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Yaþamda beslenme ile ilgili üç geçiþ dönemi
vardýr; transplasental beslenmeden sütle
beslenmeye geçiþ, süt dýþýndaki besinlerle
karþýlaþma ve eriþkin tipi beslenmeye geçiþ. 

"Weaning" terimi farklý ülkelerde farklý
anlamlarda kullanýlýr. Kimi zaman anne sütünün
kesilip, anne sütü dýþýndaki besinlerle beslenme
"weaning" olarak adlandýrýlýrken genellikle
bebeðin anne sütünden baþka bir besin ile
tanýþmasý ile baþlayan, yarý katý ve katý gýdalarýn
bebeðe verildiði, tek baþýna anne sütü ile
beslenme döneminin bitiþi anlamýna gelen bir
süreci tanýmlar. Anne sütünden yoksun olan
formula ile beslenen bebekler içinse bu süreç
formula dýþýndaki yarý-katý, katý gýdalarla
tanýþma ile baþlar. 

"Weaning" döneminde bebek anne sütü ile
beslenmeyi sürdürmektedir. Bu dönemde anne
sütünün bileþiminde deðiþiklikler olmakta,
günlük salýným miktarý da deðiþmektedir. Bütün
bu niteliksel ve niceliksel deðiþikliklere karþýn
besin ögeleri yaný sýra büyüme faktörleri,
immün sistemi destekleyen yapýlar, bebeðin
beyin geliþimini destekleyen uzun zincirli çoklu
doymamýþ yað asitleri gibi yapýlarý içeren anne
sütü ile beslenme bu dönemde de
sürdürülmelidir. 

Ek besinlere geçiþ: Neden? 
Bebeðin ilk altý ay tüm gereksinimlerini
karþýlayan anne sütü bu aydan itibaren bebeðin
gereksinimlerini karþýlayamaz. Belki protein
gereksinimini karþýlayabilen anne sütünün

saðladýðý enerji, gereksinimin gerisindedir.
Araþtýrmalar 0-3 ayda yüksek olan enerji
gereksiniminin 3-6. aylar arasýnda azaldýðýný, az
da olsa bu azalmanýn 9-10. aya kadar
sürdüðünü, daha sonra yeniden arttýðýný
göstermektedir. Örneðin ikinci ayda 120
kcal/kg/gün olan enerji gereksinimi, altýncý
ayda 110 kcal/kg/gün'e inmiþtir (Tablo 1). 

Enerji gereksiniminin göreceli olarak azaldýðý
aylarda büyüme yavaþlamýþtýr, henüz yoðun
fiziksel aktivite de yoktur. Ancak artan vücut
aðýrlýðý nedeni ile gereksinim duyulan toplam
enerji, tüketilebilen anne sütü hacmi ile
karþýlanamaz. Üstelik yaþamýn ilk aylarýnda en
önemli enerji kaynaðý yaðlardýr ve yaðlarýn
depolanmasý düþük enerji harcamasý ile
yapýlabilirken, sonraki dönemde önemli enerji
kaynaðý olan karbohidratlar vücutta yaða
çevrilerek depolanýr. Bu olay ciddi enerji
harcamasýný gerektirir, alýnan enerjinin bir kýsmý
da böyle harcanýr. 

Enerji gereksinimi yaný sýra diðer bazý
besinlere olan gereksinimin de örneðin demir
gereksiniminin karþýlanmasý için ek besinler
gerekir. Ýntrauterin dönemin son üç ayýnda
dolan bebeðin demir depolarý ilk 5-6 ayda
tükenmiþ, anne sütü ile saðlanan demirin
ötesinde demir gereksinimi belirmiþtir. 
Bütün bu nedenlerle bebeðin anne sütü
yanýnda baþka besinlere de gereksinimi vardýr
ve bebeðin fizyolojik geliþimine uygun ek
gýdalara baþlanmalýdýr. Ancak anne sütü
emzirme bu dönemde de sürdürülmelidir. 

Ek besinlere geçiþ: Ne zaman?
Ek besinlere geçiþ zamanýný bebeðin

gastrointestinal sisteminin ve metabolik
iþlevlerinin geliþim derecesi ile nörolojik ve
psikososyal geliþimi belirler.

Gastrointestinal iþlevler doðumda farklý
düzeydedir. Laktaz, glukoamilaz,
oligoaminopeptidaz gibi baðýrsak fýrçamsý
kenar membran hidrolazlarýnýn geliþimi
doðumda tamdýr. Gastrik sekresyon üçüncü
ayda yetiþkin düzeye eriþir. Pankreatik iþlevler
doðumda yetersizdir, alfa amilaz ancak birinci
ayda ölçülebilecek düzeye eriþir, tripsin ve lipaz
doðumda eriþkin düzeyin onda biri kadardýr,
yýllar içinde artar. 

Yaþ Enerji Referans
(kcal/kg/gün) protein

<3 ay 120 2.4 gr/kg/gün
3-6 ay 115 1.85 gr/kg/gün
6-9 ay 110 1.63 gr/kg/gün
9-11 ay 105 1.44 gr/kg/gün
1 yaþ 100 1.27 gr/kg/gün
2 yaþ 100 1.19 gr/kg/gün
3 yaþ 100 1.12 gr/kg/gün
4 yaþ     85 1.06 gr/kg/gün 
5 yaþ 85 1.01 gr/kg/gün
6 yaþ 85 0.98 gr/kg/gün
7-10 yaþ 85 34 gr/gün
11-14 yaþ (E) 60 45 gr/gün

(K) 50 46 gr/gün
15-18 yaþ (E) 45 56 gr/gün

(K) 40 46 gr/gün

Tablo 1. Yaþlara göre günlük enerji ve protein gereksinimi.
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Tablo 2. Ek gýdalara baþlamada karþýlaþýlan sorunlar.Bebeðin nörolojik geliþimi ek gýdalara
baþlama yaþýný belirleyen etmenlerdendir. Ýlk 3-
4 ay bebeðin emerek beslenme dönemidir. Bu
sürede yutma refleksi zayýftýr, kaþýkla verilenleri
çýkarma eðilimindedir. Bebek 4-6 ayda yarý katý
gýdalarý aðýz boþluðunun arka tarafýna
aktarmayý ve yutmayý baþarýr. Baþ ve boynun
nöromusküler kontrolünün tamamlanmasý, el-
göz koordinasyonunun geliþmesi, bebeðin
anne ve çevre ile iliþkiye geçmesi, oturmaya
baþlamasý, çiðneme ve yutma becerisinin
geliþmesi ek besinlere baþlanabilmesi için
aþýlmasý gerekli geliþim basamaklarýdýr. Bütün
bu nedenlerle ek besinlere baþlama zamaný
altýncý aydýr. Zaten anne sütü bebek D vitamini
ile desteklendiði durumda ilk altý ay bebeðin
tüm gereksinimlerini karþýlamaktadýr. 

Ek besinlere baþlamada gecikme enerji ve
demir saðlamada yetersizliðe neden olurken,
yarý-katý ve katý gýdalara erken baþlanmasýnýn
da yaratacaðý olumsuzluklar vardýr. Katý
gýdalara önerilenden erken baþlanmasý anne
sütünün alýmýný kýsýtlar ve proteinlerin günlük
enerjiye olan katkýsý azalýr. Bu da büyüme hýzýný
etkileyecektir. Bunun ötesinde ek besinlere
erken baþlanmasý alerjik hastalýklarýn ve
özellikle de gastrointestinal besin alerjilerinin
görülme sýklýðýný artýrýr. Baðýrsaklar yaþamýn ilk
4-6 ayýnda büyük moleküllere geçirgendir. Bu
geçirgenliði artýran araya giren gastroenteritler
besin alerjisi geliþimine yol açabilir. Geçici
gluten intoleransý, inek sütü ve soya
proteinlerine duyarlý enteropatiler, yumurta gibi
besinlerle geliþen enteropatiler bu besinlere
erken baþlanmasý halinde geliþen olaylara
örnek olarak verilebilir. Çöliyak hastalýðýnýn
erken baþlamasýnda gluten ile erken yaþlarda
karþýlaþmanýn rolü olduðu gösterilmiþtir. Katý
besinlere erken baþlanmasýnýn aþýrý renal solid
yüklenmesi ve obezite riskleri de vardýr.
Özellikle proteinden zengin solid besinlerin
verilmesi renal solid yükün artmasýna, sodyum
ve üre konsantrasyonlarýnda artýþa yol açar
(Tablo 2).

Ek besinlere geçiþ: Ne verilecek? 
"Weaning" döneminde ne tür besinler

verileceði kültüre, yaþanýlan coðrafi koþullara,
ailenin sosyoekonomik-kültürel durumuna,
alýþkanlýklarýna kadar çok deðiþik özelliklerden
etkilenir. Ancak verilen her gýdanýn, olumsuz
etkileri bilinen; aflatoksin, pestisit kalýntýlarý ve
hormon gibi maddeleri bulundurmamasý
gerekir. "Weaning" döneminde bebeklerin mide
kapasiteleri, dolayýsý ile bir öðünde alacaklarý

Ek besinlere erken baþlanýrsa;
Ýshalli ve alerjik hastalýklarda artma,
Anne sütünde azalma,
Malnütrisyon,
Aþýrý beslenme,

Ek besinlere geç baþlanýrsa;
Büyüme geriliði,
Baðýþýklýkta azalma,
Ýshal ve diðer enfeksiyöz hastalýklar,
Malnütrisyon,
Mikrobesin eksiklikleri geliþebilir.

miktarlar kýsýtlýdýr. Az miktarda besin ile
verilmek istenen enerjiye ulaþýlmasý gerekir. Bu
nedenle ek gýdalar enerji yoðun besinlerden
seçilmelidir. Pek çok ülkede ilk baþlanan ek gýda
meyve sularýdýr. Bu aylarda baþlanmasý önerilen
meyve suyu ve daha sonra meyve püreleri;
kalori, mineral ve vitamin bakýmýndan bebeði
destekler. Ancak fazla miktarda meyve suyu
iþtahý azaltacaðý için verilmemelidir. Sütlü-unlu
mamalar ve yoðurt da, anne sütü yaný sýra
bebeðe ilk verilecek ek gýdalar olabilir. Sütlü
unlu mamalar hazýrlanýrken buðday unu
dýþýndaki alerjik özellikleri daha az olan tahýl
unlarý yeðlenmelidir. Pirinç unu bu özelliði
nedeni ile sýklýkla kullanýlýr. Baþlangýçta sulu
muhallebi biçiminde hazýrlanarak bebeðe
verilen mamalarýn yoðunluðu daha sonra
giderek artýrýlýr. Tahýl mamalarýnýn süt ile
hazýrlanmasý bitkisel proteinlerdeki bazý amino
asit eksikliklerinin hayvansal kaynaklý
proteinlerle giderilmesine olanak verir. Ailenin
sosyo-ekonomik durumu elverdiðinde "devam
formülalarý" evde hazýrlanan sütlü unlu
mamalar yerine verilebilir. 

Demir içeriði yüksek sebzelerden bebek için
hazýrlanan sebze çorbalarý 6-8 ayda bebeðin
diyetine eklenmelidir. Çorbalar hazýrlanýrken
eklenecek yað artýk anne sütü ile
karþýlanamayan enerji gereksiniminin
karþýlanmasýna yardýmcý olur. Bu aylarda enerji
gereksiniminin %25-30 kadarý yaðlardan
karþýlanmalýdýr. Ayrýca linoleik asit gibi bazý yað
asitleri büyüme için esansiyeldir ve bu nedenle
diyete eklenecek yaðlar bu yað asitlerinin
kaynaðý olan bitkisel yaðlar olmalýdýr.
Gerektiðinde hazýrlanan sütlü unlu mamalara
eklenecek yaðlar mamanýn enerji içeriðini
artýrýr. Referans protein olarak kabul edilen
yumurta sarýsý katý piþmiþ halde bu aylarda
verilmeye baþlanabilir. Azdan baþlanarak, 8-10
günde tam yumurta sarýsýna kadar artýrýlýr.
Önerilen, diyette haftada 2-3 yumurta sarýsýna
yer verilmesidir. 
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kaynatýlmalý, gereçler kaynatýlarak
temizlenecek türden seçilmelidir. 

- Besinler hazýrlanmadan ve bebek
beslenmeden önce eller kesinlikle yýkanmalýdýr. 

Ek besinlere geçiþ: Ne sorunlar olabilir?
Ek besinlere geçiþ döneminde karþýlaþýlan en

önemli sorun zamanlamanýn yanlýþ olmasýndan
kaynaklanmaktadýr. Ýshal baþta olmak üzere
enfeksiyonlar da bu dönemde en çok
karþýlaþýlan sorunlardýr. Bebeðin intrauterin
dönemde anneden saðladýðý pasif baðýþýklýk bu
dönemde artýk koruma saðlamamaktadýr;
bebeði enfeksiyonlardan koruyan anne sütü
tüketimi de azalmýþtýr. 

Ek besinlerin hazýrlanýþ, saklanýþ ve bebeðe
sunuþ aþamasýnda kontamine olmasý halinde
korumasýz olan bebekte kolaylýkla
gastrointestinal enfeksiyonlar geliþir.
Enfeksiyonlar hem iþtahý azaltarak alýmýn
kýsýtlanmasýna, hem de katabolizma nedeni ile
kullanýmýn artmasýna yol açarak çocuðun enerji
ve protein bakýmýndan negatif dengeye
girmesine neden olur ve enfeksiyon-
malnütrisyon kýsýr döngüsü geliþebilir. Verilen
ek besinlerin yetersizliði de malnütrisyona yol
açabilir. Sýk geçirilen enfeksiyonlar, diyete inek
sütünün eklenmesi, ek besinlere geç
baþlanmasý gibi olaylar bu dönemde demir
eksikliði anemisinin sýk geliþmesinin
nedenleridir. Özetle çevre koþullarý ve sosyo-
ekonomik koþullarýn yetersizliðinde " weaning"
dönemi bebeðin yaþamda kalma savaþý verdiði
dönemdir. 

Ek besinlere geçiþ dönemi, geliþmemiþ ve
geliþmekte olan ülkelerde morbidite ve
mortalite oranýnýn en yüksek olduðu dönemdir.
Bu dönemde bebeðin büyümesinin izlenmesi
son derece önemlidir. Büyüme eðrisindeki
küçük bir sapma bile, hekimi ve anneyi
gelecekteki büyük tehlikelere karþý uyarýr.
"Weaning" dönemi bazý kurallara uyulmadýðý
durumlarda çeþitli organik nedenli sorunlarýn
yanýnda bazý psikososyal sorunlarýn da
geliþebileceði bir dönemdir. Annenin bebek
doyduðu halde ek besin vermekteki ýsrarý,
bebeðin istemediði besinleri vermek için yaptýðý
zorlama gibi nedenler bebek-anne iliþkisinde
zedelenme yaratabilir. Ýþtahsýzlýk, kusma,
bunlarýn sonucunda yetersiz kilo alýmý, anne ile
bebek arasýndaki beslenme iliþkisinin
bozulmasýndan kaynaklanan, ciddi sonuçlar
yaratabilen olaylardýr. Bu tür sorunlarýn
geliþmemesi için anneye, bebeðini beslerken
acele etmemesi, ýsrarcý olmamasý
öðütlenmelidir.

Dana eti, balýk ve tavuk eti gibi protein
kaynaklarýnýn diyete eklenmesi 7-8. aylarda
olmalýdýr. Et baþta protein olmak üzere demir,
çinko gibi mineralleri de saðlar. Baþlangýçta
sebze çorbalarýna eklenen kýyma þeklinde
tüketilen et, daha sonraki aylarda, çiðnemeyi
öðrenen bebeðe köfte olarak sunulabilir. 

Pankreatik amilazýn yeterli salgýlanmaya
baþladýðý 7-9. aylarda pilav, makarna, ekmek
gibi niþastalý besinler verilmeye baþlanabilir.
Erken dönemde hazýrlanan çorbalara eklenen
baklagiller daha sonraki aylarda uygun biçimde
hazýrlanmýþ olarak diyete eklenebilir. 

Aile sofrasý için hazýrlanmýþ yiyeceklerden
bebek için uygun olanlarýn seçilerek bebeðe
verilebileceði zaman 9-12. aylardýr. Anne
evdeki yiyeceklerden uygun olanlarý seçerek
bebeðini ideal biçimde besleyebilir. Özellikle
geleneksel Türk mutfaðýnýn tarhana çorbasý,
dolma gibi yemekleri bebeðin beslenmesi için
çok uygundur. Anne bu besinlerle bebeðini iyi
besleyebileceðini bilmeli ve ekonomik bir
biçimde bebeðini iyi beslediðinin huzurunu
yaþamalýdýr. Bebeðin aile sofrasý için hazýrlanan
besinlerle beslenmesi anneye bebeðin eðitimi
ve diðer ev iþleri için zaman kazandýracaktýr. Bu
aylarda çocuk aile sofrasýna oturtulmalý, kendi
kendine beslenmesi için ona fýrsat verilmelidir. 

Ek besinlere geçiþ: Nelere dikkat
edilecek? 

Ek besinlere geçiþ döneminde annenin
uyarýlmasý gereken bazý konular vardýr. Bu
önerilere uyulmasý dönemin sorunsuz
geçmesini saðlayacaktýr. 

- Ýlk kez denenecek besinler haftada bir
çeþit olacak biçimde baþlanmalýdýr. Bebeðin
yeni besinlere alýþmasý için zaman tanýnmasýnýn
yaný sýra, istenmeyen bir tepki geliþtiðinde
hangi yiyeceðe karþý oluþtuðu bu yolla kolayca
saptanabilir. 

- Ýlk kez denenen besin tek öðün olarak ve
çok az miktarlarda verilmeye baþlanmalý,
bebeðin alýmýna uygun olarak miktar ve öðün
sayýsý artýrýlmalýdýr.

- Ýlk kez denenecek besinler bebeðe açken
verilmeli, bebek almazsa zorlanmamalý, bir süre
geçtikten sonra yeniden denenmelidir. 

- Tüm besinler kaþýk ile verilmelidir. 
- Bebeðe verilecek yiyecekler doðal ve taze

ürünler kullanýlarak hazýrlanmalý, konserve,
dondurulmuþ yiyecekler, katký maddeli hazýr
besinler verilmemelidir. Hazýrlanan yiyecekler
uzun süre oda ýsýsýnda bekletilmemelidir. 

-Gýda hijyenine uyularak hazýrlanan
yiyeceklerin hazýrlanmasýnda kullanýlan su
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