
                                                  ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ 

Anne sütü bebek için mucizevi bir besindir.Emzirme anne için eşsiz bir süreç  olup her bebek 

için kendi annesinin sütü kendine özgü içeriği ile benzersizdir.Bebek ve anne için her şey 

yolunda ise doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmenin başlaması önerilir. Sağlık 

Bakanlığı, DSÖ, UNISEF ve Amerikan Pediatri Derneği tarafından ilk 6 ay sadece anne sütü 

verilmesi,tamamlayıcı besinlere 6. Ayda başlanması,emzirmenin tamamlayıcı besinlerle 

beraber en az 2 yıl ve ötesine kadar sürdürülmesi önerilmektedir. 

Yenidoğanlar için en iyi beslenme şekli kendi annesi tarafından emzirilmesidir. 

Anne sütü bebeğin ihtiyacının; 

İlk 6 ayda %100 

6-12 ayda bebeğin ihtiyacının %50 ‘sini 

12 ayda itibaren %30 ‘unu karşılar. 

Anne sütü ile beslenmenin yararları 

Bebek için; 

-Her zaman hazırdır,ısı derecesi uygundur. 

-Besin öğesi bileşimi idealdir. 

-Koruyucu etmenler içerir.Anne sütü ücretsizdir. 

-Uzun süre emzirmenin obeziteye karşı çocuklarda en önemli koruyucu faktör olduğu 

bilinmektedir. 

-Emzirme bebeği rahatlatır,gevşetir,ağrıyı azaltır,daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. 

-Son gelişmeler anne sütünün kök hücreler içerdiğini göstermiştir. 

-Çene ve dişlerde kapanma bozuklukları daha az görülür. 

-Emzirme 12 aya kadar diş çürüklerinden korur. 

-Anne sütü ile beslenen çocukların ileri yaşlarda zeka testlerinde ve okul hayatında daha 

başarılı oldukları gözlenmiştir. 



-Emzirmenin nöromotor gelişmede önemli rol oynadığı bildirilmiştir. 

-Anne sütü ile beslenme arttıkça, dört yaştaki hiperaktivite skoru azalır. 

-Sosyal yetenek skoru artar. 

Anne için; 

-Yapılan araştırmalar toplam emzirme süresi arttıkça meme kanserine yakalanma riskini 

azalmıştır. 

-Uzun süre emzirme ile over kanseri riski %30 azalmaktadır. 

-Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk dönerler. 

-Emzirme anne ve çocuk bağlanması(bonding)üzerine olumlu etki sağlar. 

-Pospartum depresyonu daha az görülür. 

-Emzirme hormonları anneyi gevşetir ve daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. 

Emzirme nasıl oluyor? 

    DOĞRU YERLEŞTİRME=DOĞRU EMZİRME 

-  

- 



  

DOĞRU EMZİRME                                                 YANLIŞ EMZİRME 

Doğru emzirmek için; 

 Bebeğin başı annenin dirseğinin içinde olmalı, 

 Bebek tamamen anneye dönük ve en yakın temasta olmalıdır. 

 Emzirme için anne rahat bir yere oturmalı 

 

MEMEYE İYİ YERLEŞMİŞ BEBEK 



BEBEĞİN MEMEYE YANLIŞ YERLEŞTİRİLMESİNİN SONUÇLARI 

Meme ağrı uçlarında zedelenme –meme ucunda tahriş zedelenme 

Bebeğin sütü etkin şekilde alamaması-memeler sütle dolu kalabilir 

Süt yavaş gelir-bebek doymaz,sık uzun süreli beslenmek ister 

Süt yapımı azalır-bebek huysuzlaşır emmeyi tümüyle reddeder ve bebek kilo almaz. 

EMZİRME POZİSYONLARI    

 

 

KUCAK POZİSYONU 

 

                                                          

TERS KUCAK POZİSYONU 

 

 

 



KOLTUKALTI POZİSYONU 

 

 

YATARAK EMZİRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İKİZ BEBEKLERİN EMZİRİLMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR EMZİRME ÖĞÜNÜNDE NASIL EMZİRELİM ? 

 Bir meme tamamen boşalana kadar emzirilmeli, bir sonraki emzirmede diğer meme 

emzirilmelidir. 

 Bebek bir memeyi bitirdikten sonra ikinci memeyi emmişse sonraki emzirmede yarım 

kalan memeden başlanmalıdır. 

YETERSİZ SÜT 

 Bazen bebek yeterli süt alamaz yada anne yeteri kadar süt üretemeyebilir 

Yetersiz süt tanısında güvenilir bulgular; 

 Yetersiz kilo alımı  

 Ayda 500 gramdan az, (İkinci haftanın sonunda doğum tartısından az)  

 Çok az miktarda, konsantre idrar çıkarması 

 Günde altıdan az,  

 Sarı ve keskin kokulu 

 



BEBEĞİN YETERLİ ANNE SÜTÜ ALAMAMASININ NEDENLERİ 

Emzirme ile ilgili faktörler 

 Geç başlama 

 Sık emzirmeme 

 Gece emzirmeme 

 Kısa emzirme 

 Memeye kötü yerleşme 

 Biberon, yalancı emzik verme 

 Ek besinler verme 

 

Annenin psikolojik durumu 

 Özgüven azlığı 

 Kaygı,stres 

 Emzirmeden hoşlanmama 

 Bebeği kabullenememe 

 Yorgunluk 

DAHA ÇOK SÜT ÜRETMEK İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİR? 

Çok emzirme = Daha çok süt  

Bebek her istediğinde emzirilmelidir. 

Bebek Her İstediğinde Emzirmenin Yararları 

 Sütün gelmesi çabuklaşır. 

 Bebek daha çabuk kilo alır. 

 Kanal tıkanması türü  sorunlar  azalır. 

 Emzirme alışkanlığı daha kolay yerleşir. 

 

 

 



SÜT SAĞMA TEKNİKLERİ 

Sütün sağılması hangi durumlarda yararlıdır ?            

 Tıkanık (şiş) memeyi rahatlatmak 

 Süt birikmesi 

 Çökük meme başı 

 Emmesi sorun olan bebek 

 Memeyi reddeden bebek 

 Düşük doğum ağırlıklı bebek 

 Hasta bebek 

 Hasta anne 

 Anne işe başlamışsa 

 Dolu memeyi almayı kolaylaştırmak için 

Oksitosin refleksi 

  

 

 Sessiz bir yer 

 Çocuğun eşyasına veya resmine bakma 

 Ilık bir şeyler içme 



 Memeleri ısıtma 

 Meme uçlarını uyarma  

 Memelere masaj yapma 

 Sırt masajı 

Sütün sağılması yöntemleri 

 Oksitosin Refleksinin Uyarılması 

 Elle sağma 

 Süt Sağma Pompası ile Sağma 

 Enjektör Pompası 

Elle süt sağmak; 

 Ellerini yıka, geniş ağızlı temiz bir kap hazırla 

 Elini C tekniğiyle tut, 

 Kahverengi kısmın arkasındaki süt deposunu hisset, büyük bir fıstığa benzer 

 Göğüs kafesine doğru bastır, parmakları birbirine doğru yaklaştır 

 Bas ve bırak, bas ve bırak 

 Yanlardan da aynı şekilde 

 Meme ucuna asla bastırma 

 Bir memeyi üç-beş dakika sonra diğeri 

 Toplam 20-30 dakika 

 

 

 

 

 

 



EMZİK  ve BİBERON KULLANILMASI 

Emzirilen Bebeklere emzik ve biberon verilmemelidir.  

 

Sağılan süt bebeğe verilirken;  

Biberon Yerine Kap Yöntemi Kullanılmalıdır 

 

Biberon Yerine Enjektör Yöntemi kullanılmalıdır 

 

 

 



 

BİR ANNE NE KADAR SIKLIKLA SÜTÜNÜ BOŞALTMALIDIR? 

 3 saatte bir 

 Günlük emzirme sıklığına göre  

SÜTÜN SAKLANMASI 

Sağılan süt;  

 Oda sıcaklığında 3 saat 

 Buzdolabının rafında 3 gün 

 Derin dondurucuda 3 ay saklanabilir.  

 

İdeal bir besin olan ve olumlu etkileri yaşam boyu devam eden anne sütü ile beslenme 

her çocuğun en doğal hakkıdır. Bebeğin yaşama şansını arttırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


