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Öz: Amaç: Bu çalışmada bebeklerin ek gıdaya geçiş sü-
recine ilişkin annelerin görüşlerinin incelenmesi amaçlan-
mıştır. Yöntem: Araştırmada nitel araştırma tekniklerin-
den yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalış-
ma grubunu ise ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiş, 
6-12 ay arası bebeği olan ve ek besin sürecine geçmiş 
19 anne oluşturmaktadır. Verileri toplama araçları olarak 
anneler ve bebeklerle ilgili genel bilgileri edinmek için 
demografik bilgi formu ile araştırmacılar tarafından önce-
den hazırlanmış açık uçlu görüşme soruları kullanılmıştır. 
Annelerle yüz yüze görüşme yöntemiyle formlar doldurul-
muştur. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.  
Bulgular: Araştırma bulgularına göre annelerin ek gıdaya 
yönelik tutumlarının genel olarak orta düzeyde olduğu, 
besin seçimini besin değerine göre yaptıkları, beslenme sı-
rasında olumlu duygulara sahip oldukları, ilk besin olarak 
yoğurdu tercih ettikleri, pişime yöntemi olarak buharda 
pişirmeyi tercih ettikleri, bilgi kaynağı olarak internetten 
yararlandıkları, çoğunun hala anne sütü aldığı görülmüş-
tür. Sonuç: Bu çalışmada, bebeklerin genel olarak belen-
me sırasındaki davranışlarının olumlu olduğu, beslenme 
sırasında annesi dışındaki kişilere yönelik tavrının normal 
olduğu, beslenme sırasında dikkat dağıtıcı araç kullanıl-
madığı, beslenmeden önce ön hazırlığın yapıldığı ve BLW 
yönteminin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Beslenme, Ek gıda, 
Anne, Bebek, Beslenme

Abstract: Aim: In this study, it was aimed to examine 
the views of mothers regarding the transition process of 
infants to complementary foods. Method: Structured in-
terview technique, one of the qualitative research tech-
niques, was used in the research. The study group, on the 
other hand, consists of 19 mothers who have babies be-
tween 6-12 months and who have been in the supplemen-
tary feeding process, determined by the criterion sampling 
method. Demographic information form and open-ended 
interview questions previously prepared by the research-
ers were used to obtain general information about mothers 
and babies as data collection tools. The forms were filled 
in by face-to-face interview method with the mothers. The 
data were analyzed by content analysis method. Findings: 
According to the research findings, mothers’ attitudes to-
wards complementary food are generally moderate, they 
choose food according to nutritional value, they have posi-
tive feelings during feeding, they prefer yogurt as the first 
food, they prefer steam cooking as a cooking method, they 
use the internet as a source of information.  most of them 
were still breastfed. Conclusion: In this study, it was con-
cluded that the behaviors of babies during feeding were 
generally positive, their attitudes towards people other 
than their mothers were normal during feeding, no distrac-
tions were used during feeding, preliminary preparation 
was made before feeding, and the BLW method was used.

Keywords: Complementary Nutrition, Complementary 
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GİRİŞ 

Günümüzde tıbbın bebeklerin beslenmesi için 
kabul ettiği en tartışmasız gıda anne sütüdür. 
Anne sütü gelmediğinde, yetersiz kaldığında 
anne sütüne alternatif olabilecek formül ma-
malar da kullanılabilir (MEBa, 2011: 11). İlk 
6 ay anne sütü ya da formül mamalarla bes-
lenmesi yeterli olan bebekler 6 ayını tamam-
ladıktan sonra ek besinlerle tanışırlar (MEBb, 
2011: 80). Beslenme alışkanlıklarının kaza-
nılması açısından da önemli olan bu dönem 
diğer yiyecek ve içeceklerin anne sütü ile bir-
likte verildiği tamamlayıcı beslenme adı veri-
len dönemdir. Zamanında, uygun şekilde baş-
layan ve de sürdürülebilen tamamlayıcı besin 
süreci, bebeğin bir yaşına yaklaştığında artık 
aile sofrasında yer alarak besinleri tüketebi-
leceği olgunlaşmayı sağlar. (Köksal ve Gök-
men Özel, 2008: 10). Aile sofrasındaki yerini 
almaya hazırlanan bebekler için hazır paket 
yiyecekler yerine evde hazırlanan yiyecekle-
rin tercih edilmesi önemli olup aynı zamanda 
aile üyelerinin de sağlıklı beslenmeye gerekli 
özeni göstermeleri gerekmektedir. Bu dönem-
de genellikle karşılaşılan zorluklar yemek ye-
meyi reddetme, reddetmeyle birlikte kusma, 
kolik, alerjik reaksiyonlar ve ishaldir (Motee 
and Jeewon, 2014: 56). Yeni besinlerle ilk kez 
tanışacak bebek bu dönemi sorunlu geçirirse 
ilerleyen dönemlerde de bu durum onu olum-
suz etkileyecektir. Bu yüzden bebeğin duy-
gularına göre hareket etmek, acele etmeden, 

zorlamadan, sabırla farklı tatları denetmek ve 
uygun bir beslenme alışkanlığı kazandırmak 
gerekir (Devecioğlu ve Gökçay, 2012: 161).

Tamamlayıcı besinlere erken ya da geç başla-
manın bebeğe olumsuz etkileri olabilir. Erken 
başlamak anne sütündeki verimi azaltarak 
hastalıklara karşı bebeğin daha savunmasız 
olabilmesinin yanında baş kontrolü henüz ge-
lişmediğinden boğulmalar yaşanabilir, alerjik 
reaksiyonlar ortaya çıkabilir, yeterince ge-
lişmemiş böbrek ve sindirim sistemi fonksi-
yonlarında birtakım problemler yaşanabilir. 
Bununla birlikte geç başlamak da büyüme ve 
gelişmeyi yavaşlatabilir, artan gereksinimin 
karşılanamamasına neden olur (Ilgaz, 2009: 
15). Ek besinlere geçiş sürecinde annelerin 
uyarılması gereken bazı konular da vardır. 
Bunlardan bazıları, yeni besine alışabilmesi 
için bebeğe gereken zamanın tanınmasının 
gerektiği, ilk kez verilecek besinin çok az 
miktarda ve yiyebileceği boyut ve şekilde su-
nulması, tüm yiyeceklerin kaşık ile verilmesi, 
bebek açken ilk defa verilecek besinin veril-
mesi ve istemezse asla zorlanmaması, besin-
lerin ve annenin el temizlik ve hijyen kural-
larına dikkat etmesidir (Tokatlı, 2003: 136). 
Önemli olan bebeğin ne yediğinden ziyade 
nasıl ne zaman, kiminle ve nerede yediğidir. 
(Michaelsen, Weaver, Branca and Robertson, 
2003: 169). Anne tamamlayıcı beslenme dö-
neminde sadece besinin kalitesi ve miktarıy-
la ilgilenmek yerine aynı zamanda beslenme 
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davranışlarını da iyileştirmek için beslenme 
anlarında çocukla uygun iletişimi kurmalıdır 
(İmdat, Yawar Yakoob, Bhutta, 2011: 1).

Tamamlayıcı beslenme sürecinde geleneksel 
yöntemlerle birlikte bebek önderliğinde fark-
lı yöntemler de uygulanmaktadır. Popülarite-
si artmış fakat bilimsel çalışmalara hala ihti-
yaç duyulan “Bebek Liderliğinde Beslenme” 
yönteminde bebekler, ebeveynleri tarafından 
sunulan kaşıkla beslenme yerine tercih et-
tikleri besinlerle kendi kendilerini beslerler. 
Bu yöntemin avantajları düşük obezite riski, 
ailenin beslenmeye yönelik olumlu tutumu, 
motor gelişimin desteklenmesi olarak, de-
zavantajları ise demir alımının yetersizliği, 
boğulma riski, büyümeyi yavaşlatması ola-
rak sayılabilir (Akçaboy ve ark, 2017: 146). 
Geleneksel beslenme yöntemine alternatif 
olarak ortaya çıkmış olsa da kime, kimler ta-
rafından ve nasıl bir eğitim verileceği, uygu-
lamaların nasıl yapılacağı hakkında da kabul 
edilmiş bir kılavuz bulunmamaktadır (Muslu 
ve Ersü, 2019: 59). Genellikle sosyoekono-
mik düzeyi yüksek annelerin blw yöntemini 
kullandıkları bilinmektedir.

AMAÇ

Bu araştırmada annelerin tamamlayıcı bes-
lenme sürecine ilişkin tutumları, duyguları, 
besin seçimleri, bilgi düzeyleri ile bebeklerin 

tepkileri ve davranışlarına yönelik annelerin 
görüşleri incelenmiştir.

KAPSAM

Bu araştırma, 6-12 ay arası bebeği olan ve ek 
besin sürecine geçen 19 anneyle yüz yüze gö-
rüşülerek yürütülmüştür. Araştırmanın kapsa-
mı, 19 annenin araştırmacılar tarafından soru-
lan sorulara verdiği yanıtlardan oluşmaktadır.

YÖNTEM

Bu araştırmada nitel araştırma tekniklerinden 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış-
tır. Yapılandırılmış görüşmelerde araştırmacı 
görüşme sorularını önceden hazırlamıştır.  Bu 
durum görüşmecinin ihtiyaç duyduğu anda 
sorularına cevap alabilme avantajı sağlayan 
bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntem araştırma-
cıya hızlı kodlama, analiz ve ölçüm kolaylı-
ğı da sağlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 
Karadeniz, Demirel, 2016: 154). 

Evren Örneklem

Çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt ör-
nekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde 
araştırma için belirlenen ölçütlere sahip kişi, 
olay, nesneler veya durumlar örnekleme alı-
nırlar (Büyüköztürk vd., 2016: 92). Çalışma 
grubunu araştırmaya gönüllü olarak katılma-
yı kabul eden, 6-12 ay arası bebeği olan ve ek 
besin sürecine geçmiş 19 anne oluşturmakta-
dır. Annelerle yüz yüze görüşme yapılmıştır.
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Tablo 1. Demografik Bilgi Formu

 F %

Annelerin Eğitim Durumu Okur Yazar Değil 0 0

Okur-Yazar 0 0

İlkokul 0 0

Ortaokul 0 0

Lise 3 15,79

Üniversite 16 84,21

Toplam 19 100

Annenin Çalışma Durumu Kamu 9 47,37

Özel Sektör 3 15,79

Ev Hanımı 7 36,84

Toplam 19 100

Ekonomik Durum Gelirim Giderimden Az 2 10,53

Gelirim Ve Giderim Eşit 11 57,89

Gelirim Giderimden Fazla 6 31,58

Toplam 19 100

Bebeğiniz Şuan Kaç Aylık 6.Ay 3 15,79

7.Ay 3 15,79

8.Ay 4 21,05

9.Ay 3 15,79

10.Ay 1 5,263

11.Ay 2 10,53

12.Ay 3 15,79

Toplam 19 100

Bebeğin Cinsiyeti Kız 13 68,42

Erkek 6 31,58

Toplam 19 100
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Bebeğiniz Prematüre Mi? Evet 1 5,263

Hayır 18 94,74

Toplam 19 100

Bebeğiniz Kaçıncı Çocuk İlk Çocuk 8 42,11

İlk Çocuk Değil 11 57,89

Toplam 19 100

Bebeğinizin Anne Sütü Alma Durumu Hiç Anne Sütü Almadı 0 0

Halen Emiyor 12 63,16

Sütten Kesildi 0 0

Sütüm Olduğu Halede Meme Emmeyi 
Reddetti

7 36,84

Emziremedim(Sağlık=Duygusal 
Problemlerden Dolayı

0 0

Toplam 19 100

Tablo 1’de çalışmaya ait demografik bilgi-
ler yer almaktadır. Bu forma göre annelerin 
3’ünün lise, 16’sının ise lisans ve lisansüstü 
mezuniyeti bulunmaktadır. Annelerin çalış-
ma durumuna bakıldığında kamuda çalışan 
9, çalışmayan-ev hanımı 7 ve özel sektörde 
çalışan 3 anne bulunmaktadır. Ekonomik du-
rum açısından gelirim giderimden az seçe-
neğini 2, gelirim ve giderim eşit seçeneğini 
11 ve gelirim giderimden fazla seçeneğini 6 
anne işaretlemiştir. Çalışmaya alınan annele-
rin bebeklerinin 3’ü 6 aylık, 3’ü 7 aylık, 4’ü 
8 aylık, 3’ü 9 aylık, 1’i 10 aylık, 2’si 11 aylık 
ve 3’ü 12 aylıktır. Bebeklerin 13’ü kız, 6’sı 
erkektir. Bebeklerden yalnızca 1 tanesi pre-
matüredir. Bebeklerin 8’i ilk çocuk, 11’i ilk 
çocuk değildir. Bebeklerin anne sütü alma 

durumlarına bakıldığında 12’si halen emiyor, 
7’si sütten kesilen bebeklerdir.

Verileri toplama araçları olarak anneler ve 
bebeklerle ilgili genel bilgileri edinmek için 
demografik bilgi formu ile araştırmacılar 
tarafından önceden hazırlanmış açık uçlu 
görüşme soruları kullanılmıştır. Görüşme 
sorularının amaca uygunluğu, anlaşılabilir-
liği ve uygulanabilirliği açısından 3 alan uz-
manından görüş alınmıştır. Uzman görüşleri 
doğrultusunda düzeltmeler yapılmış ve soru 
formu son şeklini aldıktan sonra araştırmaya 
katılmak isteyen annelerle tek tek görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmede kullanılan soru formu 
anne açısından ek besin süreci ve bebek açı-
sından ek besin sürecine yönelik anne görüş-
leri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 
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Görüşme sırasında annelerin sorulara verdiği 
cevaplar araştırmacı tarafından yazılı olarak 
kayıt altına alınmıştır.

Veriler toplandıktan sonra içerik analizi yön-
temi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi daha 
çok sosyal bilimlerde kullanılan, belli kural-
lara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı ke-
limelerinin daha küçük içerik kategorileriyle 
özetlendiği sistematik, tekrarlanabilen bir 
tekniktir (Büyüköztürk vd., 2016: 250). Ça-
lışmada annelerin sorulara verdiği cevaplar 
içerik analizi ile anlamlı bütünler oluştura-
bilmek için düzenlenmiş ve Excel programı 

kullanılarak kodlanmıştır. Kodlamalar daha 
sonrasında birbiriyle ilişkili olacak şekilde 
temalar altında birleştirilmiştir. Oluşturulan 
kodlar ve temalar düzenlenerek bulgular kıs-
mında verilmiştir.  

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Bu çalışma Bingöl’de yaşayan  6-12 ay bebe-
ği olan 19 annenin görüşleriyle sınırlıdır.

BULGULAR

Bu bölümde araştırma verilerinin analiz edil-
mesi sonucunda elde edilen bulgular yer al-
maktadır.

Tablo 2. Anne Açısından Ek Gıda Süreci

 f %

Ek Gıdaya Yönelik Tutum Olumlu 4 21,05

Olumsuz 5 26,32

Hem Olumlu Hem Olumsuz 10 52,63

Toplam 19 100,00

Besin Seçimi Alerjik Besinlerden Kaçınma 3 15,00

Besin Değerine Göre 9 45,00

Sindirime Uygun 4 20,00

Tavsiye 1 5,00

Pütürsüz Sulu Gıda 1 5,00

Deneyim 1 5,00

3 Gün Kuralı 1 5,00

Toplam 20 100,00

Annenin Besleme Sırasındaki Duygu 
Durumu

Olumlu Duygular 12 63,16

Olumsuz Duygular 7 36,84

Toplam 19 100,00
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En Çok Tercih Edilen İlk Üç Besin Yoğurt 15 26,32

Kabak 12 21,05

Patates 9 15,79

Yumurta 5 8,77

Havuç 10 17,54

Brokoli 2 3,51

Pekmez 1 1,75

Ispanak 1 1,75

Çorba 2 3,51

Toplam 57 100,00

Pişime Yöntemi Buharda 16 51,61

Haşlama 12 38,71

Kendi Yedikleri Yiyeceklerden 1 3,23

Kavurma 1 3,23

Fırınlama 1 3,23

Toplam 31 100,00

Ek Gıdaya Yönelik Bilgi Edinme 
Kaynakları

Doktor-sağlık çalışanı 6 18,75

İnternet 14 43,75

Kitap-Yayın 5 15,63

Akraba-Arkadaş 7 21,88

Toplam 32 100,00

Beslenme Konusunda Çevredekiler 
Anneye Müdahale Ediyor Mu? Ediyorsa 
Nasıl Etki Ediyor?

Hayır 7 36,84

Evet- Olumlu 4 21,05

Evet- Olumsuz 4 21,05

Evet-Etkilenmiyorum 4 21,05

Toplam 19 100,00

Tablo 2’de annelerin ek gıda sürecine ilişkin 
görüşlerinin kodlanarak dağılımlarına yer ve-
rilmiştir. Annelerin ek gıdaya yönelik tutum-
larına bakıldığında 4’ü olumlu, 5’i olumsuz, 

10’unun hem olumlu hem olumsuz tutumları 
olduğu görülmüştür. Besin seçimi kriterlerine 
bakıldığında 3’ü alerjik besinlerden kaçındı-
ğını, 9’u besin değerine göre seçim yaptığı-
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nı, 4’ü sindirime uygun besin seçtiğini, 1’i 
çevresinden tavsiye aldığını, 1’i kıvamına 
ve pütürsüz sulu gıda tercih ettiğini, 1’i daha 
önceki deneyimlerinden yararlandığını ve 
1’i 3 gün kuralı uyguladığını ve buna göre 
besin seçtiğini belirtmiştir.  Bebeği besleme 
sırasında 12 anne olumlu, 7 anne olumsuz 
duygular hissettiğini söylemiş.  En çok tercih 
edilen 3 besin sırasıyla 15 yoğurt, 12 kabak,  
10 havuç, 9 patates, 5 yumurta, 2 brokoli, 2 
çorba,  1 pekmez ve 1 ıspanak yanıtı verilmiş-
tir. Kullanılan pişirme yöntemi olarak anneler 
sırasıyla en çok alınan cevaplara bakıldığın-

da; 16 buharda, 12 haşlama,  1 kendi yedikle-
rinden veren, 1 kavurma ve 1 fırınlama yanıtı 
vermişlerdir.  Ek gıdaya yönelik en çok bilgi 
edinilen kaynak olarak sırasıyla 14 internet, 7 
akraba-arkadaş, 6 doktor ve 5 kitap-yayın ya-
nıtı verilmiştir. Beslenme konusunda 7 anne 
çevredekilerden müdahale edilmediğini söy-
lemiştir. 4 anne müdahale edildiğini ve bun-
dan olumlu etkilendiğini, 4 anne müdahale 
edildiğini ve bundan olumsuz etkilendiğini, 4 
anne müdahale dildiğini ve bundan etkilen-
mediğini belirtmiştir.
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Tablo 3. Bebek Açısından Ek Gıda Süreci

Bebeğin Beslenme Sırasındaki 
Davranışları

Olumlu 8 42,11

Olumsuz 3 15,79

Yediği Yiyeceğe Göre Değişiyor 8 42,11

Toplam 19 100,00

Bebeği Anne Dışında Besleyen Biri Var mı 
Varsa Tavrı Nasıl

Yok 4 21,05

Var Tavrı Normal-Olumlu 12 63,16

Var Olumsuz 3 15,79

Toplam 19 100,00

Bebeğe Yemek Yedirirken Araç Kullanıyor 
Musunuz?

Hayır 14 73,68

Evet Tv 1 5,26

Evet Oyuncak 4 21,05

Toplam 19 100,00

Bebeği Beslerken Ön Hazırlık Evet 13 68,42

Hayır 6 31,58

Toplam 19 100,00

Blw Yöntemi Kullanıyor musunuz? Hayır 6 31,58

Evet 10 52,63

Kısmen 3 15,79

Toplam 19 100,00

Tablo 3’te bebek açısından ek gıda süreci anne 
görüşleri alınarak kodlanmıştır. Bu dağılıma 
göre annelerin 8’i bebeklerinin beslenme sı-
rasındaki davranışlarının olumlu olduğunu, 
3’ü olumsuz olduğunu ve 8’i de yediği yiye-
ceğe göre değiştiğini ifade etmiştir. Annele-
rin 4’ü bebeği besleme sırasında kimseden 
yardım almamaktadır. 12 anne bebeğini bes-
leyen başkalarının da olduğu ve bebeklerinin 
tavrının normal olduğunu, 3’ü bebeklerini 
besleyen başkalarının da olduğunu ve bebek-

lerin tavrının olumsuz olduğunu belirtmişler-
dir. 14 anne bebeğine yemek yedirirken her-
hangi bir araç kullanmadığını, 1 anne televiz-
yon eşliğinde yedirdiğini ve 4 anne oyuncak 
kullandığını belirtmiştir. Bebeği beslemeden 
önce 13 anne ön hazırlık yaptığını, 6 anne 
herhangi bir hazırlık yapmadığını belirtmiş-
tir. BLW yöntemini 6 annenin kullanmadığı, 
10 annenin kullandığı ve 3 annenin de kısmen 
kullandığı belirlenmiştir.
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TARTIŞMA

Annelerin tamamlayıcı beslenmeye yönelik 
tutumlarının çoğunlukla hem olumlu hem 
olumsuz olduğu görülmüştür. Annelerin bir 
taraftan anne sütünün artık yetmediğini ve 
bu nedenle ek besine geçme zorunluluğu his-
setmeleri, diğer taraftan bebeklerini yeni gı-
dalarla tanıştırmanın heyecanı bu duyguların 
sebebi olabilir. Ayrıca çalışan annelerin be-
beklerinin kendilerine olan bağımlılıklarının 
azalacağını düşünmeleri de bir diğer etken 
olarak da düşünülebilir. Ünalan ve ark. (2008) 
ek gıdaya geçiş sürecinde annelerin erken dö-
nemde bilgilendirilmelerinin bu süreci kolay-
laştıracağını ifade etmişlerdir. Annelerin em-
zirmeden çok kısa sürede vazgeçmelerine ya 
da beslenme açısından henüz gerek olmadığı 
halde ek gıdalara başlamalarına yol açan şey, 
genellikle sütün olmaması, az salgılanması, 
yetmemesi veya anne sütünün normal bir be-
beğin besin ihtiyaçlarını karşılayamayacağı 
endişesidir(İnanç, 2013). Şahin’in (2008) ça-
lışmasında altı aydan daha az anne sütü verme 
nedeni olarak ilk sıralarda; bebeğin emmek 
istememesi ve annenin sütünün kesilmesi be-
lirtilmiştir. Tunçel ve arkadaşlarının (2006) 
çalışmasında sütün yetmemesi, işe başlama, 
yeterince anne sütünün verildiğinin düşünül-
mesi ve bebeğin emmek istememesidir. Ün-
sal ve arkadaşlarının (2005) çalışmasında ise; 
bebeğin bırakması anne sütünü kesmenin en 
sık nedeni olarak belirtilmiştir. 

Ek gıda süreci hakkında eğitim almanın an-
nelerin beslenme sırasındaki duygu durumu-
nu olumlu yönde etkileyeceği düşünülmek-
tedir. Ek besine geçişte en çok tercih edilen 
besinin yoğurt olduğu görüşmüştür. Besin se-
çiminde ise en çok besin değerine göre seçim 
yaptıkları saptanmıştır. Yoğurdun probiyotik 
yönünden zengin olması, kıvam, tat ve besin 
değeri açısından uygun olması nedeniyle ter-
cih edildiği düşünülmektedir. Alan yazında 
yapılan çalışmalar incelendiğinde yoğurt ce-
vabının yaygın olarak verildiği görülmekte-
dir (Yayan ve ark., 2016; Şatır ve ark., 2017). 

Çalışmamızda ek gıdaya yönelik bilgi edin-
me kaynağı olarak annelerin en çok internet 
kaynağını daha sonra sağlık çalışanlarını ter-
cih ettiği görülmüştür. Annelerin kendilerini 
yetersiz hissettikleri noktada, internetin daha 
kolay ve daha hızlı bir şekilde bilgi gereksi-
nimlerini karşılayan bir araç olması bu du-
rumun nedeni olarak görülebilir. Arslan ve 
ark.(2007) ek besin konusunda profesyonel 
destek almanın ek besin sürecine olumlu kat-
kı sunacağını ifade etmişlerdir. Fein ve ark. 
(2008) yaptığı çalışmada özellikle eğitim se-
viyesi düşük annelere beslenme eğitimi ve 
beslenme rehberliği verilmesi gerektiğini ifa-
de etmişlerdir.

Annelerin çoğu bebeklerinin beslenme sıra-
sındaki tavrının yediği yiyeceğe göre değişti-
ğini ifade etmiştir. Bazı anneler bebeklerinin 
meyve gibi tatlı yiyecekleri yediğini, diğer 
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yiyecekleri ise reddettiğini belirtmiştir. Co-
merford ve ark. (2016) elma, armut, muz gibi 
aşırı tatlı yiyeceklerin genel beslenme tavsi-
yelerine uymadığını, bunun yerine avokado 
gibi doymamış yağ içeren meyvelerin, yağ 
asitleri ve lif oranın yüksek, şeker oranı düşük 
olduğunu ve meyveler arasında besleyicilik 
açısından benzersiz olduğunu belirtmişlerdir. 
Ayrıca nötr bir tat, ilk gıdalar için uygun kı-
vam ve dokuya sahip olduğu için bebeklerin 
tüketimine uygun arasında olması gerektiğini 
belirtmişlerdir. 

Anneler, bebeklerinin kendileri dışında biri 
tarafından beslendiğinde tepkilerinin çoğun-
lukla normal ve olumlu olduğunu belirtmiştir. 
Bu kişi çoğunlukla baba olmuştur. Aydın’ın 
(2021) yaptığı çalışmada babalara verilen ta-
mamlayıcı beslenme eğitiminin ve babaların 
beslenme sürecine dahil edilmesinin beslen-
me sürecini olumlu etkilediğini belirlemişler-
dir. Annelerin çoğu beslenme sırasında her-
hangi bir araç kullanmadığını belirtmiştir. Bu 
durum bebeğin dikkatini yemeğe yönlendire-
ceği ve zamanla beslenme sistemini oturtaca-
ğı için olumlu bir durum olarak görülebilir.

 Bazı anneler ise oyuncak ya da televizyon 
gibi araçlar kullandıklarını ifade etmiştir. 
Özellikle iştahsız bebekleri beslemek için an-
nelerin oyuncak ya da teknolojik araçlardan 
yararlanarak bebeklerin dikkatini dağıttıkları 
ve bebeklerinin karnının bu şekilde doyur-
dukları düşünülebilir. Fakat yemek sırasında 

teknolojik araçlar kullanarak bebeklerin dik-
katini yemekten uzaklaştırmak tavsiye edil-
memektedir (Temizel 2008). 

Annelerin çoğu BLW yöntemini bildiklerini 
ve kullandıklarını belirtmiştir. Bu yöntemin 
popülerliği gün geçtikçe artmakta ve aile-
ler tarafından tercih edilmektedir. Fakat bu 
yönteminin işlevselliğini kanıtlayan bilimsel 
çalışmalar ve kanıtlar henüz yeterli değil-
dir (Akçaboy ve ark. 2017). Muslu ve Ersü 
(2019) tarafından yapılan bir çalışmada ise 
BLW modelinin bebeğin tercihleri doğrultu-
sunda ilerlediği için besin öğesi yetersizlikle-
ri, besin kalitesi, besin tercih, boğulma riski, 
açlık tokluk sistemi üzerindeki etkisi ve aile-
nin tutumları bebek üzerindeki etkisi gibi pek 
çok yönden tartışılmıştır. Ayrıca DSÖ tarafın-
dan BLW yöntemini tavsiye eden bir açıkla-
ma yapılmadığını belirtmişlerdir. Tüm bunlar 
düşünüldüğünde BLW yönteminin kısmen ve 
kontrollü kullanımının daha uygun olacağı 
düşünülebilir. 

SONUÇ

Çalışmada annelerin tamamlayıcı beslen-
meye yönelik tutumlarının çoğunlukla hem 
olumlu hem olumsuz olduğu görülmüştür. Ek 
gıda süreci hakkında eğitim almanın anne-
lerin beslenme sırasındaki duygu durumunu 
olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 
Ek besine geçişte en çok tercih edilen besinin 
yoğurt olduğu görüşmüştür. Ek gıdaya yöne-
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lik bilgi edinme kaynağı olarak annelerin en 
çok internet kaynağını tercih ederken daha 
sonra sağlık çalışanlarını tercih ettiği görül-
müştür. Annelerin kendilerini yetersiz hisset-
tikleri noktada, internetin daha kolay ve daha 
hızlı bir şekilde bilgi gereksinimlerini karşı-
layan bir araç olması bu durumun nedeni ola-
rak görülebilir. Annelerin çoğu bebeklerinin 
beslenme sırasındaki tavrının yediği yiyece-
ğe göre değiştiğini ifade etmiştir. Bazı anne-
ler bebeklerinin meyve gibi tatlı yiyecekleri 
yediğini, diğer yiyecekleri ise reddettiğini 
belirtmiştir. Bazı anneler ise oyuncak ya da 
televizyon gibi araçlar kullandıklarını ifade 
etmiştir. Özellikle iştahsız bebekleri besle-
mek için annelerin oyuncak ya da teknolojik 
araçlardan yararlanarak bebeklerin dikkatini 
dağıttıkları ve bebeklerinin karnının bu şe-
kilde doyurdukları düşünülebilir. Annelerin 
çoğunluğunun BLW yöntemini bildikleri ve 
bebeklerinde beslenme durumunda kullan-
dıkları belirlenmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: This period, which is also important in terms of gaining nutritional habits, is the 
period called complementary feeding, in which other foods and beverages are given together 
with breast milk. The complementary food process, which starts on time and can be maintained 
properly, ensures the maturation when the baby is close to one year old, by taking place at the 
family table and consuming the nutrients. (Köksal and Gökmen Özel, 2008: 10). For babies 
who are preparing to take their place at the family table, it is important to prefer home-prepared 
foods instead of ready-made packaged foods, and at the same time, family members should pay 
attention to healthy nutrition(Motee and Jeewon, 2014: 56). If the baby, who will be introduced 
to new foods for the first time, has a problematic period, this will affect him negatively in the 
future. Therefore, it is necessary to act according to the baby’s feelings, to try different flavors 
without haste, without forcing, patiently, and to gain an appropriate nutritional habit (Deveci-
oğlu & Gökçay, 2012: 161). Starting complementary foods early or late may have negative ef-
fects on the baby. Starting early may reduce the yield of breast milk, and the baby may be more 
vulnerable to diseases. As head control has not yet developed, suffocation may occur, allergic 
reactions may occur, and some problems may be experienced in underdeveloped kidney and 
digestive system functions. However, starting late may also slow down growth and develop-
ment, causing the increased need not to be met (Ilgaz, 2009: 15). Aim: In this study, mothers’ 
attitudes towards complementary feeding process, feelings, food choices, knowledge levels, 
and mothers’ views on infants’ reactions and behaviors were examined. Method: In the study, 
the structured interview technique, one of the qualitative research techniques, was used. The 
study group, on the other hand, consists of 19 mothers who have babies between 6-12 months 
and who have been in the supplementary feeding process, determined by the criterion sampling 
method. Findings and Results : It was observed that mothers’ attitudes towards complemen-
tary feeding were mostly both positive and negative. On the one hand, mothers feel that breast 
milk is no longer enough and therefore they have to switch to complementary foods, and on 
the other hand, the excitement of introducing their babies to new foods may be the reason for 
these feelings. In addition, working mothers’ thinking that their babies’ dependence on them 
will decrease can also be considered as another factor. Unalan et al. (2008) stated that infor-
ming mothers in the early period during the transition to supplementary food will facilitate this 
process. It has been seen that the most preferred food in the transition to supplementary food is 
yogurt. In food selection, it was determined that they mostly chose according to their nutritional 
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value. When the studies in the literature are examined, it is seen that the yogurt answer is widely 
given (Yayan et al., 2016; Şatır et al., 2017). In our study, it was seen that mothers preferred the 
internet source the most, followed by health workers, as a source of information on additional 
food. Arslan et al. (2007) stated that getting professional support on supplementary nutrition 
will contribute positively to the supplementary nutrition process. Most of the mothers stated 
that the attitude of their babies during feeding changes according to the food they eat. Some 
mothers stated that their babies ate sweet foods such as fruit and refused other foods. Comer-
ford et al. (2016) stated that extremely sweet foods such as apples, pears, and bananas do not 
follow the general nutritional recommendations, instead, fruits containing unsaturated fats such 
as avocados are high in fatty acids and fiber, low in sugar, and are unique among fruits in terms 
of nutrition. Mothers stated that when their babies were fed by someone other than themselves, 
their reactions were mostly normal and positive. This person has often been the father. In the 
study of Aydın (2021), it was determined that the complementary nutrition education given to 
fathers and the inclusion of fathers in the nutrition process positively affect the nutrition pro-
cess. Most of the mothers stated that they did not use any tools during feeding. This can be seen 
as a positive situation as it will direct the baby’s attention to food and settle the feeding system 
over time. Some mothers have stated that they use tools such as toys or television. It can be 
thought that mothers distract babies by using toys or technological tools to feed babies with no 
appetite, and their babies are fed in this way. However, it is not recommended to distract babies 
from eating by using technological tools during meals (Temizel 2008). Most of the mothers 
stated that they knew and used the BLW method. In a study by Muslu and Ersü (2019), since 
the BLW model progresses in line with the baby’s preferences, many aspects such as nutritional 
deficiencies, food quality, food preference, suffocation risk, the effect on the hunger and satiety 
system and the effects of the family’s attitudes on the baby were discussed.


