
Türkiye’nin en çok satan anne-baba dergisi
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HAMİLELİK DÖNEMİNDE VE 
BEBEKLERİNİ BÜYÜTÜRKEN, 
ANNE-BABALARIN BİLMEK
İSTEDİĞİ HER ŞEYİ
BULABİLECEĞİ BİR
BAŞ UCU REHBERİ.

“Dergimizde anne adayının hamilelik boyunca ve doğumdan sonra merak ettiği
her türlü konu yer alıyor. Bebeğim ve Biz okura çocuk sağlığından, eşlerin 
birbirleriyle ve çocuklarıyla olan iletişimine; anne adayı, bebek ve çocukla ilgili  
uzman görüşlerine kadar her türlü konuyla ilgili geniş bir bilgi yelpazesi sunuyor.”

Genel Yayın Yönetmeni: Sevil Taner

• Türkiye’nin en çok okunan, en uzun soluklu, anne- 
bebek dergisi

• Konusunda uzman yazar ve doktorların görüşlerini 
içeren vazgeçilmez bir baş ucu rehberi

• Bilimsel ve güncel yöntemler izlemeye özen gösteren 
anne baba dergisi

• Okurların hamilelik, doğum, çocuk gelişimi ve 
bakımı, çocuk psikolojisi ile ilgili sorularına 
uzmanlarca cevap verilen interaktif bir marka

• Hamilelik ve doğum, çocuk, aile, alışveriş, stil, 
beslenme, ünlü anneler ile röportajlar

• Şimdiki anneler ve bebekler çok şanslı!



Cinsiyet (%) *

85 Kadın 85
15 Erkek 15

Yaş Grupları (%) *

15-17 3
18-24 21
25-34 53
35-44 20
45-54 3
55+ 1

Sosyal Sınıf (%) *

AB 73
C1 18
C2 9
DE 1

Bölgelere Göre (%) *

İstanbul 42
Marmara 16
Ege 13
İç Anadolu 9
Akdeniz 13
Karadeniz 4
Doğu Anadolu 1
Güneydoğu Anadolu 2

Öğrenim (%) *

Üniversite Mezunu ve Üzeri 53
Lise/Meslek Lisesi Mezunu 30
Ortaokul Mezunu 6
İlkokul Mezunu 11

Tiraj 

7.295
Turkuvaz Dağıtım A.Ş. 2015 yılı aylık tiraj ortalaması

* QRS Dergi Okurluk Araştırması (Taylor Nelson Sofres Piar) QRS VI: Ağustos 2010
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aile: disiplin

Hazırlayan: IŞIL EVRİM AKGÜN

10 altın kural
Disiplinde

Çocuğunuz gözleri yaşlı yaşlı size bakarken, ona bazı disiplin kurallarını 
uygulatabilmeniz zor, biliyoruz. Fakat aile içi tutarlı şekilde uygulanan disiplin, 

aslında çocuğunuzun da kendini güvende hissetmesini sağlıyor.

Anne-babaların çoğunlukla en 
büyük zaafları çocuklarıdır. Çok 
otoriter bir iş adamı ya da kadını 

olan ebeveynlerin bile söz konusu çocukları 
olduğunda en pamuk kalpli insanlara 
dönüştüğünü görmüşüzdür. İşte böylesine 
yoğun bir sevgi bağı olan çocuklara karşı 
çok tutarlı bir disiplin uygulamak oldukça 
zordur. Uzmanlar ise çocukların mutlaka 
çok katı olmayan fakat tutarlı bir disiplinle 
büyütülmesi gerektiğini ve dolayısıyla 
ebeveynlerin bu konuda serinkanlı olması 
gerektiğini söylüyorlar. Biz de aile içi 
disiplinin altın kurallarını Medical Park 
Gaziantep Hastanesi’nden Klinik Psikolog 
Elçin Külahçıoğlu’na sorduk.
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Hazırlayan: BAŞAK DOĞRU

Doğum Sonrası
dosya

Bebeğinizin doğumdan sonra yeni dünyasına alışması, 
sizin sevginizle kolaylaşıyor. Peki, bu dönemin ikiniz için 

de nasıl bir süreç olacağını bilmek ister misiniz?

DOSYA.+indd.indd   3 3/24/14   2:57:33 PM

Bazen aile içinde stres yaratan krizlerle 
karşılaşılabiliyor. Anne-baba tartışması bu krizler 
içinde önemli bir yer tutuyor. Peki, uzmanlar 

bu konuya nasıl bakıyor? Özel Mavi Aile Danışmanlık 
Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Emre Altınel 
çocukların tartışmalardan nasıl etkilendiğini anlattı ve 
ailelerin dikkat etmesi gereken noktalara değindi.

Aile içi tartışmalar çocuğun 
yanında yaşanmamalı
Anne-baba arasında sık sık tartışma yaşanması, çocuğu 
olumsuz etkileyecektir. Tartışmaların içerisinde geçen 
hakaret ve genelleyici olumsuz ifadelerin çocuk tarafından 
duyulmaması önemlidir. Aşağılayıcı, gurur kırıcı sözleri duyan 
çocuk bu sözleri sarf eden ebeveyne yoğun öfke; söylenen 
ebeveyne de yoğun acıma ve koruma duygusu besleyebilir. 
Bu kısımda en çok akılda tutulması gereken nokta, çocukların 
gözleyerek öğrenebildiğidir. Ebeveyn kavgasının içinde kalan 
ya da sık sık şahit olan çocuk; anne-babanın kavgada nasıl 
davrandığına dikkat eder. Sık sık benzer davranışlar gözleyen 
çocuk, kendi dünyasında benzer olaylarla karşılaştığında anne 
veya babası gibi davranarak öğrenmiş olduğu bir savunma 
biçimini taklit edebilecektir. Ya bağıracak, ya sinecek ve 
susacak, ya ağlayacak, ya kaçacak, vs. Çocuğun kimi model 
alacağı onun duygusal dünyasına, yaşına, cinsiyetine ve 
gözlediği olayın nasıl sonuçlandığına göre değişebilecektir. 

Her aile içinde zaman zaman tartışmalar olabiliyor. 
Ancak her şey gibi bunun da dozunu ayarlamak, çocukların 

psikolojilerinde ağır tahribatlar yaratmamak gerekiyor!

Hazırlayan: AYTÜLİKE KESKİN
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ÇOCUKLARI
Tartışmalar  

nasıl etkiliyor?

aile: ilişkiler
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içindekıler
42  0-12 AY
 Ek besinlere geçiş için öneriler

48  3-4 YAŞ 
 Hepsi benim!

56  SAĞLIK
 Hamile kalmadan önce...

60  PSİKOLOJİ
 Klasik müzk bebeği sakinleştiriyor 
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34 RÖPORTAJ
 Aydın&Ekin Yılmaz: GS’li Aydın ve melekleriyle 
 “Aşkın ev hali”

96 RÖPORTAJ
 Şebnem Özinal: “Ayşe ile yepyeni bir hayat”

106 SAĞLIK
 Alerjiler artıyor
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Minik bebeğinizle sık sık haşır neşir olduğunuz o keyifli emzirme 
zamanlarınız biraz azalacak. Çünkü sağlıklı gelişimi için onu 

yeni besinlerle tanıştırma zamanınız geldi. 

çocuk: 0-12 ay

Hazırlayan: BAŞAK DOĞRU / Fotoğraflar: HAYDAR ERÇİN 

Ek besinlere geçiş için
süper öneriler!

Doğumdan itibaren sadece anne sütüyle veya devam sütüyle 
beslenen minikler, artık yeni besinleri tatmaya başlamak 
zorundalar. Çünkü 6. aydan sonra sadece anne sütü 

yetmiyor. Bu aydan sonra ek besinlere geçmek gerekiyor.Bebeğin 
gelişimi açısından çok önemli olan bu dönemde anlayışlı ve ısrarcı 
olmayan bir yaklaşım sergilemek çok önemli. Bebeklerin ayına göre 
verilecek olan yeni besinlerin doğru miktarda ve içerikte olmasına 
da ayrıca dikkat edilmeli. Liv Hospital’dan Çocuk Hastalıkları ve 
Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Balanlı, hangi besinlere ne zaman ve nasıl 
başlanmasıyla ilgili annelerin işini kolaylaştıracak önerilerde 
bulundu. 

Hangi ayda başlanmalı? 
6. aydan sonra tek başına anne sütü, bebeğin besin ihtiyacını karşılamada 
yetersizdir. Bu dönemde besin gereksinimlerini karşılamak için anne sütüne 
ek olarak tamamlayıcı besinlerin bebeğe verilmesi gerekir. Bu şekilde bebek, 
anne sütünden en fazla oranda fayda sağlamış olur. Sadece mamayla 
beslenen bebeklerde ise ek besinlere 4. aydan sonra başlanabilir. İlk 4 ay 
nörolojik gelişimin yeterli olmaması nedeniyle ek besinlere bu aydan önce 
başlanması, yiyeceklerin bebeğin soluk borusuna kaçmasına neden olabilir. 
Bunun yanında obezite, tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı riskinde de artışa 
neden olur. Diğer yandan ek besinlere geç başlanması ise yetersiz enerji 
alımına, büyümenin yavaşlamasına, demir eksikliğine, oral motor aktivitenin 
geç olgunlaşmasına ve bebeğin besini reddetmesine yol açabilir. 
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