
2020 Yenidoğan Bebek Ve Anne İhtiyaç Listesi 

Bebek Beslenmesi İçin İhtiyaç Listesi 

 Emzik: Damaklı ve damaksız olarak 2 tane alırsanız iyi olur. Bebekler bu konuda bazen seçici olabiliyorlar. 

 Emzirme önlüğü, 

 Emzik saklama kutusu: Hijyenik olması açısından almanızı tavsiye ederiz. 

 Emzik tutucusu  

 Biberon 3–4 adet: Burada dikkat etmeniz gereken unsur ise farklı başlıklar deneyiniz. Bazı bebekler biberon başlığı 

yüzünden biberona alışamıyorlar. Bu da anneler için zorlu bir süreç oluyor. 

 Biberon temizleme fırçası  

 Biberon steril makinesi: Bu zorunlu bir ihtiyaç değil ama temizliğe önem veren aileleri tercih sebebi olmaktadır.  

 Biberon ısıtıcısı: Almak zorunda olmadığınız bir üründür. Aynı şeyi cezve gibi evinizde ki ısıtmaya yarayacak şeylerle 

de yapabilirsiniz. 

Bebek Giyim İçin İhtiyaç Listesi 

 Mevsime uygun 8–10 adet günlük tulum (Yeni doğan, 0–3 ay) 

 Kısa ve uzun kollu body 8–10 adet (Yenidoğan, 0–3 ay)  

 Patikli pantolon 8–10 adet (Yeni doğan, 0–3 ay)  

 Tek parça tulum pijama 4–5 adet (Yenidoğan, 0–3 ay) 

 Bebek eldiveni: Bebeğin kendine zarar vermemesi için gereklidir. 

 Bebek çorabı  

 Bebek beresi  

 Kış için kuş tüyü astronot tulum 

Bebek Bakımı İçin İhtiyaç Listesi 

 Temassız ateş ölçer 

 Tırnak makası ve Törpü 

 Saç fırçası 

 Burun aspiratörü: Muhakkak almanızı öneririz, biz kendi bebeğimizde almayı unuttuğumuz için gecenin bir vakti 

eczaneleri dolaşmak zorunda kalmıştık. 

 Bebek Bezi: Bebeğin doğum kilosuna göre alırsınız. Ayrıca bebek bezi markası olarak da çevrenizdekilerin fikirlerini 

alabilir eğer bebeğin poposunda kızarma gibi durumlar olur ise farklı marka seçebilirsiniz. Kullandığınız marka ilk 

etapta iyi gelirse sonra ki süreçte pek değişikliğe gitmeyin. Biz ilk sleepyy kullandık bir ara farklı markaya geçtik 

bebeğimizin poposu kıpkırmızı oluyor, yatamıyordu. 

 Pişik Kremi 

 Alt değiştirme pedi 

 Pudra 

 Yeni Doğan Islak mendili 

 Bebek pamuğu (Çapak, kir vb. suyla temizlemek için) 

 Bebek şampuanı 

 Bebek losyonu 

 Bebek yağı  

 Bebek deterjanı ve yumuşatıcısı 

Banyo İçin ihtiyaç Listesi 

 Bebek küveti 

 Küvet filesi 

 Maşrapa ve kovası 

 Su termometresi 

 Sünger 

 Bebek bornozu ve havlu 



Bebek Odası İhtiyaç Listesi 

 Bebek yatağı 

- Koruyucu alez 

- Nevresim takımı 2–3 adet 

- Yatak kenar koruyucu 

- Reflü yastığı 

- Yorgan 

 2 adet pamuklu battaniye (bebeğin yatak dışında yattığı yerlere sermek için) 

 2 adet penye battaniye 

 2 adet yün battaniye 

 Muslin örtü 5–6 adet 

 Omuz örtüsü 

 Ağız Bezi 20 adet 

 Emzirme Yastığı 

 Alt Değiştirme masası ve matı 

 Kamera veya Telsiz 

 Nem makinesi 

 Bez Çöp Kovası ve Torbası 

Yolculuk Ve Seyahatler İçin Liste 

 Travel system bebek arabası 

 Bebek bakım çantası 

 Termos çantası (Sağılmış süt ve biberon için) 

 Alt değiştirme matı 

 Baby sling 

Annelerin İhtiyaç Listesi 

 Emzirme Sütyeni 3–4 adet 

 Emzirme atleti 3–4 adet 

 Emzirme gecelik ve sabahlık 3–4 adet 

 Lohusa kilodu 

 Doğum sonrası pedi 

 Doğum sonrası korsesi 

 Doğum sonrası krem 

 Göğüs Ucu Kremi 

 Göğüs pompası 

 Göğüs pedi 

 Göğüs kalkanı 

 Göğüs ucu çıkarıcı 

 Göğüs ısıtıcısı (şart değil, ihtiyaç olursa) 

 Süt saklama gereçleri 


