
Hafta Hafta Gebelik ve 
Anne Adayı

Anne adayı için yeni bir hayata 
başlangıç eğitimi olan 9 aylık 

hamilelik dönemi.



Emeği Geçenler
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- Araştırma https://acunay.com/
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https://acunay.com/


Önsöz

Hamilelik dönemi yeni bir hayatın başlangıcı anlamına da gelebilecek olan bir 
eğitim dönemidir. Anne adayı 9 aylık hamilelik dönemini anneliğe ve bebek 
yetiştirmeye ilişkin araştırma yaparak geçirerek bu döneme kendisini hazırlamak 
istemektedir. Dolayısıyla bu bağlamda kaynak ihtiyacı doğan anneler için kısa 
ancak etkili bir sunu hazırlamak istedik.



1 Haftalık Gebelik

Gebeliğin ilk haftasında anne adayında fiziksel ve zihinsel bir değişiklik görülmez, 
ancak gebelik döneminin ilk haftası bebek için inanılmaz gelişmelerin yaşandığı 
bir haftadır. Bu hafta içerisinde bebeğin bedenini oluşturacak olan dokular 
olması gerektiği yerde tomurcuklanmaya ve gelişmek için hazırlanmaya başlar.



İlk 3 Ay

Gebeliğin ilk 3 ayı çok kritiktir; zira ilk 3 aylık dönemde anneler için düşük 
tehlikesi çok yüksektir. Bu dönemde anne adayı hamile olduğunu 2 veya 3’üncü 
ayda öğrenir. Dolayısıyla beklenmedik gelişmelerin yaşandığı ve şaşkınlıklarla 
dolu bir dönemdir.



İlk 3 Ay

Ancak durum bebek için aynı değildir ve bebek bu aylarda çok hızlı bir şekilde 
gelişmeye ardından 2 kg ağırlığa ulaşmaya yakın bir sürece tabi olur. Bu 
dönemde anne adayının gerekli folik asit, vitamin ve mineral takviyelerini temin 
etmesi oldukça kritik bir öneme sahiptir.



2’inci 3 Aylık Dönem

2’inci 3 aylık dönem anne adayının bilinçli bir hamilelik döneminin ilk adımlarını 
attığı aylardır. Anne adayı bu aylarda neredeyse tüm hamilelik belirtileriyle 
karşılaşır ve dolayısıyla bazı rahatsızlıklar baş gösterebilir. Bu dönemde bebek 
genel olarak kemik ve kas dokusu geliştirmekle meşguldür, ancak anne adayı için 
salgılanan hormonlar nedeniyle pek güzel bir dönem değildir.



2’inci 3 aylık dönem

Dolayısıyla bu aylarda hastanelerde çok fazla zaman geçirilebilir hatta tecrübeli 
annelerden bazı konularda yardım istenebilir. Özellikle koku hassasiyetinin arttığı 
bu dönemler anne adayının en çok yardıma muhtaç olduğu dönemlerdir.

Baba adayının bu aylarda anne adayına destek olması ve mutlaka her konuda 
kendisine yardım etmesi gerekir.


