
SÜT BANKACILIĞI VE ETİK 
BOYUTU 



TARİHÇE ve DÜNYADA SÜT BANKACILIĞININ DURUMU 
• Anne sütü yeni doğanın büyüme, gelişme ve hastalıklardan korunması 

için en uygun içeriğe sahip doğal bir besindir. 
 

• İnsanın doğumundan itibaren alması gereken ilk gıdanın anne sütü 
olduğu gerek halk arasında, gerekse de tıp dünyasında çok iyi 
bilinmektedir. 
 

• Anne sütüne erişimin yetersiz olduğu veya mümkün olmadığı 
durumlarda, bebeğin beslenme ihtiyacının anne sütü bankalarından 
elde edilen sütten de karşılanabileceği dile getirilmektedir. 
 

• Anne sütü bankası; lisanslı sağlık bakım uzmanları tarafından anne 
sütünün reçete edildiği bireylerin spesifik ihtiyaçlarını karşılamak için 
bağışlanmış anne sütünü toplama, işleme, izleme, depolama ve 
dağıtma amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur . 

 



• Anne sütü bankacılığı aslında Hammurabi zamanında sütannelerle 
başlamış ve  sütannelik M.Ö. 2250′den kalan Hammurabi Kanunu’nda 
bile yerini almıştır. 

•  Tarihsel yazıtlardan Ebers Papirusu’nda (Eski Mısır MÖ 1550 ) bebek 
beslemesinde kullanılacak tek besinin anne sütü olduğu ve bebeğin üç 
yaşına kadar anne sütü alması gerektiği vurgulanmıştır  

• Babiller (Mezopotamya) baştanrıçaları İştar’ı bebeğini emzirirken 
tasvir etmişlerdir.  

• Anne sütünün kutsallığına inanan Yakut Türkleri’nde analık tanrıçası 
Ayzıt’ın bebeğine anne sütü damlatarak can verdiğine dair inanışlara 
rastlamaktadır.  

• Benzer inanışlar İslam dininin ortaya çıkışı ile birlikte yoğunlaşmıştır. 

• Rönasans döneminde Avrupa’da yazılan kitaplarda da anne sütünün 
bebekler için en iyi besin olduğu belirtilmiştir  



• 20.yüzyıl Avrupa’sında endüstri devrimi ile kadınların çalışma hayatına 
girmesi anne sütü ile beslenmeye ilginin azalmasına ve sosyal değişim 
hareketleri ile biberonla beslemenin modern anneliğin simgesi haline 
dönüşmesi gibi yanlış uygulamaların yaygınlaşmasına neden olmuştur 

• İlk süt bankası ise; 1909 yılında, Avusturya’da Viyana şehrinde 
açılmıştır. 

• Kurulan bu ilk süt bankası para karşılığı sütannelik yapan emzikli 
kadınlar için düzenlenmiş bir ev olarak kurulmuştur.  

•  E. Coli bakterisini bulan Theodor Escherich; anne sütü haricinde 
besin verilen bebeklerde ölüm oranlarının yüksek olduğunu fark edip 
ilk anne sütü bankasını kurmuştur. 

• 1919’da ise Boston’da kurulmuş ve günümüzde 35 ülkede süt 
bankaları faaliyet göstermektedir. 

 

 



• Dünyanın en büyük süt bankacılığı sistemi ise yaklaşık 200 süt 
bankasıyla Brezilya’dadır. 

• Avrupa’da, kadınlar vücut yapılarının bozulmasını istemediği için 
sütannelik çok yaygınlaşmıştı.  

• 13. yüzyılda Avrupa’da sütanneliği yapanlar, o dönemlerde çalışan 
kadınların hepsinden daha fazla para kazanıyordu.  

• Hatta bir ara Viyana’da sütanneleri çok az para verildiği için grev bile 
yapmışlardı. 

• Sütanneleri birçok toplumda çok eskilerden beri anneden ya da 
bebekten kaynaklı nedenlerle anne sütü alamayanların süt ihtiyacını 
karşılamışlardır ve karşılamaktadırlar. 

 



• Diğer ülkelerdeki  hastaneler de yatan infantların bağışlanmış anne 
sütüne erişmeleri için sütannelik sistemi geliştirmişlerdir. 
 

• Takip eden yıllarda tıp ve teknolojideki gelişmeler düşük doğum 
ağırlıklı bebeklerin yaşama oranlarını arttırmıştır ve insan sütüyle 
beslenme konusunda zorluklar ortaya çıkmıştır. 
 

• İnsan sütünden HIV bulaşma kaygılarıyla birlikte formül mamalar 
1980’lerde üretilmiştir. 
 

• Bu eş zamanlı gelişmeler bağış anne sütüne olan talebi azaltmıştır. 
 

• Bu yıllarda HIV’i belirleyecek laboratuvar teknikleri de gelişmiştir. 
 

• Bu buluşlar insan sütü bankacılığına ilgiyi tekrar arttırmıştır. 

 



• 1985’te Amerika ve Kanada’da Human Milk Banking Association of 
North Amerika (HMBANA) adında kar amacı gütmeyen bir insan sütü 
bankacılık sistemi kurulmuştur. 

• Bebeklerini besledikten sonra ekstra sütü olan ve perinatal bebek 
kayıbı olan anneler bu kuruluşa süt bağışlayabilmişlerdir. 

• 1 yaşından küçük bebeği olan tüm bağışçıların tıbbi hikayesi ve 
laboratuvar izinleri alınmıştır. 

• Laboratuvarda yapılan kan testleri: 

       HIV-1-2 

       HTLV-1-2 

       Hepatit B-C 

       Sfiliz 

 



• ABD’de 1980’lerin başında 30 süt bankası bulunurken, HIV bulaşma 
korkusu nedeniyle birçok banka kapatılmış ve şu anda 10 süt bankası 
bulunmaktadır. 

•  Kanada’da, sadece bir (Vancouver British Columbia Milk Bank) süt 
bankası çalışmalarına devam etmektedir.  

• Avrupa’da şu anda 158 anne sütü bankası mevcut olup 6 tane de 
kurulması planlanan anne sütü bankası vardır. 

• Amerikan Pediatristleri Akademisi (AAP) süt bankacılığının kurallarını 
1943 yılında belirlemiştir. Benzer kurallar banka sütü uygulamasını 
yapan diğer ülkelerde de sağlanmıştır.  

• 1959 yılında Batı Almanya’da 24, Doğu Almanya’da ise 62 süt bankası 
kurulmuştur. Ancak sayıları zamanla azalmış ve 1994’te 18’e 
düşmüştür. 

• 1975 yılında İngiltere’de 5 ticari süt bankası çalışmaktaydı. 

• Türkiye’de ise henüz anne sütü bankası bulunmamaktadır. Ancak 
İzmir’de açılması planlanmaktadır. 

 

 



• 2000 yılında HMBANA üyesi süt bankaları  400.000 ons süt 
dağıtmıştır. 
 

• 2008 yılında %185 artarak 1 milyon ons’un üzerine çıkmıştır. 
 

• Ücretlendirme ise 3$/ons’dan  5$/ons’a kadar değişmektedir. 
 

• 2007 yılında Kuzey Amerika genelinde HMBANA üyesi süt 
bankalarından 133 hastane PDHM temin etmektedir. 
 

• 2005-2007 yılları arasında 51 yeni Amerika şehri dağıtım ağına dahil 
olmuştur. 

 

 



• HMBANA üyesi süt bankaları bağış süt için rekabet halinde olan tek 
işletmeler değildir. 

• İnsan sütü dağıtma ve paylaşımı yapan mother groups/internet 
blogs,gazeteler,işlenmemiş sütü dağıtma ve satma hakkında reklam 
yapan gayriresmi mekanizmalar da vardır. 

• 2006 yılında kurulan International Breastmilk Project (IBMP) bağış 
insan sütü kabul eden Amerika’daki kar amacı gütmeyen diğer bir 
siviltoplum organizasyonudur. 

• Bu güne kadar IBMP’nin dünya çapında 262.682 ons’tan fazla insan 
sütü gönderdiği rapor edilmiştir. 

• Sorento Maternity Hospital 40 yılda 10.000 donörden 50.000 litre süt 
sağlamıştır  

• İngiltere’de mevcut 17 süt bankasında 850 bağışçı anneden 5.000 lt 
bağış anne sütü işleme alınmaktadır. 

• Almanya’da 1994’te 15.000 litre süt temin edilmiş. 

 

 

 

 



 

• Bağış süt için görülen nisbi kıtlık; hastalar, sağlık çalışanları, 
araştırmacılar, bireysel süt bankaları ve süt bankacılığndaki örgütsel 
liderler  için etik tartışma yaratmaktadır. 

•  Pastörize anne sütü kullanımında artış olmasıyla birlikte,bu 
kaynakların kullanılması ve toplanmasıyla ilgili tıbbi literatürde etik 
tartışmalar olmaktadır. 
 

• Bu etik tartışmalar şunlardır:  
  

 Tıbbi karar verme ve aydınlatılmış onam 

 İnsan sütünün sınırlı arzının artırılması 

 Kıt kaynağın etik olarak paylaşımı 

 İnsan sütünü pazarlamaya bağlı kaygılar 

 



•  İlaç firmaları insan sütünü araştırma yapmak amacıyla toplamaktadır. 
 

• Prolacta Bioscience bağış insan sütünü prematüre infantlar için, özelleşmiş 
insan süt ürünü üretmek için kullanmaktadır. 
 

• Bu firma bağış süt öneren hastaneleri, Prolacta’ya bağış süt temin eden  
Milli Süt Bankası’na bağışçı göndermeleri için teşvik etmiştir. 
 

• Teşvik, bağışçıyı bilgilendirmeyle ilişkili etik soruları beraberinde getirmiştir. 
 

• Bazı araştırmacılar da işlenmemiş sütü  insan sütü çalışmalarında kullanmak 
üzere istekte bulunmaktadır. 
 

• Burada akla gelen soru ise ‘’Kaynaklar,araştırmacılar ile hasta bakımı 
arasında dengeli nasıl dağıtılmalıdır?’’ sorusudur. 

 



• Sütanne bankacılığı Avrupa toplumunda yaygın bir uygulama ve 
yüksek bir ücret karşılığı yapılmaktadır.  

• Kanada, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde milli sağlık 
sigortası tarafından ücreti karşılanmaktadır. 

• Bizim toplumumuzda yaşanmakta olan sütanneliği tamamen 
gönüllülüğe dayanmakta olup bebeğin ihtiyacı öncelenmektedir. 

• Oysa süt bankacılığı sütanne ve çocuk arasındaki ilişkiyi kazanç 
sağlanan bir çıkar ilişkisine dönüştürmektedir.  

• Anne sütü bankacılığı anne ile bebek arasında eşsiz iletişimi, yakınlığı, 
bağlılığı sağlayan emzirmenin yerini asla tutmamaktadır.  



ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI 

• Sosyal-ekonomik (Toplumsal) Yararları 

 • Sağlık harcamaları azalır. 

 • Çocuk hastalıklarının tedavisindeki iş  

 gücü azalır.  

 • İş günü kaybı azalır, izin alma ve para  

 kaybı azalır. 





Amerika’da Süt Bankacılığı ve Sağlık Politikası 









 TIBBİ KARAR VERME VE AYDINLATILMIŞ ONAM 

•  Amerikadaki 133 hastanenin çoğunluğu 1500 gr.’ın altındaki infantlara 
annelerinin sütüne ulaşılamadığı zaman standart olarak 
kullanılmaktadır. 

• Özellikle prematüre ve hasta infantlar için, bağış süt kullanımının klinik 
faydası annenin kendi sütü ile beslenmenin faydalarıyla çıkarılabilir. 

• Bilimsel veriler, anne sütü ile beslenen infantlarda, formül ile 
beslenenlere kıyasla kısa dönem ve uzun dönem sağlık durumunu 
iyileştirdiğini göstermektedir. 

• Son çalışmalar bağış sütün formüle kıyasla,neonatal infeksiyonları ve 
nekrotizan enterokoliti azalttığını göstermiştir. 

 

 



• Anne sütüne ulaşılamadığında  klinisyen, ebeveyn ile infant için  
mümkün olan en iyi beslenme kararı vermek için çalışır. 
 

• Bu beslenme kararı için iki alternatif  vardır: bağış süt ve formüldür. 
 

• Bağış süt için verilecek karar,diğer tedavilerde karar verme ile aynıdır. 
 

• Alternatif tedavilerin ortaya konması ve anlaşılmasını sağlayan 
aydınlatılmış onamın etik konsepti, klinisyenlere bağış süt ile ilgili 
güncel durum bilgilerinin sağlanması gerektiğini önermektedir. 

• Bağış süt kullanımıyla ilgili doktorlar ve hastaneler arasındaki çıkar 
çatışması, tıbbi karar verme ve aydınlatılmış onam sürecini etkileyen 
başka bir konudur. 

• Mama üreticileri tarafından desteklenen araştırmalara müdahil olan 
klinisyenler, anne sütüne ulaşılamadığında beslenme 
alternatiflerinden bahsetmesi de bir çıkar çatışması ortaya 
çıkarmaktadır. 

 

 

 



Sütün araştırma amaçlı kullanımıyla ilgili onam formu: 





 İNSAN SÜTÜNÜN SINIRLI ARZI 

• Amerikada insan sütüne  sınırlı erişilebilirliği sağlayan faktörler 
şunlardır: 
 

Emzirme oranı ve süresi 

Süt bağışlama tercihleri konusunda eksik bilgi 

Rekabet eden işletmelerin artan talepleri 

Yatan ve ayaktan hastalara verilen order’ların artması 

Diğer ülkelere kullanılmak üzere gönderilmesi 

Süt veren annelerin,bebeklerinin ihtiyacından fazla sütü üretememesi 

 



• Bağış süt teminini azaltan diğer bir faktör ise HMBANA tarafından yapılan yetersiz 
tanıtımdır. 
 

•  Bireysel süt bankaları her zaman reklam için yeterli fon bulamamakta ve bölgesel 
pazarlara ulaşamamaktadır. 
 

• Sosyal medya kampanyalarıyla ülke geneline ulaşmak için reçete yazanlara ve 
potansiyel bağışçıları hedefleyen milli girişimlere ihtiyaç vardır. 
 

• Süt bankaları,araştırmacılar ve özel firmaların süt temini doğum yapan kadınların 
laktasyon siklusuna bağlıdır. 
 

• Amerikadaki kadınların % 73.9’unun emzirmeye başlamaları ve potansiyel donör 
olmalarına rağmen,bir çoğu fazla sütünü bağışlamaktan ve emzirmeyi erken 
bırakmaktan kaçınmamaktadır 



• En büyük süt bankalarından birinin bulunduğu California’da, Whight’ın 
neonatolojistlerle yaptığı çalışmada şu sonuçlar çıkmıştır: 
 

Neonatoljistlerin çoğunluğu bağış sütü duymamış 
 

California’da süt bankası olduğunu bilmiyorlar 
 

Bağış süte nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar 
 

Bağış sütü nasıl rezerve edeceklerini bilmiyorlar 
 

• Bu da gösteriyor ki bağış süt ile ilgili sağlık çalışanları arasındaki bilgisizlik 
sınırlı arzı arttırmaktadır.  
 



 KIT KAYNAĞIN DAĞILIMI 

• 2003 yılında HMBANA bireysel süt bankası yoluyla bağış süt dağıtımı 
ve dağılımı için bir klavuz yayınladı. 

• Bu klavuza göre;  hastane order’ı ve/veya doktor reçetesi yazılmalıdır. 

• HMBANA klavuzları bağış süt  dağıtımı konusunda hem klinik hem de 
etik faktörlerin dikkate alınmasını önermektedir. 

• Öncelik şeması dağılım kararı sırasında alıcı,anneye ait ve zaman 
faktörü olarak bölünmektedir. 

• HMBANA dağıtım modeli; süt bankası liderlerine, farkındalık 
temelinde erişilebilen arz ve yatan/ayaktaki hastalara tavsiye edilen 
bağış süt dağıtma konusunda müsaade etmektedir. 

 



• Hastaneler bölgesel süt bankalarından toptan süt sipariş eder ve doktorun 
tavsiyesi doğrultusunda yatan hastalara dağıtır. 
 

• Ancak bireysel süt bankaları ayaktan hastalara  dağıtımı gözetim altında 
yapar. 
 

• Bu dağıtım reçetenin süt bankasına doğrudan ulaşması yoluyla olur. 
 

• Dağılım kararına yön verecek resmi bir dağılım algoritması yoktur. 
 

• Bankadaki  dağılım öncelikle hastanedeki prematür infantlara,sonra 
kaynağa erişilebildiği kadarıyla ayaktan tedavi alan hastalara verilmektedir. 
 

 



• İnsan sütü dağıtan HMBANA üyesi olmayan kuruluşların süt dağıtımı ile 
ilgili karar verme süreçleri ulusal gözetim gerektiren dokümantasyon 
olmadığı için bilinmemektedir. 

• Süt bankaları 20 yıldan fazla süredir kan ve diğer doku bankacılığı 
hizmetlerinde olduğu gibi sorunlar yaşamaktadır. 

• Artan  kullanım, klinik bakım ve araştırmalar için bağış sütün toplanması, 
işlenmesi ve dağıtılması hususunda yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. 

• Amerika’da   New York, Florida, Georgia, Meryland ve California haricinde, 
doku bankası ruhsatı gerektiren kuruluşların denetimi yoktur. 

• Bu uygulama denetim,karar verme ve adil etik dağılım ile ilgili sorunları 
gündeme getirmektedir. 

 



BAĞIŞ SÜTÜN  PAZARLANMASI 

•  Özellikle infant beslenmesi konusunda çok hassas olan bu konu, 
infantın üstün çıkarına uymayacak, emzirmeden vazgeçirme yönünde 
agresif pazarlama stratejileri olan formül firmalarınca dikkatle takip 
edilmektedir. 

• Kar amacı güden ve gütmeyen süt bankaları ,süt toplamayı aynı 
zamanda işleme,dağıtma, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek için 
yapmaktadırlar. 

•  İnsandan elde edilen, kıt kaynakları yarar sağlamayı kastederek  kar 
amacıyla toplayan işletmelerle ilgili etik sorunlar olmuştur. 

 



• Bu düşünceyle; kar amaçlı süt bankaları, kıt ama yenilenebilir kaynak 
olan bağış plazma, sperm ve diğer dokulardan kar sağlayan iş kollarıyla 
kıyaslanabilir. 
 

• Etik sorunun çözüm noktası insana saygı olarak özetlenebilir. 
 

• İnsana saygının etik boyutu ise orantılılık ve aydınlatılmış onamı 
içermelidir. 
 

• Organ, kan, süt gibi insan ürünleri kar amacı güden ve gütmeyen 
kuruluşlarca talep edildiğinde farklı algılanmaktadır. 

 



• Bu düşünceyle; kar amaçlı süt bankaları,kıt ama yenilenebilir kaynak 
olan bağış plazma,sperm ve diğer dokulardan kar sağlayan iş kollarıyla 
kıyaslanabilir. 
 

• Etik sorunun çözüm noktası insana saygı olarak özetlenebilir. 
 

• İnsana saygının etik boyutu ise orantılılık ve aydınlatılmış onamı 
içermelidir. 
 

• Organ, kan, süt gibi insan ürünleri kar amacı güden ve gütmeyen 
kuruluşlarca talep edildiğinde farklı algılanmaktadır. 



 SÜT BANKACILIĞI VE ETİK PRENSİLER 

• Reçeteyi yazan, süt bankası, bağışçı ve alıcı açısından etik prensipler  

Özerklik 

Doğruluk 

Faydacılık 

Zarar vermeme 

Mahremiyet 

Adalet, başlıkları altında incelenmiştir. 

• Bu etik prensipler süt bankacılığı uygulamalarında da yerini almıştır. 





 



TÜRKİYE’DE SÜT BANKACILIĞI NEDEN TARTIŞILDI? 

• 2013 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından gündeme gelen süt bankacılığı 
ülkemizde ciddi bir tartışma konusu olmuştur. 

• Süt emmenin bir evlenme engeli oluşturduğu hem Kur’an-ı Kerim’de 
hem de Hadis-i Şerif’lerde açıkça ifade edilmiştir. 

• Nisa suresinin evlenilmesi yasak olanları saydığı 23. ayetinde “sütanne 
ve sütkız kardeş” bu yasaklar içinde sayılmıştır. 

• Hz. Muhammed de “Nesep ile haram olanlar süt ile de haram olur” 
diyerek emzirme sebebiyle de haram olanların aynen nesep sebebiyle 
haram olanlar gibi olduğunu hatırlatmıştır. 



• İslam Konferansı Teşkilatına bağlı İslam Fıkıh Akademisi (Mecmau’l-
fıkhi’l-İslâmî) süt bankaları kurulmasına olumlu bakmamıştır. 

• Akademi, 22-28 Aralık 1985 tarihinde Cidde’de düzenlenen 
toplantısında konuyu incelemiş süt akrabalığı konusunda bir kargaşaya 
sebep olacağı tespitinden sonra şu iki kararı almıştır:  
 

 İslam dünyasında anne sütü bankalarının kurulması önlenmelidir.  

 Bu karma birikimden çocuğa süt vermek haramdır.  

 



• Emzirmenin genel olarak nikahta haramlık sebebi olduğu bilindikten 
sonra miktarı üzerinde farklı görüşler ileri sürülmüştür; 

Azı da çoğu da nikaha manidir.  

Haramlık ancak beş ve daha fazla emzirme ile meydana gelir. 

Hz. Hafsa’dan “ on emzirmenin aşağısındaki emzirmeleri haram 
kılmaz” şeklinde bir rivayet de vardır. 

•  Hanefi mezhebi bir doyumluk emmeyi kardeşlik için yeterli görürken, 
Şafiiler beş kere emmek ile kardeşlik olur görüşündedirler.  



Öneriler: 

• Bağış olarak alınan sütler, bağışçının ve ailesinin yaşam alanından uzak 
bir yerde kullanılması. 

• Mernis kayıtlarına işlenmesi. 

• Belli bir sayıdaki emme süt akraba olma açısından önemli ise, farklı 
bağışçıların sütünün bebeklere verilmesi. 

• Bağışçı annenin sonradan doğan çocukları süt kardeş olmayacaksa, 
bağışçının sahibi olduğu bebeğin cinsiyetiyle aynı cinsiyetteki bebeğe 
süt verilmesi. 

 



SONUÇ 

• Devam eden bilimsel gelişmelerle insan sütü kaynağına olan ihtiyaç 
katlanarak artmaktadır. 
 

• Bu gelişmeler klinisyenlere, bebeklerini bağış süt ile besleme 
pozisyonunda olan bebek sahiplerine nasıl ve ne gibi bilgiler sunması 
gerektiğini düşündürmektedir. 
 

• Zaman, bu sınırlı ve değerli kaynağı talep ve dağıtım için en iyi 
uygulamayı düşünme zamanıdır… 
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