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Uzun bir yolculuk… 

Hoşgeldiniz  
 



Birinci ay 
 İlk ayın sonunda “embriyo” yaklaşık 0,2 cm 

uzunluğundadır 

 Bir mercimekten daha büyük olmayan 

bebeğinizin minik kalbi atmaya başlar! 

 



Birinci ay 
 



Birinci ay 
 

 

 



İkinci ay 
 “Embriyo” artık 2,5 cm boyundadır 

 Artık parmak tomurcukları oluşmaya 

başlamıştır 

 Damarları görünebilir 

 Kalbi, dört odacığa bölünmüştür 



İkinci ay 



İkinci ay 



İkinci ay 
 



Üçüncü ay 
 Artık “fetusunuz” 6 – 7,5 cm 

boyundadur ve tamamen şekillenmiştir 

 Yutkunmaya ve tekmelemeye başlar 

(ama siz henüz hissedemeyebilirsiniz) 

 Tüm organları ve kasları oluşmuştur ve 

yavaş yavaş işlemeye başlamıştır 



Üçüncü ay 



Üçüncü ay 
 



Dördüncü ay 
 “Bebeğiniz” lanugo adı verilen kalın, 

yumuşak tüylerle kaplanmıştır 

 Kalp atımı açıkça duyulabilir 

 Bebeğinizin ilk tekmesini hissetmeye 

hazır mısını? 

 



Dördüncü ay 



Dördüncü ay 
 



Beşinci ay 
 Bebeğinizin cildinde, koruyucu bir 

tabaka olan verniks kazeoza 

kaplamaya başlar 

 Bu ayın sonunda, bebeğiniz yaklaşık 20 

cm boyunda ve hemen hemen 400 

gram ağırlığındadır 



Beşinci ay 



Beşinci ay 
 



Beşinci ay 
 



Beşinci ay 
 



Beşinci ay 
 



Altıncı ay 
 Gözkapakları ve gözbebekleri artık 

görünebilir 

 Bebeğinizin akciğerleri amniyotik sıvıyla 

doludur ve nefes alıp verme 

hareketlerine başlamıştır 

 Konuşur ya da şarkı söylerseniz sizi 

duyabilir 



Altıncı ay 



Altıncı ay 
 



Yedinci ay 
 Yedinci ayın sonunda bebeğiniz yaklaşık 

1000 – 1300 gr ağırlığında ve yaklaşık 

31 cm boyundadır 

 Vücudu artık iyice şekillenmiştir 

 Tırnakları parmak uçlarını kaplamıştır 

 



Yedinci ay 



Yedinci ay 



Sekizinci ay 
 Bebeğiniz haftada 200 gram almaktadır 

ve vücudunda yağ tabakaları 
oluşmaktadır 

 Artık başını aşağıya çevirir ve doğum 
için hazırlık yapar 

 Yaklaşık 1,5 – 2,5 kg ağırlığındadır 



Sekizinci ay 



Sekizinci ay 



Dokuzuncu ay 
 Bebeğiniz artık 2,5 – 4 kg ağırlığına 

ulaşır ve boyu da yaklaşık 48 – 55 

cm.’dir 

 Artık büyüdüğünden ve yeri 

daraldığından hareketlerini daha az 

hissedebilirsiniz! 

 



Dokuzuncu ay 



Uzuun bir yolculuktu.. ve.. 
 



Yolun sonu… 



 





Dinlediğiniz için 

teşekkürler… 


