
Y.Yücesoy: Kendinizi tanıtabilir misiniz? 
Mesela nasıl bir öğrenciydiniz?
Dr.Çetiner:  Çalışkan bir öğrenciydim 
gerçekten ama sadece akademik anlamda 
başarılı değildim. Sosyal faaliyetlere de 
katılırdım, arkadaşlık ilişkilerini iyi tutmaya 
çalışırdım ama her alanda başarılı olmak 
benim için önemliydi.
A.K.Özmen: Diyetisyenlik hayalinizin 
mesleği miydi?
Dr.Çetiner: Evet. İsteyerek, bilerek 
diyetisyenlik mesleğini seçtim. O yüzden 
mesleğimi severek yapıyorum.
Y.Yücesoy: Sağlıklı beslenmek sizin için 
neyi ifade ediyor?
Dr.Çetiner: Sağlıklı beslenmek sadece  
yemek yemek değildir. Kişiler doğru 
beslenme alışkanlıkları kazanmaya yönelik 
davranışlar sergilediği zaman, beslenme 
sağlıklı ve anlamlıdır. Dolayısıyla kişi, 
ihtiyacı kadar besin öğesini vücuduna 
yeterli miktarda alıp bunu dengeli ve 
düzenli bir şekilde gün içine yayabiliyorsa 
o zaman sağlıklı beslenmiş olur.
A.K.Özmen:Gün içinde nasıl 
besleniyorsunuz?

Dr.Çetiner: Ben gün içinde özellikle 
öğün düzenine çok dikkat ediyorum. Öğün 
düzeninin iyi olması, öğünümüzün düzenli 
olması demektir. 3 tane ana öğün, 3 tane 
de ara öğün yaparak, 2,5 – 3 saatte bir 
aralıklarla beslenme düzeni yapmak demek. 
Özellikle saatlere çok dikkat ediyorum. 4 
tane altın kural çerçevesinde beslenmeye 
dikkat etmek gerekiyor. Ben de öyle 
yapmak istiyorum. Saatli besleniyorum, 
ana öğünlerimi çok kaliteli proteinli 
öğünlerden seçmeye çalışıyorum, kaliteli 
karbonhidratlar tüketmeye çalışıyorum, 
egzersiz yapıyorum, su ve sıvı tüketimime 
dikkat ediyorum.
Y.Yücesoy: Su içmekte zorlananlar için 
tavsiyeleriniz var mı?
Dr.Çetiner: Su içmek aslında, alışık 
olmayanlar için zor bir şey. İhtiyacı kadar 
su alışkanlığı yoksa içemeyebilir kişiler. Su 
içmeyi yavaş yavaş arttırmasını öneriyorum 
ben danışanlarıma. “Siz kaç bardak 
içebiliyorsunuz günde, ilk önce ona bakın.” 
diyorum. Diyelim ki 2-3 bardak içebilirim 
diyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca  
1-2 bardak daha, daha sonraki haftalarda 
1-2 bardak daha, derken yavaş yavaş su 
içimini günde 8-10 bardağa çıkarmalarını 
istiyorum. 
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SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRELERİ 

D
r.Güzin Çaltı Çetiner’i okulumuzda çok özel bir seminer için ağırladık. Neden Fast 
food restoranlarından uzak durmalıyız? Vücudumuzun büyümesi ve gelişmesi için 
nasıl bir beslenme dengesi kurmalıyız? gibi sorulara öğrencilerimiz bu etkinlikte 
cevap aradılar. Öğrencilerimizle doğru beslenme şekli ve doğal gıdalar hakkında 

çok faydalı ve eğitici bilgiler paylaşan misafirimizin sağlıklı yaşam bilinci, sağlıklı beslenme ve 
doğal gıdalar hakkında öğrencilerimize çok şey kattığına inanıyoruz. Seminer öncesinde Dr. 
ÇETİNER ile öğrencilerimiz A.K.ÖZMEN ve Y.YÜCESOY tarafından yapılan bu keyifli röportajı 
gelin hep birlikte okuyalım.

10.02.2020 Pazartesi
09:00 Keksat Günü Sosyal 
 sorumluluk projesi (Gr1)
10:00 Market Gezisi (Preschool)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

11.02.2019 Salı
09:00 Hız Deneme Sınavı (Gr678)
13:30 Abla-Ağabey kardeş 
 Etkinliği
09:50 Yüzme (Gr23 )
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)

12.02.2019 Çarşamba
09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis(Gr1)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 

13.02.2019 Perşembe
15:40 İngilizce Destek Programı

14.02.2019 Cuma
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu

15.02.2019 Cumartesi
09:00 Destek Programı  (Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)

Atatürk Oratoryosu adlı eser hangi 
bestecinin eseridir? 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ



A.K.Özmen: Çocuğunuzu nasıl besinlerle 
besliyorsunuz?
Dr.Çetiner: Dört yapraklı yoncamız var 
bizim. Beslenme yoncası diyoruz buna. Bu 
beslenme yoncası çerçevesinde besliyorum. 
Ne yapıyorum? Besinleri gruplara ayırıyoruz. 
4 tane besin grubundan bahsedebilirim. Süt 
grubu gıdalar, protein et grubu gıdalar, tahıllar, 
sebzeler ve meyveler. Bu 4 gruptan bir çeşidin 
her öğünde 
mutlaka 
tabağında 
olmasını 
sağlamak 
istiyorum.
Y.Yücesoy: 
Çocukluk 
döneminde 
olan bizler nasıl 
beslenmeliyiz?
Dr.Çetiner: 
Sizlerin de bu 
şekilde tüm 
gruplardan 
dengeli bir 
biçimde 
tüketmesi gerekir ama aynı zamanda sadece 
sağlıklı beslenmeye çalışmak yetmez. 
Egzersizlere de önem vermek gerekir. 
Sağlıksız gıdaları yemek zorunda kalırsak da 
bunlarla beraber nelerin yenilmesi, nelerin 
yenilmemesini öğrenip diyetisyenlere kulak 
vermek gerekir.
A.K.Özmen: Örnek olması adına 1 günlük 
beslenme programını paylaşabilir misiniz?
Dr.Çetiner: 
Günlük beslenme 
programında 
sabah 
kahvaltısında 
öncelikle bir kere 
mutlaka 1 çeşit 
protein olması lazım. Bu süt olabilir, yumurta 
olabilir, peynir olabilir. 1 veya 2 dilim kadar 

tahıllı, tercihen tam buğday ekmeği olmasını 
isteriz. Aynı zamanda yarım bardak kadar süt 
ya da yarım kase yoğurt ya da kibrit kutusu 
kadar peynir gibi bir şey de ilave edilebilir. 
Söğüş mevsim sebzeleri, maydanoz, tere, 
roka, domates, salatalık ya da 1 çeşit meyve 
örneğin, 1 tane mandalina.. Kış dönemi olduğu 
için C vitamini kaynağı olması açısından seçilen 
meyve mandalina veya portakal olabilir. 2,5 – 
3 saat kadar sonra biraz bitkisel protein içeren 

ceviz, badem, 
fındık gibi 
ufak ara öğün 
yapılabilir. 
Sonra öğle 
yemeği 
zaten okulda 
yemekhanede 
yeniyor 
herhalde. 
Okulda çıkan 
yemeklerden 
her çeşitten 
bir miktar 
alarak okul 
yemeğinden 
tüketilmesini 
tavsiye 

ederim. İkindi ara öğünü için de güzel sağlıklı 
atıştırmalar olabilir. Bu bir meyve olabilir, 
yanında bir bardak süt olabilir, küçük peynirli 
bir sandviç ya da tost olabilir. Sonra eve 
gittiğimizde akşam yemeği saati değilse ufak 
bir atıştırmalık daha olabilir. Bu atıştırmalık 
da mutlaka yine protein olmalı. Mesela bir 
kase yoğurt gibi. Akşam yemeğinden sonra 
yatmadan 2 saat önce bitecek şekilde son 

bir ara öğün yapılabilir. 
Eğer ki akşam yemeği 
yatmadan önceki saate 
yakınsa bir daha ara 
öğün yapmaya gerek 
yok.
Ne kadar zorlayıcı 

sorular sordunuz bana. Ne güzel, akıllı akıllı 
sorular hazırlamışsınız.

Öyküsu Öztürk Gr5 ve Ceyda Orçan 
Gr5  farklı malzemeleri kullanarak, 
hayallerindeki evi ve odalarını 
tasarladılar. Ocak ayı sanatçısı olan 
öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz...

“ Beslenmeyi; dengeli ve düzenli 
bir şekilde  gün  içine yayabiliyorsan 
o zaman sağlıklı olur.  ”


