
T.DİNGAZ: Dilara Hanım hoş geldiniz. 
Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. 
D.YÜKSEL: Hoş bulduk, merhabalar.   
Nasıl sağlıklı besleneceğiz, onu 
konuşacağız bugün. Genel olarak neler 
anlatacağız hemen size bahsedeyim. 
Sağlıklı olmak ne demek?  Nasıl 
sağlıklı besleniriz? Öğünlerimiz nasıl 
olmalı? Besin ögelerimiz nelerdir? Dört 
yapraklı yonca bizim için ne ifade eder? 
Kişisel hijyenimizi nasıl yapmalıyız? 
Spor yapmalı mıyız? Hareket ne kadar 
etmeliyiz gibi soruların cevaplarını 
konuşacağız. Aynı zamanda da sağlıklı 
uykunun öneminden bahsedeceğiz. Sizin 
de sorularınızı cevaplayacağım elbette. 
Öncelikle sağlıklı olmak ne demek? 
Sağlıklı olmak demek; vücudun doğal 
dengesini korumak demektir aslında. 
Vücudumuzun dengesini korumak 
için ise ihtiyacı olan bakımı sağlıklı ve 
dengeli beslenerek korumak demektir. 
Hemen öğrenelim diyorum. Hemen 
şöyle bir bakalım. İlk öneri sağlıklı 
beslenmek. Peki sağlıklı beslenmek ne 
demek? Yeterli ve dengeli beslenmek 

demek bütün besin ögelerinden zengin 
beslenmek demek. Yetersiz beslenmek 
ne demek peki? Vücudumuzun ihtiyacı 
olan besinlerinden az besin tüketirsek 
yetersiz beslenmiş oluruz. Dengesiz 
beslenmek ne demek? Bazı yiyecekleri 
çok tüketmek, bazı yiyecekleri az 
tüketmek demek. Hepsinden azar 
azar tüketmemiz gerekiyor yani. 
Besinler bize ne gibi faydalar sağlar? 
Hemen ondan da bahsedelim. Sağlıklı 
beslenirsek bize enerji verir besinler. Biz 
enerjiyi ne yapıyoruz? Hareket etmek 
için kullanıyoruz. Yani koşmak için, 
oyun oynamak için, spor yapmak için  
vs. Bunların hepsi için bizim enerjiye 
ihtiyacımız var. Bu yüzden sağlıklı 
beslenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda 
besinler büyümemizi ve gelişmemizi 
sağlar; çünkü büyümemiz ve gelişmemiz 
için onlara ihtiyacımız var. 
A.KAZEMİ: Sürekli sağlıklı meyveler 
yemeliyiz. Brokoli çok tüketmeliyiz. Su 
içmeliyiz. 
G.GECE: Sağlıklı beslenmek için tüm 
yiyeceklerden azar azar tüketmeliyiz. 
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Anne

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ SAĞLIKLI BÜYÜMEK , SAĞLIKLI BESLENMEK

Hepimizin malumu olan, tüm dünyanın büyük bir mücadele verdiği pandemi, bizleri 
de tümüyle etkisi altına aldı.Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlamamak 
gerekir çünkü atlanan her öğün bir sonraki öğüne kadar daha çok acıkmanıza 
ve karşınıza çıkan her yemeği kalorisi yüksek veya düşük, miktarca çok veya az 

demeden ihtiyacınızdan fazla tüketmenize neden olacaktır. Bunun üzerine hastalıklarda tıbbi 
beslenme tedavisinde yetkin, özellikle bağırsak mikrobiyotası ve obezite ilişkisine ilgi duyan, 
aynı zamanda anne çocuk alanında uzman bir diyetisyen sayesinde doğru beslenme nedir? 
Nasıl sağlıklı besleniriz sorularına yanıt bulacağımız diyetisyenimiz Dilara yüksel sayesinde 
öğrenmiş olacağız. Dilara YÜKSEL ayrıca hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisinde yetkin, 
özellikle bağırsak mikrobiyotası ve obezite ilişkisine ilgi duyan, aynı zamanda anne çocuk 
alanında uzman bir diyetisyendir.
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D.YÜKSEL: Evet, hepsinden azar azar 
beslenmeliyiz. Doğru söylüyorsun. 
B.BOYALIKLI: Her gün bol bol su 
tüketmeliyiz. 
D.YÜKSEL: Evet, harika. Su tüketmek 
bizim için çok önemli.
S. CÜREKLİBATIR: Beslenme iyi bir sporcu 
olabilmemizi ne kadar etkiler?
D.YÜKSEL: Şöyle, bizim kaslarımız 
kuvvetli olursa biz çok iyi bir sporcu 
olabiliriz. Kaslarımızı 
kuvvetlendirmek için 
de doğru ve sağlıklı 
beslenmemiz gerekiyor 
aslında. Her şeyi 
başarabilmemiz için 
sağlıklı beslenmemiz 
şart. 
M.BOYALIKLI: 
Sağlığımızı tehdit 
eden  dışarıdaki 
hazır ürünlerden 
tüketmemeliyiz. 
Annemizin yaptığı ev 
yemeklerini daha çok 
yemeliyiz.
D.YÜKSEL: Evet, Mira 
çok doğru söyledi. 
Her şeyin en sağlıklısı 
bizim evimizde pişen, 
annemizin yaptığı 
yemeklerdir. Bu 
yüzden paketli ürünleri çok fazla tercih 
etmeyelim. Doğru beslenmek için sürekli 
aynı şeyleri tüketmememiz gerekiyor. 
Bir de Mira’nın da dediği gibi içinde gıda 
boyası, tatlandırıcı ve çok çeşitli koruyucu 
maddeler içeren gıdalardan hatta paketli 
gıdalardan kaçınmalıyız. Gıdalarla ilgili 
her duyduğumuza inanmayalım. Bir 
bilene danışalım. Televizyonda bir şey 
gördüysek buna hemen inanmayalım. 
Annemize, babamıza, diyetisyenimize, 
doktorumuza danışabiliriz. Katkı maddesi 
içeren hazır ürünlerden kaçınalım dedik. 
Aynı zamanda yiyeceklerin temiz olmasına 
özen gösterelim. Onun dışında abur 
cubur yemeyelim dedik. Yiyecek ya da 
gıda alırken son kullanma tarihini de 
mutlaka kontrol edelim.  Aynı zamanda 
dört yapraklı yonca dedik ki bu bizim 
için aslında bir simge onların hepsinden 
içeren sağlıklı besin ögelerini içeren bir 
porsiyon tüketeceğiz her öğün. Bir de 
dediğim gibi etiket okuma alışkanlığı 
kazanacağız. O hepimiz için çok önemli. 
Burada görüyorsunuz ki besin değeri 
üzerinde 100 gram için yazıyor. Önemli 
olan tuz değerleri, doymuş yağ, şeker, 
kalorisi, yağ şekeri. Şöyle diyeceğiz bir 
porsiyonda 9 gramı geçmeyecek. Bunları 
çok fazla bakıyoruz bakamıyoruz ama bu 
velilerimiz için de güzel olacak. Bunları o 
yüzden söylemek istiyorum. 100 gramda 
9 gramı geçmemesi lazım şeker oranının 
eğer geçiyorsa bizim için zararlı bir besin 
diyoruz. Doymuş yağ da bizim için 1 
gramı geçmemesi gerekiyor bir paket 
için. Tuz da 0,3 ü geçmemesi gerekiyor. 
Bir diğer önemli husus da bizim için sabah 
kahvaltısı. Güne ilk olarak kahvaltı öğünü 
ile başlıyoruz biliyorsunuz ki. Eğer kahvaltı 
yapmazsak kendimizi çok iyi hissetmeyiz, 
kötü hissederiz. Aynı zamanda kahvaltı 
yaparak güne başladığımız zaman daha 

iyi öğreniriz . O yüzden kahvaltımızı 
yapacağız.
U.BOZKURT: Sabah kahvaltı yapmayı 
sevmiyorsak neler tüketebiliriz?
D.YÜKSEL: Kahvaltıda ne sevmiyoruz o 
önemli. Eğer yumurta sevmiyorsak peynir 
tüketebiliriz ağırlıklı olarak. O da bizim için 
faydalı; domatesimiz, salatalığımız olsun 
istersek sandviç de yapabiliriz. Sandviç 
ekmeğine böyle kaşar peynirle tost da 

yapabiliriz ama muhakkak kahvaltı edelim. 
Seveceğimiz bir öğünü bulup tüketelim. 
Sadece meyve bizim için yeterli olmaz; 
dengeli beslenmemiz gerekiyor. 
U.BOZKURT: Çizgi film izlerken abur cubur 
yemeyi seviyorum. Sağlıklı beslenmem 
için ne önerirsiniz?
D.YÜKSEL: Şöyle yapalım orada paketli 
cips çikolata bisküvi gibi ürünleri 
tüketmeyelim onun yerine meyve 
tüketelim. Onun dışında mesela elmaları 
dilimleyip dilimleyip tüketebiliriz ya da 
böyle galeta, bisküvi tarzı, sağlıklı olan, 
evde yaptığımız tercihleri yapabiliriz.  Ama 
cipstir abur cuburdur onları kesinlikle 
tüketmeyelim.  Şimdi ne dedik? Dengeli 
besleneceğiz dedik.  Herhangi bir 
öğünümüzde  mutlaka sebze, meyve 
grubumuz olsun. Tahıl, süt grubu ve et 
grubumuz kesinlikle olsun. Peki açalım mı 
grupları? Peki bu grupların içinde neler 
var? Öncesinde genel olarak bir örnek 
tabak verdim size burada. Tahıl ürünlerine 
bakıyoruz. Ekmeğimiz, makarnamız veya 
pilavımız var. Pirinç ve bulgurumuz var. 
Bunlardan birini tüketeceğiz. Meyveler, 
sebzeler tüketeceğiz. Et olarak kırmızı et, 
beyaz et, balık vs. bunları tüketeceğiz ve 
ayran, yoğurt, kefir gibi süt gruplarından 
birini muhakkak tüketiyoruz. Bu şekilde 
de dengeli bir şekilde beslenmiş oluruz 
aslında. Hemen şöyle bir bakalım süt 
grubu nedir? Sadece süt mü? Hangileri? 
Süt, yoğurt, peynirler (beyaz peynir, 
lor, kaşar gibi) ayran, kefir bizim için 
aslında süt grubu.  Mesela kefir çok 
faydalı; bizim bağırsaklarımızdaki faydalı 
bakterileri arttırıyor ve bağışıklığımızı 
kuvvetlendiriyor. Neden peki süt grubu 
tüketmeliyiz? Hemen onu konuşalım.
Kemik sağlığımız için süt grubu çok önemli. 
Süt grubunun içinde kalsiyum var.Kalsiyum 

mineral açısından zengin, kalsiyum da 
bizim kemiklerimizde depolanıyor.Kemikler 
için aslında çok sağlıklı.Daha önce bir 
arkadaşımız sormuştu daha güçlü bir 
sporcu olabilmek için ne yapmalıyız? Süt 
grubundan muhakkak tüketmeliyiz; çünkü 
kaslarımızı beslemek için süt grubundan 
muhakkak tüketeceğiz. Göz sağlığımız 
için çok önemli; çünkü içerdiği A vitamini 
B vitamini gibi faydalı vitaminlerle göz 
sağlığımızı korumamıza yardımcı oluyor. 

Aynı zamanda dişlerimiz 
için de kalsiyum 
gerekli. Onun için 
de kalsiyum sağlıyor. 
Böyle gördüğünüz gibi 
kuvvetli kaslarımız ve 
güzel dişlerimiz olsun 
istiyorsanız süt grubunu 
tüketeceğiz. Bir diğer 
grubumuz et, yumurta, 
kuru baklagiller grubu. 
Burada da ne diyoruz 
bu grup bizim için 
protein taşıyor ve 
protein vücudumuzun 
yapı taşı. Protein 
olmazsa vücudumuz 
işlemez ve çalışmaz. 
Bunu da sağlayan en 
önemli etmenlerden 
biri et grubudur. Onun 
dışında kuru baklagiller 
(mercimek, kuru 

fasulye, nohut) gerçekten bitkisel protein 
içeriyor, çok faydalı. Onun dışında et 
grubunu ne kadar tüketelim? Örneğin; 
iki üç köfte kadar tüketelim gün içinde ve 
sonrasında haftada üç dört kez muhakkak 
yumurtamızı tüketelim. Haftada üç dört 
kez bir porsiyon dört yemek kaşığı kuru 
baklagilimizi tüketelim. Onun dışında 
ekstra sebze ve meyve grubumuz var. 
Bizim için neden faydalı? Çünkü içerdiği 
vitamin ve posa ile birlikte vücudumuzun 
bağışıklığını güçlendirmesine fayda 
sağlıyor. Bir başka önemli nokta ise 
sebzeleri veya meyveleri mevsiminde 
tüketeceğiz. Peki ne kadar tüketeceğiz 
meyveleri sebzeleri? Günde beş porsiyon 
tüketmeye çalışın. Mesela beş porsiyonu 
nasıl tamamlarız hemen söyleyelim. 
Akşam yemeğinde sebze, meyvemiz 
vardı. Bir porsiyon sebze yediniz salatanızı 
yediniz ikinci porsiyon, sabah kahvaltıda 
salatanızı yediniz üçüncü porsiyon sonra 
ara öğünlerinizde yumruk büyüklüğünde 
meyvenizi tükettiniz mesela bir küçük elma 
bir küçük muz bunları tükettiniz iki kere 
bunları tükettiğinizde toplam beş porsiyon 
sebze ve meyve almış oluyorsunuz. 
S.AZİZ: Buğday unu zararlı mıdır? Beyaz 
ekmek tüketilmesini önermediğiniz 
besinler arasında mı?
D.YÜKSEL: Şimdi şöyle hemen 
söylüyorum. Biz beyaz ekmeği çok tavsiye 
etmiyoruz. Çünkü bizim vücudumuzda 
damarlarımızda dolaşan bir şeker var ve 
bu şekerin değeri belli bir aralıkta olmak 
zorunda. Biz beyaz ekmek tüketirsek kan 
şekerimiz aniden yükseliyor. O zaman 
bu da bizim için hastalıklara sebebiyet 
verebilir. Aynı zamanda çok çabuk acıktırır 
beyaz ekmek. O yüzden biz esmer 
ekmekleri tercih edersek daha sağlıklı 
oluruz. Daha çok tok oluruz. 



K.KUNDUROĞLU: Çocuklar da mı ekmek 
yememeli?
D.YÜKSEL: Ekmek yiyeceğiz ama esmer 
olan ekmekleri tercih edeceğiz. 
S.MARONICK: Her öğünümüzde yeşillik 
ve sebze eklemek zorunda mıyız? Bunları 
sevmiyorsak ne yapabiliriz?
D.YÜKSEL: Tabi ki, mümkün olduğunca 
sebze ve meyveden tüketmemiz gerekiyor. 
Her öğün tüketeceğiz. Sevmiyorsak da 
şöyle yapacağız mesela hangi meyveyi ya 
da sebzeyi sevmiyorsak onun yerine başka 
meyve veya sebzeleri tercih edeceğiz 
ve dediğim gibi istersek yoğurtla birlikte 
yiyebiliriz. Onu böyle bastıracak şekilde 
de tüketebiliriz. En önemli olan burada 
tüketmek ama mutlaka tüketelim. 
N.ÜNAL: Tek tip beslenmenin vücudumuza 
etkileri neler olur? Örneğin sürekli et 
yeme isteği, et yemeden doymadığını 
düşünmek?
D.YÜKSEL: Şimdi şöyle onu az önce de 
konuşmuştuk. Eğer sürekli abur cubur 
yersek sürekli hamur, makarna yersek 
vücudumuz için gerekli olan vitamini, 
minerali alamayız; o zamanda büyümemiz 
ve gelişmemiz durur, kaslarımız zayıflar, 
boyumuz kısa kalır ve sağlıklı olmayız, 
kilo alırız. Bu da bizim için sağlıksız olur o 
yüzden dengeli besleneceğiz. 
Ö.SARAÇLAR: Hangi yemeklerin sağlıklı, 
hangilerinin sağlıksız 
olduğuna nasıl karar 
verebiliriz?
D.YÜKSEL: Şimdi hemen 
şöyle söyleyeyim. Eğer 
yağda kızartıyorsak bu besin 
bizim için zararlı mesela. 
Evde annelerimizin yaptığı 
her besin sağlıklı bir besin 
önce bunu bilelim onun 
dışında dediğim gibi etiketlere bakacağız. 
Eğer katkı maddeleri çok yüksekse 
tüketmiyoruz. Genel olarak annelerimize, 
hocalarımıza danışabiliriz. Biraz daha 
etiket okuma alışkanlığı kazanabiliriz. 
Etiket okuma alışkanlığı kazanmamız 
gerekiyor gelecek yaşlarda.
N.ERDELEKLİOĞLU: Vegan olmak doğru 
bir şey mi?
D.YÜKSEL: Şöyle aslında hayvan hakları 
ile ilgili bir karar vermiş oluyoruz. 
Ama tabii şöyle bir şey de var; bizim 
almamız gereken et grubu da var. 
Oradaki B12 vitamini sadece hayvansal 
kaynaklı besinlerde var. Bitkisel kaynaklı 
besinlerden bunu karşılayamıyoruz. B12 
vitamini eksikliğimiz olursa saçlarımız 
dökülüyor, halsiz ve unutkan oluyoruz. Bu 
yüzden ben çok fazla vegan beslenmeyi 
önermiyorum. Dengeli değil.
N.ERDELEKLİOĞLU: Brüksel lahanası 
neden sağlıklıdır?
D.YÜKSEL: Brüksel lahanası oldukça fazla 
posa içeriyor. Aynı zamanda yüksek K 
vitamini içeriyor. O da bizim kan dolaşımımız 
için çok gerekli. Beynimiz için çok faydalı. 
Bol bol vitamin içerdiği için aslında bizim 
büyümemize gelişmemize etki ediyor. 
Bağışıklığımızı kuvvetlendiriyor. Devam 
edelim. Dedik ki sağlıklı besleneceğiz. 
Vaktinde, mevsiminde olan meyve ve 
sebzeleri tüketeceğiz ama aynı zamanda 
gıdanın güvenli olması da önemli. Ama 

en doğru besini tercih ettik ama güvenli 
gıda nedir? Bir kere her gıda güvenli 
değildir. Her gıda güvenli olmaz; bazı 
gıdalar az önce de bahsettiğimiz gibi katkı 
maddeleri boyalar içerir. O yüzden zararlı 
maddeler içerir. Bazıları da uygun olmayan 
koşullarda üretilir mesela. Yaz portakalı 
bizim için faydalı değil diyoruz çünkü uygun 
olmayan koşullarda üretildi. Yiyeceklerin 
taze olmasına özen gösteriyoruz. Doğal 
olanlarını tercih ediyoruz. 
M.MARONICK: Hazır yoğurt mu ev 
yoğurdu mu? 
D.YÜKSEL: Kesinlikle evde mayaladığımız 
yoğurdu tüketiyoruz. Aynı zamanda 
dediğim gibi gıda katkı maddesinden uzak 
besinleri tüketirsek güvenli gıdaları tercih 
etmiş oluruz. 
M.MARONICK: Peki kişisel hijyen nedir? 
D.YUKSEL: Şimdi gıda güvenli ama biz 
güvenli değilsek yine sıkıntı. Kişisel hijyene 
özen göstereceğiz. Bizim kendi sağlığımızı 
devam ettirebilmek, bozmamak için 
uyguladığımız uygulamalar aslında. Onun 
dışında kişisel bakımda nelere dikkat 
etmeliyiz, neler yapmalıyız? Yemeklerden 
önce ellerimizi yıkamalıyız, dişlerimizi 
fırçalamalıyız. Kişisel temizliğe özen 
göstermek sağlığa zarar verebilecek dış 
etkenlerden bizi korur. Elimizi, yüzümüzü 
sabunla iyice yıkayacağız. Okuldan 

geldikten sonra özellikle iyice yıkayıp 
kurulayacağız. Tuvalete girdikten sonra 
ellerimizi yıkamaya özen göstereceğiz. 
Aynı zamanda ağzımızı, kulaklarımızı, 
burnumuzu temizleyeceğiz ve bunları da 
rutin olarak yapacağız. Aynı zamanda 
vücudun günlük bakımı ve kir, bakteri, pislik 
gibi etkilerden arınması için banyomuzu 
yapacağız. Az önce de konuştuk zaten 
sıklıkla banyomuzu yapacağız. Aynı 
zamanda da kendi vücudumuzun bakım 
ve temizliği ile yetinmeyin yaşadığınız 
çevrenin, tuvaletin, yattığınız yerin her 
şeyin temiz olması gerekiyor; kullandığınız 
çatalın ,kaşığın; aynı zamanda bedenimiz, 
koltuk altımız, ayaklarımız, tırnak 
bakımımız bunların hepsini yapacağız 
ki içlerinde kirler birikmesin bakteriler 
vücudumuzda olmasın. 
U.BOZKURT: En sağlıklı meyve hangisidir?
D.YÜKSEL: En sağlıklı meyve aslında 
mevsiminde tükettiğimiz meyvedir. 
Mevsiminde yediğimiz meyve en 
sağlıklı meyvedir. Örneğin; yazın karpuz 
tüketiyorsanız en sağlıklı meyve karpuzdur.
Kışa geldim portakal, mandalina, greyfurt 
tüketiyorsan elma, armut tüketiyorsan en 
sağlıklısı odur ama bütün meyveler bizim 
için sağlıklıdır. 
P.KADEMOĞLU: Bir haftada kaç kere spor 
yapmamız gerekir?
D.YÜKSEL: Şöyle aslında spor dediğimiz 
şey aslında koşmak ya da ağırlık çalışmak 

değildir. Oyun oynamak da bir spordur. 
Örneğin; yaşınıza uygun olarak ip 
atlayabilirsiniz, sek sek oynayabilirsiniz, 
yerden yüksek gibi değişik oyunlarla da 
sürekli gün içinde aktivite halinde olup 
hareket edeceksiniz. Bu noktada aslında 
bizim için faydalı. Hareket her gün 
yapacağız.
K.YALÇIN: Herkes pandemide kilo aldı. 
Kilolarımızı azaltmak için öneriniz nedir?
D.YÜKSEL: Az önce de konuştuğumuz 
gibi bol bol yürüyüş yapacağız. Hareket 
edeceğiz. Oyunlarımızı muhakkak 
oynayacağız. Tablet, bilgisayar 
başındaysak kalkacağız. Televizyon 
izliyorsak sürekli kalkacağız. Dediğim gibi 
sağlıklı tabak fotoğrafı gibi her şeyden 
dengeli besleneceğiz, bol bol hareket 
edeceğiz, gıda katkı maddesinden 
uzak besleneceğiz, doğal besleneceğiz. 
Yürüyüşlerimiz aksatmayacağız. Bu 
şekilde zayıflayabiliriz. İdeal kilomuza 
ulaşabiliriz. 
M.BOYALIKLI: İdeal kilonun üzerinde 
olmanın vücudumuzdaki olumsuz etkileri 
nelerdir?
D.YÜKSEL: Tekrar söyleyeyim bir kere 
kalbimizi yorar. Kalbimiz yorulduğu 
zaman bizim için sağlıksız olur. Çünkü 
kalbimiz tüm vücudumuza kan pompalıyor 
biliyorsunuz. Onu yormamamız gerekiyor. 

Organlarımızın çevresi 
yağlanır. Organlarımızın 
çevresinin yağlanmasını 
istemeyiz. Çünkü o da bizim 
için zararlı. Bunun dışında pek 
çok zararı var. Bağışıklığımızı 
zayıflatıyor. Bunların hepsini 
önlemek adına ideal 
kilomuza ulaşacağız ve onu 
koruyacağız. 
B.ÖZDEMİR: Şekerin 

vücudumuza zararı nedir?
D.YÜKSEL: Rafine şeker dediğimiz bu 
çaylara atılan beyaz şeker dediğimiz 
veya işte paketlerin içinde görmediğimiz 
şekerler var; bunların hepsi işlenmiş 
şekerler bizler için zararlı. Ama mesela 
meyvenin içinde de şeker var meyvenin 
içindeki şeker faydalı. O yüzden biz 
mümkün olduğunca organik beslenerek 
en faydalısını yapmış olacağız kendimizce. 
M.ABIGAIL: Diyabetli bir çocuk okul 
yemeklerini yiyebilir mi?
D.YÜKSEL: Eğer insülin kulanıyorsa bu 
çocuk, kan şekerine bakarak yiyeceklerine 
karar verecek. Esmer ekmek tercih edebilir, 
onun dışında sebze yemeklerinden veya 
et tercih edebilir. Dediğim gibi pilav ve 
makarna gibi yiyecekleri dikkatli tüketmeli. 
Bol yeşillik salata tüketebilir. Karbonhidrat 
da gerekiyor; ekmek de alabilir. O şekilde 
tüketebilir. Sonrasında yine kan şekeri 
takibi yapılabilir.
A.TÜRKMEN: Karbonhidratın zararları 
nelerdir?
D.YÜKSEL: Bizim makro besin öğemiz 
olarak üç tane makro besin ögemiz 
var. Protein yağ ve karbonhidratlar. 
Karbonhidrat bizim için faydalı aslında. Yani 
bir günde %50 oranla enerjimiz var ve bu 
enerjinin %50’si aslında karbonhidrattan 
almamız gerekiyor. Aslında karbonhidrat  
bizim için zararlı değil ama fazlası bizim 

“Büyüme hormonu gece 11 ile 
sabah 3 arasında ışıksız ortamda 

uyurken salgılanır. ”



için zararlı. Eğer fazla karbonhidrat 
alırsak doğal olarak protein ve yağa gerek 
kalmadı. Protein alamadık yağ alamadık. 
O zaman da bizim için zararlı oldu. Yani 
fazlası bizim için zararlı oldu. İdeal ölçüde 
alırsak bizim için faydalı.
M.YEGEN: Metabolik hastalıklardan nasıl 
korunuruz?
D.YÜKSEL: Eğer biz kendimize bakarsak, 
bol bol hareket edersek, gerektiği 
ölçüde uyursak, uyumak da çok önemli, 
sağlıklı beslenirsek, hareketimizi eksik 
etmezsek, aslında tüm bunları metabolik 
hastalıklardan hatta genetiğimizdeki 
hastalıklardan bile kendimizi korumuş 
oluruz. O yüzden dediğim gibi dört 
altın kural var aslında. Bir kere sağlıklı 
besleneceğiz, bol bol hareket edeceğiz, 
bol bol sularımızı içeceğiz ve düzenli uyku 
uyuyacağız. 
C.ORÇAN: Spor yapmadan sadece sağlıklı 
beslenip kilo verilir mi?
D.YÜKSEL: Şimdi şöyle eğer fazla kilomuz 
varsa onu da şimdi bilmiyoruz herkesin 
boyuna yaşına göre değişiyor. Sadece 
sağlıklı beslenerek tabii ki sağlıklı sonuca 
ulaşamayız. Hepsi bir bütün olmalı. Dedim 
ya uykumuzu da uyuyacağız, sağlıklı da 
besleneceğiz, hareketimizi de edeceğiz 
bu şekilde sağlıklı bir vücut bütünlüğüne 
kavuşabiliriz. 
Ö. ÖZTÜRK: Pandemi sürecinde nasıl 
beslenmemiz gerekiyor?
D.YÜKSEL: Evet, çok güzel bir soru 
sordun aslında. Pandemi döneminde şöyle 
yapacağız. Bizim çok böyle güvendiğimiz 
baharatlar var. Zerdeçal, zencefil, tarçın, 
karabiber, bunları yoğurtlarımıza azar 
azar ekleyeceğiz. Böyle altın yoğurt 
yapacağız kendimize. Balık muhakkak 
tüketeceğiz. Haftada en az bir gün 
ızgara ve fırında balığımızı tüketmemiz 
gerekiyor. Balığın içindeki hem folik asit 
hem omega-3 değerleri bizi hastalıklardan 
koruyor, bağışıklığımızı güçlendiriyor. 
Onun dışında dediğim gibi her öğünde 
dengeli beslenirsek; zerdeçal, zencefil 
gibi tarçın gibi baharatları hayatımıza 
alırsak bu pandemi sürecinde hastalığa 
yakalanmaktan korunuruz. Eğer 
yakalanırsak da hastalığı kolay bir şekilde 
atlatırız. İnşallah hiçbirimiz yakalanmayız.

H.SAĞLAM: Pandemi döneminde nasıl 
besleneceğiz? Şu an Covid hastası olan 
biri nelere dikkat etmeli? Yediklerimizin 
dışında bir program mı gerçekleşiyor?  
Çünkü onların birtakım hapları almaları 
gerekiyor. Bağışıklık sisteminde birtakım 
düşüklükler var. Bunları telafi edebilecek 
nasıl bir program hazırlıyorsunuz?
D.YÜKSEL: Bununla ilgili belli başlı 
konferanslara da katıldım ve hepsinde 
gördüm ki bu işte önemli olan bir şey 
varsa o da vitamin. Bizim özellikle bu Covid 
sürecinde tat koku kaybımız oluyor, çoğu 
insanda bu oluyor, bunu önleyebilmek 
için ekstra takviyeler yazıyoruz. Özellik 
B vitamini. Mesela tat ve koku kaybı için 
B vitaminini özellikle takviye ediyoruz. 
B vitamini sinir iltihabını geçirmede en 
önemli vitaminlerden biri. Aynı zamanda 
C vitamini de hastalık sürecini daha kolay 
atlatmamızı sağlıyor. Hemen takviyelere 
başlıyoruz. Türkiye’de B vitamini kullanım 
oranı zaten düşük oluyor ve B vitaminin 
az olduğu vakalarda hastaneye yatış 
arttığı için o noktada D vitamini takviyesi 
de alıyoruz hemen. Aynı zamanda propolis 
kullanımını devreye sokuyoruz. Arıların 
oluşturduğu bir madde propolis. Onun 
dışında zaten sağlıklı, dengeli besleniyoruz 
ve bunların hepsini diyetimize ekstra 
ekleyip genel olarak sağlıklı bir beslenme 
planı oluşturuyoruz. 
D.TUNCA: Ben bir kitapta okumuştum. 
Birçok sebze ve meyveyi kestikten uzun 
bir süre sonra beklettikten sonra vitamini 
kaçıyormuş. 
D.YÜKSEL: Evet, çok doğru. Bazı 
vitaminler havada bulunan oksijenle temas 
ettiğinde yapıları bozuluyor ve yapıları 
bozulduğu için bizim için artık faydasını 
gösteremiyor. Onu yesek de yemesek de 
aynı etki gibi olmuyor; o yüzden hemen 
keseceğiz ve kestiğimiz gibi tüketeceğiz. 
Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum 
marul gibi yeşillikleri elimizle koparırsak 
metal değdirmezsek çok daha faydalı olur; 
çünkü metalde bazen etkileşim oluyor. O 
yüzden keserken metalle değil de elimizle 
kopararak salatamıza ekleyebiliriz.
H.KIRAL: Söyleşimizi tamamlamak 
üzereyiz Dilara Hanım, sizin bize iletmek 
istediğiniz son bir şey varsa alabiliriz.

D.YÜKSEL: Şöyle diyorum dört maddemiz 
vardı. Sağlıklı besleneceğiz, bol bol 
hareket edeceğiz, bol bol su içeceğiz ve 
düzenli bir şekilde uyuyacağız. Bunların 
hepsini yaparsak çok sağlıklı bireyler 
olacağız inşallah hep birlikte. 
T.DİNGAZ: Şimdi bizim çocuklarımız biraz 
daha bilgisayar ve tabletin başında biraz 
vakit geçiriyorlar. Çünkü bizim online 
eğitimimiz 09:00’da başlıyor 15:30’a 
kadar devam ediyor. İlkokul ve ortaokul 
gruplarımız online eğitimdeler. Bu anlamda 
ne yapmalı çocuklarımız? 
D.YÜKSEL: Tabii ki dersimizin başında 
olacağız, ekran başında olacağız ama böyle 
sizin de teneffüsünüz 15 dakika aralarınız 
oluyordur. O noktada hemen hareket 
edeceğiz, atıştırmalarımızı yiyeceğiz, 
kendimizi çok fazla aç bırakmayacağız. 
Ayrıca dersimiz bitiyor, ödevlerimizi 
yapıyoruz, sonrasında dersimizi de 
çalışacağız ekstra olarak o gün tekrar 
edeceğiz ama sonrasında olabildiğince 
hareket edelim, park varsa çevremizde 
ve çok kalabalık değilse parka çıkalım; 
oyunlar oynayalım, yürüyüşler yapalım. 
Bu şekilde dengelersek günümüzü hem 
hareketli yaşamı desteklemiş oluruz hem 
de dediğim gibi bizim için daha sağlıklı 
olur. 
T.DİNGAZ: Teşekkür ederiz sunumunuz 
için Dilara Hanım. Ben çocuklarımızın 
sorularından da sizin bizi aydınlatmanızdan 
da çok büyük keyif aldım. Çok teşekkür 
ederim. Öğretmen arkadaşlarım ve 
çocuklarımız da katılımlarıyla zaten bunu 
ifade ettiler. 
Hepsi sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya 
karşı çok ilgiliydiler. Öğretmenleri olarak 
onları böyle görmek çok mutlu etti bizi.
D.YÜKSEL: Evet, gerçekten güzel 
yetiştirilmiş çocuklar; hem öğretmenleri 
hem anne babaları tarafından. Ben size 
öncelikle teşekkür etmek istiyorum. O 
anlamda sizin emeğiniz çok büyük, çok 
gurur duydum açıkçası. 
T.DİNGAZ: Teşekkür ederiz. Umarız sizinle 
yüz yüze de bir araya gelme şansımız olur. 
Birlikte çok güzel bir söyleşi daha yaparız 
çocuklarımız ile birlikte. Değerli katkılarınız 
ve katılımınız için çok teşekkür ederiz.

ROMANYA’DAN ÖDÜLLER YAĞDI

Yılın en güzel 
zamanlarındandır 
sonbahar. Bu 
mevsim birçok 

sanatçıya ilham olmuştur. 
Doğadan ilham alan sanatçılar 
için sonbahar mevsimi, her 
zaman yaratıcı hayal gücünü 
harekete geçirmek için çeşitli 
renk ve dokular sunmuştur. 
Açık sarıdan en koyu kırmızı 
tonlarına kadar parlak, sıcak 
renklerden oluşan bir palettir 
adeta.
Sonbahar ayları ve sonbaharın 
renkleri öğrencilerimize de da 
ilham oldu. Her biri mevsimin 
büyüleyici güzelliğini, sarıdan 
turuncuya kırmızıdan mora 
uzanan renklerin her tonunu 

kullanarak, gözlemlerini 
ve duygularını resimlerine 
yansıttılar.
Romanya’da bu sene 17.’si 
düzenlenen’’ The Colors of 
Autumn’’ temalı uluslararası 
resim yarışmasında Gr1 
Kayhan Kunduroğlu birinci 
oldu. Preschool Ali Atakan 
Arıburnu, Gr1 Poyraz Gül, Gr1 
Ava Rasouli Gr1 Ataberk Yalçın 
ve Gr8 Cemre Julianna Wise 
kendi yaş kategorilerinde 
ödüller aldılar. 
Sonbaharın güzelliğini ve 
renklerini resimlerine yansıtan 
öğrencilerimizi kutluyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz.


