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EN ÇOK BİLİNEN DİYETLER: 

Atkins diyeti: Atkins diyeti düşük seviyede karbonhidrat ve yüksek seviyede yağ ve proteinden 

oluşur. 4 adımda tasarlanmıştır; 

a) Giriş: İlk iki hafta her gün, daha az karbonhidrata ve yüksek seviyede yağa ve proteine dayalı 

besinler tüketilir. 

b) Dengeleme: Kuruyemiş miktarı artırılır, karbonhidrat içeren oldukça az seviyede meyve ve sebze 
eklenir.  

c) Zayıflama: Hedeflenen kiloya yaklaşılana kadar karbonhidrat eklenir.  

d) Korunma: İdeal kiloya gelince zayıflama durduğunda alınan karbonhidrat miktarları ile beslenme 
devam eder.  

Yemesi serbest besinler: Tüm et çeşitleri, yağlı balıklar, deniz ürünleri, yumurtalar, sebzeler, süt 
ürünleri, yoğurt, kavrulmamış kuruyemiş, tüm sağlıklı yağ türleri. 

Atkins diyetinin olumsuz yönleri: Tek taraflı bir beslenme programı uygulandığından dolayı vücut 
içerisinde bazı besinlerden gelmesi gereken vitaminler ve mineraller azalmaktadır ve bunun 
sonucunda yorgunluk, baş dönmesi ve vitaminsizlik meydana gelebilmektedir.  

 

Pazartesi Kahvaltı Yağda yumurta, zeytinyağlı sebze 
salatası 

 Öğle yemeği Zeytinyağlı tavuk, kavrulmamış 
kuruyemiş 

 Akşam yemeği  Et yemeği ve salata 

 

Salı  Kahvaltı Sosisli yumurta 

 Öğle yemeği Sebzeli tavuk 

 Akşam yemeği Tereyağlı sebzeli tavuk köftesi 

 

Çarşamba Kahvaltı Tereyağlı sebzeli omlet 
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 Öğle yemeği Zeytin, salata, karides 

 Akşam yemeği Tereyağlı sebzeli tavuk köftesi 

 

Perşembe Kahvaltı Bol yağlı yumurta, domates, salatalık 

 Öğle yemeği Yağlı et 

 Akşam yemeği Somon, salata 

 

Cuma Kahvaltı Pastırma, yumurta 

 Öğle yemeği Haşlanmış tavuk, kavrulmamış 

kuruyemiş 

 Akşam yemeği Köfte, yeşil sebzeler 

 

Cumartesi Kahvaltı Bol yağlı omlet 

 Öğle yemeği Köfte 

 Akşam yemeği Et yemeği, salata 

 

Pazar Kahvaltı Yumurta, pastırma 

 Öğle yemeği Et yemeği 

 Akşam yemeği  Izgara tavuk 

 

 

Dukan Diyeti: 

Dukan diyeti, karbonhidratları diyetten çıkaran protein bazlı bir diyettir. Bilinen en büyük 
olumlu yönü kalori saymasız oluşudur. Protein sınırsızdır. 
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Kahvaltı Bitkisel çay,  
Peynir,  
Tavuk göğsü 

Öğle yemeği Izgara et,  
Yoğurt 

Ara öğün Kepekli gözleme 
Akşam yemeği Fırında pişmiş tavuk, 

Izgara et 
Yoğurt 

 

Karatay Diyeti: 

Karatay diyetinin özelliği karbonhidratların ve unlu gıdaların tamamen bırakılmasıdır. 
Kavrulmamış kuruyemişler serbesttir. Günlük 2 litre su tüketimi zorunludur. En az 1 saatlik yürüyüş 
tavsiye edilmektedir. Aslında bu bir diyetten ziyade tamamen sağlıklı bir beslenme programıdır.  

 

08.00- 09.00  Kahvaltı Yumurta-zeytin-peynir-kuru kayısı-çay-
kuruyemiş 

10.00 Ara öğün  1 dilim meyve-yoğurt 

13.00-14.00 Öğle yemeği 1 porsiyon et yemeği-salata-sebze yemeği-ayran 

15.00 Ara öğün 1 avuç dolusu kavrulmamış kuruyemiş 

18.00-19.00 Akşam yemeği Balık-salata-yoğurt 

 

 

Alkali Diyeti: 

Bu diyette, listelenmiş besinlerin sınırsız tüketimi mümkündür. Alkalin diyetleri, besinlerin 
pH değerlerine göre beslenilmesini hedeflemektedir. Meyve ve sebzeler çiğ olarak 
tüketilebilmektedir. 

 

Kahvaltı Yoğurt, 
Yulaf, 
Ceviz, 
Erik, 
Tarçın 

Ara öğün 1 dilim meyve-maden suyu 

Öğle yemeği Çavdar ekmeği, 
Brokoli çorbası, 
Salata 
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Ara öğün Meyve, 
Kavrulmamış kuruyemiş, 
Çay 

Akşam yemeği Balık, 
Bol limonlu salata 

 

Vegan Diyeti: 

Vegan diyeti, tüm hayvansal yiyecek türlerini reddeder. Hayvansal besinler ve vitaminler 
sebze ve meyvelerden alınır.  

 

Kahvaltı Yeşil çay, 
Peynir-zeytinler, 
Yumurtalar, 
Esmer ekmek 

Ara öğün Salata 

Öğle yemeği Lahana yemeği, 
Yoğurt, 
Salata 

Akşam yemeği Yoğurt, 
Salata, 
Yeşil sebze yemeği 

Gece Yeşil çay 

 

Akdeniz Diyeti: 

Akdeniz diyetinde zeytinyağı ve balık tüketimi esastır. Akdeniz diyetinde balıktan ve 
zeytinyağından alınan Omega 3, özellikle kalp-damar sağlığı için önemlidir. Omega 3, 
vücudumuzdaki kan damarlarının tıkanmasını önler. 

 

Kahvaltı Tam buğday ekmeği, 
Tuzsuz peynir, 
Tuzsuz zeytin, 
Bol zeytinyağlı salata 

Öğle yemeği Ton balığı, 
Bol yağlı salata, 
Kepek ekmeği 

Akşam yemeği Sebze, 
Yoğurt, 
Salata 
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Ara öğün Meyve – süt – kavrulmamış 
kuruyemiş 

 

İsveç diyeti: 

Bu diyet çok hızlı bir şekilde zayıflamayı hedefler. Düşük kalori, çok kafein alımı esastır.  

Kahvaltı Şekerli kahve 
Öğle yemeği Yumurtalar – beyaz peynir – balık – salata 
Akşam yemeği Haşlanmış et - salata - yoğurt 

 
Sağlıklı beslenmeye yönelik diyet programları örneği 
 

Diyet 1.       
Kahvaltı   Ara öğün Öğle yemeği  Ara öğün  Akşam yemeği 

Yumurta 
Beyaz peynir 
Zeytin 
Domates 
Salatalık 
Sebzeler 
Çay 
1-2 dilim tam 
buğday ekmeği 

1 elma  
veya 1 avuç 
dolusu 
kavrulmamış 
kuruyemiş 
 

Et yemeği, 
Salata, 
1 dilim tam buğday 
ekmeği 

1 elma  
veya 1 avuç 
dolusu 
kavrulmamış 
kuruyemiş 
 

Sebze yemeği, 
Salata, 
Yoğurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyet 2.     

Kahvaltı Ara öğün
  

Öğle yemeği  Ara öğün  Akşam yemeği 
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Yumurta 
Beyaz peynir 
Zeytin 
Domates 
Salatalık 
Sebzeler 
Çay 
1-2 dilim tam 
buğday ekmeği 

1 elma  
veya 1 avuç 
dolusu 
kavrulmamı
ş kuruyemiş 
 

Sebze yemeği, 
Baklagiller 
Yoğurt 
Salata 

1 elma  
veya 1 avuç dolusu 
kavrulmamış 
kuruyemiş 
 

Balık 
Salata, 

 

Bu diyetler uygun egzersiz programları ile desteklenmektedir. Günlük yaşamımızda benzer 
beslenme programlarını düzenli bir şekilde uygulayarak sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz. Sağlıklı 
beslenme modellerinin yanında düzenli egzersiz unutulmamalıdır.  

  


