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Uzman Diyetisyen İdil D. İmamoğlu

2002 Yılında Hacettepe Üniversitesi  Beslenme ve Diyetetik 
Bölümünden mezun oldu. 2005 Yılında, Hacettepe Üniversitesi  
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Diyetetik alanında Yüksek 
Lisans çalışmasını tamamlayıp klinik diyetisyenlik - endokrin 
alanında uzmanlığını aldı. 2002 - 2007 Yılları arasında Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesinde klinik diyetisyenliğin 
yanı sıra endokrin ve çocuk alanlarında Uzman Diyetisyen olarak 
görev aldı.

2007 - 2010 Yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Uzman 
Diyetisyen olarak hizmet verdi. 2010 Yılında, İdil İmamoğlu 
Beslenme Danışmanlığı’nı kurmuş olup, sağlıklı beslenme ve 
diyet uzmanı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Doğumdan yaşlılığa kadar sağlığın korunmasının ve doğru beslenme alışkanlıklarının 
kazandırılmasının hedefl endiği İdil İmamoğlu Beslenme Danışmanlığı’nda; bireylerin tıbbi 
geçmişleri ve sosyal yaşantıları göz önüne alınarak kişiye özel, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme 
programları hazırlanmaktadır.
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INBODY

Vücut kompozisyon analizi, FDA (Food and Drug 
Administration) tarafından onaylı InBody-520 
bioelektrik empedans cihazı ile yapılmaktadır. 

Vücut kompozisyon analizi vücudun farklı 
8 noktasından (eller ve ayaklar) elektrotlar 
aracılığıyla yapılan elektriksel bir ölçüm tekniğidir. 
InBody-520 ile vücuttaki kas ve yağ kütleleri, 
yağsız doku bilgilerinin yanısıra obezite derecesi, 
kemik mineral miktarı ve bazal metabolizma hızı 
belirlenmektedir. 

Vücut kompozisyon analizinde en doğru ve 
sağlıklı sonuçların alınabilmesi için ölçüm yapılana 
kadar son 24 saat içerisinde ağır fi ziksel aktivite 
yapılmaması ve alkollü içecek tüketilmemesi, son 
4 saat içerisinde çay, kahve gibi kafein içeren 
içeceklerin tüketilmemesi, son  2 saat içerisinde 
de yemek yenmemesi gerekmektedir.

BESİN İNTOLERANSI TESTİ

Besin intoleransı, kişilerin vücutlarının, tükettikleri besinlere karşı 
farkında olmadan duyarlılık göstermesidir. Bu bakımdan 

duyarlılık allerji ile karıştırılmamalıdır.  Gıda alerjileri daha hızlı 
gelişirler. Dolayısıyla, kişiler bunu rahatça farkedebilirler. 
Ancak gıda intoleransı daha yavaş geliştiğinden 
kişilerin tükettikleri hangi besine karşı duyarllılıklarının 
olduğunu anlamaları güçleşir. Besin intoleransı, vücutta 

Immünglobülin-G’ye bağlı olarak gecikmeli reaksiyon 
gösteren bir duyarlılıktır. Besin duyarlılığı veya intoleransı, sık 

karşılaşılan bir durumdur. Besin intoleransının kronik yorgunluk 
sendromu, ciltte geçmeyen çeşitli döküntüler, eklem ağrıları, 

bağırsak ve mide problemleri, kilo problemleri gibi semptomları vardır. 
Bu semptomlara sebep olan başka hastalıkların varlığı öncelikle tespit edilmelidir. Bireylerde 
tespit edilen besin intoleransının sonrasında ise mutlaka diyetisyen tarafından kişiye özgü, 
sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı hazırlanmalıdır. 

Besin intoleransında temel prensip, kişilerin duyarlı oldukları besinleri beslenme 
programlarından çıkartmaktır. Bu sebeple intoleransı gelişmiş bireylerin gereksinimlerini 
yeterli bir şekilde karşılayabilmeleri için mutlaka intoleransa uygun bir beslenme programı ile 
beslenmelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Besin intoleransı, kişilerin vücutlarının, tükettikleri besinlere karşı Besin intoleransı, kişilerin vücutlarının, tükettikleri besinlere karşı 
farkında olmadan duyarlılık göstermesidir. Bu bakımdan farkında olmadan duyarlılık göstermesidir. Bu bakımdan 

karşılaşılan bir durumdur. Besin intoleransının kronik yorgunluk karşılaşılan bir durumdur. Besin intoleransının kronik yorgunluk 
sendromu, ciltte geçmeyen çeşitli döküntüler, eklem ağrıları, sendromu, ciltte geçmeyen çeşitli döküntüler, eklem ağrıları, 
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NASCO-LIFEFORM FOOD REPLICA (Besin Maketleri)

İdil İmamoğlu Beslenme Danışmanlığı’nda alacağınız 
zayıfl ama ve kilo kontrolü eğitimlerinde Nasco 
fi rmasının lisanslı ürünleri olan LifeForm besin 
replikaları (maketleri) kullanılmaktadır. Bu sayede, 
porsiyon tayininizi görsel bir deneyim ile daha kalıcı 
şekilde öğrenerek zorlanmadan yapabilirsiniz.

SERBEST RADİKAL ÖLÇÜMÜ

Oksijen, yaşamımızın temelidir ve tüm hücrelerimizin 
oksijenle beslenmesi gerekir. Ancak, oksijenin 
vücudumuzda yanması sonucu serbest radikaller oluşur 
ve bu serbest radikaller kimi zaman hücrelerimize zarar 
vererek bazı hastalıklara sebep olabilirler. Serbest 
radikaller aşırı miktarda üretilirse lipidler, proteinler 
ve genetik şifrenin bulunduğu DNA gibi temel hücre 
yapılarına zarar verirler. Bunun sonucunda da hızlı 
yaşlanmayla birlikte çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına ve hatta aşırı şişmanlığa neden 
olmaktadırlar. Kandaki hidrojen peroksit  (H2O2) miktarının ölçülmesi ile oksidatif stres 
ölçülebilir. Hidrojen peroksit, oksidatif stresin en iyi göstergesidir. Eğer ölçüm sonucunda 
kanınızda serbest radikal düzeyiniz yüksek çıkmışsa ya da risk grubunda yer alıyorsanız 
antioksidan takviyesi kullanmanız gerekebilir. Seçilecek antioksidan ürüne ise mutlaka bir 
uzmanla beraber karar verilmelidir.

GENTEST

Herkesin genetik yapısının farklı olmasından 
ötürü bazı bireyler belli bir diyetle zayıfl arken 
bazıları zayıfl ayamıyor. Bu nedenle kişinin 
genotipine özel yani genetik mirasına özel bir 
diyet sistemi kilo yönetimi konusunda başarıyı 
da beraberinde getirecektir.

Yiyeceklerden aldığımız besin öğeleri (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, 
mineraller) ile genlerimiz dengede olmadığında kilo sorunları ile karşılaşabiliyoruz. 
Genotipinize göre oluşturulan bir diyet modeli ile besin öğesi ihtiyacınızın yanı sıra genetik 
özelliğinize göre vitamin – mineral ihtiyaçlarınız da size özel olarak belirlenecektir. Böylece 
gereksiz vitamin – mineral kullanımı ve bunun zararlarından da korunmuş olursunuz.
Kişilerin hangi besin grubuna daha duyarlı olduğunu anlamanın tek yolu ise genotipe 
bakmaktır. Genetik yapıya göre karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmesinin belirlenmesi 
kilo yönetiminde (kilo alma – kilo verme) başarıyı da beraberinde getirmektedir. Genetik 
şifrenizin çözülmesi ile kilo vermeniz çok daha kolaylaşacaktır.
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HİZMETLERİMİZ

İdil İmamoğlu Beslenme Danışmanlığı’nda sağlıklı beslenmenin temini ve sürdürülebilmesi 
için aşağıdaki konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir:

• Bireysel ve kurumsal beslenme danışmanlığı
• Yetişkinler ve çocuklar için kilo yönetimi (zayıfl ama / kilo alma)
• Hamilelik ve emziklilik döneminde anne beslenmesi
• Bebek ve çocuk beslenmesi 

(bebeklerde ek besinlere geçiş / iştahsız çocuk beslenmesi)
• Ergenlik döneminde beslenme
• Sporcu beslenmesi
• Vejetaryen beslenmesi
• Karbonhidrat sayımı
• Diyabette beslenme
• Yeme bozuklukları
• Metabolik sendromda beslenme
• Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme
• Diğer hastalıklarda beslenme
• Besin intoleransına göre beslenme

UYGULADIĞIMIZ TESTLER

Sağlıklı beslenmenin temini ve sürdürülebilmesi ve diyet programınızın daha başarılı 
olması için bünyemizde aşağıdaki testleri yapabilmekteyiz.

• InBody 520 cihazı ile detaylı vücut kompozisyon analizi
• Besin İntoleransı Testi
• Gentest
• Serbest Radikal Ölçümü

ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ

İdil İmamoğlu Beslenme Danışmanlığı’ndaki ön görüşmenizde yaşam tarzınız, beslenme 
alışkanlıklarınız, fi ziksel aktivite düzeyiniz ile ilgili detaylı bir değerlendirme yapılır.

Kilo ve boy ölçümlerinizin yanısıra ayrıntılı vücut kompozisyon analizleriniz yapılır. 
Laboratuvardan alınan kan tetkik sonuçlarınız ve klinik öykünüze göre size özel beslenme 
programları hazırlanır.

Haftada bir, ayda toplam 4 defa olmak üzere yapılacak düzenli kontrolleriniz ve 
görüşmelerimizde vücut kompozisyon analizi ölçümleriniz tekrarlanır. Ölçüm sonucunda 
elde edilen verilere ve belirlenen hedefl ere göre beslenme programınız her hafta yeniden 
gözden geçirilerek güncellenir.
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İLETİŞİM ve ULAŞIM

Randevu almak için lütfen aşağıdaki telefon numaramızdan bize ulaşınız.

Tel:  0.312.284 70 70
Fax:  0.312.287 50 30
info@idilimamoglu.com

Çukurambar Mahallesi 
1425. Cad. (Eski 41) No:19 
Balgat / ANKARA 

Eskişehir Yolu 

KAN TAHLİLLERİ

İdil İmamoğlu Beslenme Danışmanlığı’nda, kan tahlilleriniz için başka bir hastane veya 
laboratuvara gidip kan vermenize ve sonuçlarını almanıza gerek yoktur. Kan tahlilleriniz 
için gerekli olan kan örneğiniz, merkezimizde bulunan hemşiremiz tarafından alınır 
ve laboratuvar analizlerinin yapılması için Düzen Laboratuvarları’na gönderilir. Tahlil 
sonuçlarınız, Düzen Laboratuvarları tarafından merkezimize direkt olarak iletilir. 
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