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   İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde lisansını 

tamamlamıştır. Bu süreçte Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabet 

çocuk polikliniğinde çalışmış, Bakırköy Halk Sağlığı Merkezinde halk eğitimleri 

vermiştir.  Özellikle ergenler ve ailelerinin bilinçlenmesi üzerine sunumlarda 

görev almıştır. Acıbadem Fulya Hastanesinde klinik ve poliklinik üzerine 

çalışmıştır. Lisans tezini ise sütün besleyici özellikleri üzerine yapmıştır.  

 

   Yüksek lisans için İngiltere’yi tercih eden Sarıtepe, Chester Üniversitesi- 

Human Nutrition programını başarı ile tamamlayarak uzman ünvanını almaya 

hak kazanmıştır. Yüksek lisans tezinde ise “ Türklerin beslenme statülerinin 3 

günlük diyet günlüğü ile değerlendirilmesi ” konusu ile ilgili çalışmıştır.  Elde 

ettiği verileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri ile kıyaslayarak kapsamlı bir 

çalışma yapmıştır. Mezuniyeti ile birlikte “Association for Nutrition “ birliğine 

üye olmaya hak kazanmıştır.  

 

   Daha önce devlet ve özel sektörde beslenme danışmanlığı yapmıştır. Şimdi ise 

Lisya Beauty’de Beslenme ve Diyet uzmanı olarak danışan görmektedir. 

 

   Milliyet Blog ve Uplifers gibi yaşam bloglarında düzenli yazılar yazan Sarıtepe, 

aynı zamanda sosyal medya hesaplarından düzenli paylaşımlar yaparak hem 

farklı tarifler sunarak diyette çeşitlilik sağlamaya çalışmakta hem de doğru ve 

gerçek bilgileri paylaşmaya çalışmaktadır.  

 

   Uyguladığı beslenme programlarında en çok önem verdiği konulardan biri 

beslenme tedavilerinin kolay uygulanabilir ve gerçekçi olmasıdır. Kişinin yaşam 

tarzı, alışkanlıkları ve varsa hastalıkları göz önünde bulundurularak 

uygulanabilir, pratik ve doğru beslenme tedavileri ile kalıcı çözümler üretmeyi 

ve kişilerde sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmeyi hedefler. Psikoloji 

ile yemenin ne kadar iç içe olduğunu vurgulayan Sarıtepe, danışanlarına her 

konuda destek olmaya çalışmakta ve onları düzenli takip etmektedir.  

 



Sertifikalar ve Konferanslar; 

 Sporcu Beslenmesi katılım sertifikası – Treps  

 İkinci Beyin Bağırsak – Pinnertest  

 Aneroksiyadan Obeziteye Yeme Davranış Bozukluklarında Beslenme- 

Acıbadem Üniversitesi 

 Sporcu Diyetisyenliği Kursu- Acıbadem Üniversitesi 

 2. Ulusal Sağlıklı Beslenme Sempozyumu, Kanserde Beslenme, Onkoloji 

Diyetisyenliği – Başkent Üniversitesi  

 Afetlerde Sağlıklı Yaklaşımlar ve Afet Bilinci Sempozyumu – İstanbul Bilgi 

Üniversitesi  

 Gıda Güvenliği Sertifikası – İstanbul Bilgi Üniversitesi 

 Goethe Zertifikats A2 – Fit in Deutsch 2, 2008  

 


