
Yağlar ve Proteinler 



Yağlar 

 Yağlar, yağ asitleri ve gliserolden oluşmuş organik 
bileşiklerdir. Yağlar en ekonomik enerji kaynaklarıdır. 
Yağlar aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlerin iki 
katından fazla enerji sağlamaktadırlar.  

 

 Gliserol yağlarda ve çeşitli lipitlerde bulunan üç karbonlu, 
karbonhidrat özelliğinde tatlımsı bir maddedir. 

 

 Yağ asitleri çok çeşitlidir. Yağın türüne göre içerdiği yağ 
asitlerinin çeşit ve miktarı farklıdır. 



Yağ Asitleri 

 Doymuş yağ asitleri 

 Balık yağı dışında hayvansal yağlarda doymuş yağ asitlerinin oranı 
yüksek olduğundan oda sıcaklığında katıdırlar. 

 

 Doymamış yağ asitleri 

 Bitkisel yağlarda daha yaygın olarak bulunur. Bu nedenle doymamış 
yağ asitlerini yüksek oranda içeren bitkisel yağlar oda sıcaklığında 
sıvı durumdadır. 

 

 Elzem (esansiyel) yağ asitleri 

 Vücutta sentezlenemeyen dışarıdan besinler aracılığı ile alınması 
zorunlu olan yağ asitlerine elzem yağ asitleri denir.  

  

 Mısır, pamuk tohumu, fıstık, soya ve ayçiçeği yağında yüksek oranda 
bulunur. 



Yağların Özellikleri 

 Suda erimezler ancak benzin, eter, alkol gibi çözücülerde 
çözünür. 

 

 Sudan daha düşük özgül ağırlığa sahiptir. 

 

 Isı, ışık, nem ve metal iyonlarıyla çabuk bozulur. Oksitlenme 
ve acılaşmayı önlemek üzere yağlar serin, karanlık ve nemsiz 
yerlerde kapalı olarak saklanmalıdır. 

 

 Erime noktası yapısında yer alan yağ asidinin karbon 
(C)sayısına, doymuş ve doymamışlık derecesine göre değişir. 

 

 Yağ asitleri bazlarla birleşerek tuz oluşturur. Buna sabunlaşma 
olayı denir. 

 

 Sıvı yağlardaki çok dereceli doymamış yağ asitleri hidrojenle 
doyurularak margarinler elde edilir. 



Yağ Kaynakları 

 1.Bitkisel yağ kaynakları 

 

 Bitkilerden elde edilen yağ, bitkisel sıvı 
yağ olarak veya elde edildiği bitkinin 
adı ile anılır. Örneğin, zeytinyağı, 
ayçiçeği yağı, mısır özü yağı vb. 

 

 Bitkisel sıvı yağlarda doymuş yağ 
asitlerinin oranı düşük, doymamış yağ 
asitlerinin oranı ise yüksektir. 

 

 Ceviz, fındık, fıstık, badem, susam, 
çekirdek gibi yağlı tohumlar ve kuru 
yemişlerde yüksek oranda yağ bulunur. 

 

 Soya dışındaki kuru baklagiller ve 
tahıllarda yağ oranı çok düşüktür. 

 



 2. Hayvansal yağ kaynakları 

 Tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı 
gibi görünen yağların yanı sıra 
her türlü et, tavuk, balık, süt, 
yumurta gibi hayvansal kaynaklı 
besinlerde de yağ (görülmez yağ) 
vardır.  

 

 Hayvansal kaynaklı besinlerdeki 
yağlar doymuş yağ asitlerini 
yüksek oranda içerdiğinden oda 
sıcaklığında katıdır. 



Yağların Vücut Çalışmasındaki Görevleri 

 Enerji verir. En çok enerji veren besin öğesidir. Bir gram yağın 
vücutta yanması sonucunda verdiği enerji miktarı 9 kaloridir. 

 Vücutta depolanan yağ, enerji gereksinmesi karşılanmadığında 
oksitlenerek enerji kaynağı olarak kullanılır. 

 Yağda eriyen vitaminlerin(A, D, E ve K) kaynağı ve taşıyıcısıdır. 
Bunların vücutta emilimleri için de yağ gereklidir. 

  Elzem yağ asitlerinin kaynağıdır. Özellikle elzem yağ asitleri 
beyin, göz, cilt sağlığı ile fetüs ve bebek gelişimi için gereklidir. 

  Hücrenin yapı maddesidirler. Özellikle bileşil lipitler hücre 
çalışmalarında görevleri vardır. 

 Yağda midede uzun süre kaldığından diğer besin öğelerine 
nazaran daha çok tokluk hissi verir. 

 Yağlar organların çevresini sararak desteklik sağlayarak dış 
etkenlere karşı koruyucu ve ısı kaybını önleyicidir. 

 Özellikle zeytinyağının sindirim sistemi, bazı kanser türleri ve 
hücre yıpranmalarına karşı koruyucu etkisi olduğu 
belirtilmektedir. 



Yağ İhtiyacının Karşılanmasında Temel İlkeler 

 Günlük enerjinin yaklaşık % 25-35’i yağlardan sağlanmalıdır. 
Ancak ortalama %30’luk bu dilimin %10’unu doymuş ( katı 
yağlardan), %10’unu tekli doymamış (zeytinyağı, fındık yağı vb), 
kalan % 10’unu ise çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin  
yağlardan (ayçiçeği, mısırözü vb) oluşturmalıdır. 

 

 Bitkisel yağlar diğer yağlardan daha fazla tüketilmeli, yaş 
ilerledikçe alınan yağ miktarı özellikle hayvansal yağlar 
azaltılmalıdır. 

 Yemeklere gereğinden fazla yağ konulmamalı, yağ yakılmamalıdır. 

 Yağda kızartmalardan kaçınılmalıdır. Yanmış ve bozulmuş yağlar 
kullanılmamalıdır. 

 Kanda kolesterol ve toplam lipit düzeyinin yüksek olduğu, yüksek 
tansiyon, damar sertliği vb. hastalıklarda diyetteki yağ miktarı 
azaltılmalıdır. 

 Enerji ihtiyacı karbonhidrat, yağ ve proteinlerden dengeli olarak 
karşılanmalıdır. 



Proteinler 

 Protein büyüme, gelişme, 
yıpranan hücrelerin onarımı ve 
sağlıklı yaşam için gerekli besin 
öğesidir. Amino asit denilen çok 
sayıda birimlerden oluşmuştur.  

 

 Proteinler hücre yapısının temel 
yapı taşlarıdır. Yaşamla ilgili her 
metabolik tepkimede doğrudan 
veya dolaylı rolü bulunur.  

 

 Yetişkinlerin vücut ağırlığının 
%16-18’i proteindir. 

  

 Proteinler besinlerden alınır. Kısa 
süreli yetersizlikler için yedek 
protein birikimi dışında vücutta 
deposu bulunmaz. Bu nedenle 
günlük protein ihtiyacının düzenli 
karşılanması gerekmektedir. 

 



Protein Kalitesi 

 Proteinden vücudun yararlanma veya vücut proteinine 
çevrilme derecesine protein kalitesi denir.  

  

 Protein kalitesi içerdiği amino asitlerin çeşit ve miktarına, 
sindirim ve emilme durumuna vücut proteinine kolayca 
çevrilme durumuna göre değişir. 

 

 Kayıp vermeden %100’ü kullanılarak vücut proteinine 
dönüşen proteine örnek protein denir. İlk altı ayda bebekler 
için anne sütü ve yumurta proteinleri örnek proteinlerdir. 
Yumurta proteinlerinin kalitesi % 100 kabul edilmektedir. 

 



 Etler, süt ve ürünlerinin yapılarında bulunan proteinlerin vücut proteinlerine 
çevrilme oranları %75- 80 dolayında olup bunlara iyi kaliteli proteinler 
denmektedir. 

 

 Hayvansal proteinlere göre bitkisel proteinlerin elzem amino asitleri yeterli 
miktarda içermemesi ve sindirimlerinin de düşük olması nedeniyle vücudun 
bunlardan yararlanma oranı %75’in altındadır. Vücutta kullanım oranı %75’in 
altında olan bu proteinlere düşük kaliteli protein denir. Kuru baklagil ve tahıl 
proteinleri düşük kaliteli proteinlere örnek olarak verilebilir. 

 

 Proteinde yetersiz olan ve vücudun proteinden en üst düzeyde 
yararlanmasını engelleyen ve azaltan amino aside sınırlı elzem amino asit 
denir. Sınırlı olan elzem amino asitler başka bir besinle birlikte alındığında 
proteindeki amino asit yetersizliği giderilerek proteinin vücutta kullanım 
oranı artar. 

 

 Örneğin, tahıllar, süt ve ürünleriyle tahıllar, kuru baklagillerle karıştırılarak 
pişirilir ve yenirse tahıl ve kuru baklagillerin protein kalitesi yükselir. 

 

 Hayvansal besinler bitkisel besinlere ilave edilerek tüketilebilir. Örneğin, etli 
sebze, etli baklagil, etli pilav vb. Diyete yoğurt, ayran veya salata 
eklendiğinde her besin grubunun içinde olduğu, dengeli bir menü sağlanmış 
olur. 



Protein Kaynakları 

 Arıtılmış besinlerin dışında bitkisel ve hayvansal 
besinlerde protein bulunur. Protein kaynakları 
kalite grubuna göre hayvansal ve bitkisel 
protein kaynakları olarak gruplanır. 

 

 Hayvansal protein kaynakları: Yumurta, etler, su 
ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi besinler 
proteinin en iyi kaynaklarıdır. Aynı zamanda iyi 
kaliteli protein yönünden zengin kaynaklardır. 

 

 Bitkisel protein kaynakları: Soya fasulyesi, 
fasulye, nohut, mercimek, bezelye, bakla gibi 
kuru baklagiller ve susam, yer fıstığı ceviz, 
fındık gibi yağlı tohumlar da proteince 
zengindir. 

 

 Buğday, pirinç, mısır gibi tahıllar ve bunlardan 
yapılan yiyecekler proteinin iyi kaynağı 
sayılmaz. Bunların dışında taze sebze ve 
meyvelerde çok az protein bulunur. 



 



Proteinlerin Vücut Çalışmasındaki Görevleri 

 Proteinler, bütün canlı hücrelerinin temel maddesidir. Hücrelerin 
yapımı, onarımı çalışmasında dolayısı ile büyüme gelişme ve 
sağlıklı yaşamda görevlidir. 

 Enerji veren besin öğesidir. Bir gram protein 4 kalori enerji verir. 

 Vücuttaki kimyasal olayların gerçekleşmesinde rol alan enzimlerin 
yapısında bulunur. 

 Bazı hormonların sentezinde kullanılır. 

 Hastalıklara karşı vücudun savunmasında önemli olan antikorların 
yapımında kullanılır. 

 Kandaki (oksijen taşıyıcısı olan) hemoglobinin yapısında bulunur. 

 Hücre içi ve dışı sıvılarının dengelenmesi için gereklidir. 

 Vücutta asit-baz dengesinin korunmasında görevlidir. 



Protein Yetersizliğinde Görülen Bozukluklar 

 Büyümede yavaşlama ya da durma 
en önemli yetersizlik belirtileridir. 
Protein miktarı ve kalitesi yönünden 
yetersiz beslenen çocuklarda 
kuvaşiorkor hastalığı gelişir. Büyüme 
engellenir ve vücutta ödem oluşur. 
Sinir ve sindirim sistemi bozuklukları 
görülür. 

 

 Ayrıca protein ve enerji 
yetersizliğinde çoğunlukla 
bebeklerde marasmus hastalığı 
görülür. Yetersizlik dokularda 
yıkılmaya yol açar, büyüme durur ve 
çocuk zayıflar. Hastalıklara direnç 
kaybolur. Tedavi edilmezse çocuk 
bir deri ve kemik kalır. İleri durumda 
çocuk kaybedilebilir 



 Protein gereksinimi bireyin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite ve 
özel durumuna göre değişiklik gösterir. Özellikle büyümenin 
hızlı olduğu bebeklik, çocukluk döneminde, gebelik ve 
emziklilik gibi özel durumlarda ve bazı hastalıklarda protein 
ihtiyacı artar. 

 

 Günlük enerji ihtiyacının % 10–15 i proteinlerden karşılanır. 


