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DERS İÇERİĞİ 
• Beslenme ve sağlık, beslenmede 

esas olan besin öğeleri, özellikleri ve 
vucutta kullanımları, değişik besin 
gruplarının bileşimleri, fiziksel ve 
kimyasal özellikleri, değişik yaş, 
cinsiyet, çalışma ve özel durumda 
olan birey ve gruplar için uygun 
beslenme planlarının yapılması  



HAFTALIK PROGRAM 
1. Hafta: genel bilgilendirme, öğrencilerin beslenme 

alışkanlıklarının belirlemek üzere anket uygulanması 
2. Hafta: Beslenme ve sağlık etkileşimi, sağlıklı yaşam için 

gerekli besin ögeleri  
3. Hafta: Karbonhidratlar: Tanımı, çeşitleri, vucutta 

kullanılması, kaynakları, karbonhidrat ihtiyacı ve 
karşılanmasındaki temel ilkeler 

4.Hafta: Proteinler:Tanımı, çeşitleri, vucutta kullanılması,azot 
dengesi ve protein ihtiyacı,protein kaynakları ve kalitesi, 
protein kalitesini etkileyen etmenler  

5. Hafta: Lipitler:tanımı,çeşitleri,yağların yapısı ve 
özellikleri,elzem yağ asitleri ve önemi,yağların vucutta 
kullanılması,yağ kaynakları, ihtiyacı ve karşılanmasındaki 
temel ilkeler 

6. Hafta: Vücut sıvıları  ve elektrolit dengesi,vücut sıvılarının 
asit- baz dengesi 

7. Hafta: Enerji metabolizması  
 

 



  
   8. Hafta: Ara sınav haftası 
   9. Hafta: Vitaminler  vucut çalışmasındaki önemi,vitamin 

ihtiyacı,yetersizlıği ve fazlalığı. A, D,E,K vitaminleri 
   10. Hafta: B grubu ve C vitaminleri  

   11.Hafta: Minerallerin beslenmedeki 
önemi,kalsiyum,fosfor,flor,sodyum,potasyum 

   12. Hafta: Magnezyum,demir,iyot, çinko, bakır,selenyum 

   13. Hafta: Yeterli ve dengeli beslenme rehberi, beslenme ve 
fiziksel aktivite  

   14. Hafta: Besin grupları,beslenme piramiti ve yemek 
planlama ilkeleri ilegünlük yemek listesi düzenleme, özel 
durumlarda beslenme ve dersin genel değerlendirilmesi 

 



DERS KAPSAMINDA YARARLANILAN 
KAYNAKLARDAN BAZILARI 

• Eastwood, M. 2003. Principles of Human 
Nutrition, Wiley-Blackwell.p 704.  

• Gurr,M.,1998.Healthy Lifestyles Nutritıon and 
Physical Activity,ILSI Press, Washington.60 p. 

• Gibney M.,Vorster, E., Kok, F.,2002. İntroduction 
to Human Nutrition. Blackwell Publishing, 400p. 

• Truswell, S.,2003. ABC of Nutrition. Blackwell 
Publishing, 152p. 

• Sencer, E., 1991. Beslenme ve diyet.Güven 
Matbaası.419s. 

• Kavas, A.,2003. Sağlıklı yaşam için doğru 
beslenme. Literatür Yayınları,195s. 

• Baysal, A. 2007. Beslenme. Hatipoğlu Yayıncılık. 
532s.  



              Sağlık nedir? 

• Bireyin bedensel, 
ruhsal, zihinsel ve 
sosyal yönden tam 
bir iyilik ve uyum 
halidir. 



Tam ve eksiksiz bir sağlıklı 
yaşam ne gerekir?  

• Doğru beslenme 

• Düzenli egzersiz 

• Düzenli, yeterli ve 
kaliteli uyku 

• Dengeli, stres 
düzeyi düşük bir 
ruhsal yaşam  



        Sağlıklı yaşamak 
istiyorsanız 

• Sağlıklı bir çevrede 
yaşam sürmeli 

• Temiz ve güvenli su 
içmeli 

• Sağlıklı beslenmeyi, 
hangi besinleri ne 
zaman, ne miktarda 

   ve ne sıklıkla 
tüketeceğinizi 
bilmelisiniz    



           İnsan sağlığı 
• - beslenme 

• - kalıtım 

• - iklim ve çevre koşulları  
 

    



Beslenme 
nedir? 

Beslenme büyüme, yaşamın 
sürdürülmesi ve sağlığın 
korunması için besinlerin 

kullanılmasıdır  
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  Yeterli ve dengeli 
beslenme 

• Vucudun büyümesi, dokuların 
yenilenmesi ve çalışması için gerekli 
olan tüm besin öğelerini ihtiyacı 
karşılayacak miktarda ve kalitede, 
düzenli, sürekli ve ekonomik olarak 
vucuda almaktır.    



Yetersiz ve dengesiz 
beslenme 

• Enerji ve besin öğelerini ihtiyacı 
karşılayacak çeşitte, miktarda ve 
nitelikte vucuda alınmamasıdır 

   Beslenme yetersizliği= Malnütrüsyon   





            Beslenme 
• Bilinçsiz beslenmede 
   -Gıda maddelerini sağlıyabilme kolaylığı  
   -Alışkanlık ve gelenekler 
   -İştah ve doyma duyusu ayarlayıcı rol     
    oynar 
• Bilinçli beslenmede 
   Kişi ve toplum, bilimin sunduğu verilere 

dayanan  
   eğitimle iradesini kullanarak bilinçsiz 

beslenmedeki unsurları önemli ölçüde 
kontrol altına alabilir ve günün koşullarına 
en uygun en ekonomik ideale en yakın 
beslenmeye ulaşabilir  

 



Niçin yeriz? Nasıl acıkırız? 

• Beynin hipotalamik bölgesinde iki çift 
merkez yiyecek alımını 
ayarlar.Bunlardan 

     - bir çift acıkma duyusu 

     - bir çift doyma duyusu 

• Açlık ve doyma merkezlerinin 
oluşturduğu  

   yiyecek alımı kontrol merkezine 
APPESTAT 

   denir 



   Açlık, tokluk ve iştah?     

 

   - TOKLUK yada doyma haz veren bir 

     duygudur 

   - AÇLIK tatmin edilmediğinde azap 
veren      

     duygudur 

   - İŞTAH ise açlık duygusu ile doyma  
     duygusu arasındaki dengeden ve 

kişinin  
     alışkanlıklarından doğan duygudur        



İştahı etkileyen faktörler  
• Fizyolojik faktörler 
   Heyecanlar, koku, tat, yiyeceklerin 

düşünülmesi, midenin dolu yada boş 
olması, barsak hormonları, eksersiz,iklim, 

   vücut ısısı ve ağırlığı, yağ hücrelerinin 
doygunluk durumu, kas hücrelerinin 
metabolik durumu, hamilelik, emzirme 

• Psikolojik faktörler 
• Toplumsal faktörler  
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Psikolojik faktörlerin iştah 
üzerine 

etkisine iki aşırı örnek  
• Aneroksiya nervosa 

• Psikojenik oburluk 



        Karbonhidratlar 
• Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından 

oluşan organik bileşiklerdir  
• Vücuda enerji sağlayan besin öğeleridir 
• Özellikle bitkisel besinlerde çok yaygındır 
• İnsanlar ve hayvanlar yapamaz 
• Klorofilli bitkiler güneş enerjisi, su ve 

karbondioksiti kullanarak karbonhidrat 
sentezler 



Karbonhidratların vücutta 
kullanılması 

• Sindirim 

    Yapıdaki monosakkaritlerin serbest      
    duruma geçmesidir.  

    Besinlerle alınan monosakkaritlerin     
    sindirimine gerek yoktur. 

    Doğrudan kana emilirler.   



        Karbonhidrat Sindirimi 

   Organ          Enzim                     Etkisi 

   Ağız            Pityalin       Nişasta   dekstrinler    maltoz      
Mide               -                                              

İnce bar.  Pank.amilazı     Nişasta    dekstrinler   maltoz                           
                İnce barsak                               
                  Sükraz’ı         Sükroz      glikoz + fruktoz                                  
                  Laktaz’ı          Laktoz      glikoz + galaktoz                                
                  Maltaz’ı          Maltoz     glikoz + glikoz 



•Karbonhidrat emilimi 
-  Karbonhidrat sindirimi ile oluşan monosakkaritler 

ince barsakta kana emilir 
- Emilim pasif ve aktif emilimle olur 
- Aktif emilim enerji ve Na, K iyonlarının katıldığı 

bir pompanın çalışmasını gerektirir 
- Fruktoz hemen sadece pasif emilimle emilir 
- Bazı hormonlar özellikle tiroid hormonu glikoz 

emilimini hızlandırır 
- İnce barsak hücrelerinde bozukluk olursa emilme 

bozulur 
- Selüloz, hemiselüloz ve lignini çok içeren 

besinlerin emilimi azalır 
- Na ve K metabolizmasını yöneten hormonlar 

glikoz emilimini dolaylı etkilerler       



•Karbonhidrat metabolizması 
 

İnce barsaklardan emilen 
monosakkaritlerden 

galaktozun tamamı ve fruktozun önemli 
bir 

kısmı glikoza dönüşerek kan dolaşımına 
geçer  



   Karbonhidratlardan enerji 
oluşumu  

• Monosakkaritler fosfatlanıp aktif duruma 
geçer.Kullanılan bu enerji ATP den sağlanır 

• Galaktoz-P enzim aracılığı ile glikoz fosfata 
dönüşür 

• Glikoz fosfat da glikojen haline geçerek karaciğer 
ve kaslarda saklanır 

• Glikoz fosfat enzim aracılığı ile früktoz fosfata 
dönüşür 

• Fruktoz fosfat her iki uçtan fosforlanır 
• Aktifleşen früktozdan gliserolaldehit ve 

dihidroksiaseton fosfat oluşur 
• Gliserolaldehit ve dihidroksiaseton fosfat ayrı 

yollardan piruvik aside dönüşür 
• Metabolizmada kilit öğe olan piruvik asit değişik 

ortamlarda değişik şekilde metabolize olur   



  Kan şekerinin 
düzenlenmesi 

 -  Kana geçen glikoz hücreler tarafından        
   kullanılır 
 - Beyin hücreleri hemen bütün enerjisini 

glikoz kullanarak sağlar 
 - Kan şekerinin önemli ölçüde düşmesi 

bilinç bozukluğuna hatta komaya neden 
olur 

 - Uzun açlıklarda bile kan şekeri düzeyi 
korunur 

  



 - Normal kan şekeri düzeyi 100ml kanda 
90±25    mg dır 

 - Yemeklerden sonra 160 mg’a 
yükselebilir,sonra tekrar eski düzeyine 
iner 

 - Bunu pankreastan salgılanan insülin 
hormonu sağlar 

  





  Diyabet (Diabetes 
Mellitus) 

 - Vucudun kan glikoz düzeyini normal 
sınırlar içerisinde tutma yeteneğini 
kaybetmesidir. 

 - İnsülin salgılanmasının mutlak yada 
nisbi eksikliğinden oluşanına juvenil 
ve erişkin tipte şekerli diyabet denir. 

 - Sık görülen bir hastalıktır. 



 
 

      Şeker hastalığında 

  

  - karbonhidrat metabolizması 
  - protein, yağ, su metabolizması 
  - elektrolit metabolizması ve asit- baz      

    dengesi bozulur  



        Diyabetin sağlık riskleri 
nedir? 

Diyabet olan kimselerde sağlık sorunlarının      
görülme riski fazladır  

   - böbrek rahatsızlıkları 
   - göz problemleri  

   - kalp damar rahatsızlıkları 



       Glisemik indeks nedir? 

• Gıdaların kan şekerini yükseltme hızına 
glisemik indeks denir. 

• Eşit miktarda karbonhidrat içerseler de 
yiyeceklerin kan şekerini arttırıcı etkileri 
birbirinden farklıdır. Bunun nedeni 
yiyeceklerdeki karbonhidratların sindirim 
sisteminden farklı hızda geçmesi ve 
emilmesidir. 

• Farklı gıdalar yemek sonrasında kanın 
glukoz içeriğinin artışı üzerine değişik 
etkilere sahiptirler 

 



Karbonhidratların vücuttaki 
işlevleri 

 - Enerji kaynağıdır 
       .1 gr. 4 kalori verir 
       .enerji oluşumu kolay ve ekonomiktir 
       .beyin hücreleri için gerekli enerjiyi sağlar 
 - Ketozisi önleyicidir(antiketojeniktir) 
 - Proteinlerin enerji sağlamak amacıyla 

kullanılmasını önler 
 - Su ve elektrolitlerin vucutta tutulmasına 

yardımcıdır 
 - Bileşik karbonhidratların birçok önemli 

fizyolojik işlevi vardır 
 - Diyet posası kalınbarsağın boşalmasını 

kolaylaştırır    
   



    Karbonhidrat kaynakları  
• Bitkisel besinlerde yaygındırlar 
• Hayvansal besinlerden süt ve ürünlerinde 

bulunur 
• Sofra şekerinin %99’u karbonhidrattır 
• KH’larca en zengin besinler, tahıllar ve 

ürünleri, kuru baklagiller, kurutulmuş 
meyveler, bal, pekmez, reçel vs. 

• Sebze ve meyvenin türüne göre KH içeriği 
değişir 

• Besinsel önemi olmasada diyet posasını 
oluşturan selüloz, hemiseluloz, pektin 
KH’ların kaynağı bitkisel besinlerdir  



    Karbonhidrat ihtiyacı 
 

• Yeterli ve dengeli beslenebilmek için günlük enerji 
ihtiyacının % 50-60’ı KH’larla karşılanması önerilir 

• Fiziksel etkinliği fazla olanlarda bu oran %65-70’e çıkabilir 
• İyi beslenebilmek için, KH’ların değişik besinlerden dengeli 

alınması gerekir 
• Diyette kurubaklagiller, sebze ve meyveler yeterince 

bulunmalıdır 
• Şeker, nişasta, lokum gibi saf KH’lardan kaçınılmalıdır 
• Alınması gerekli KH miktarı enerji ihtiyacına göre değişir 
    Çok kısıtlı diyetlerde bile ketozise karşı korunmak için, 

yetişkinlerin günde 100-125 gr. KH alması gerekir 
• Her öğünde çiğ sebze ve meyve tüketilerek diyet posası 

ihtiyacıda sağlanmalıdır  



       Lipitler 



               Lipit nedir? 

 - Yağ ve benzeri maddeleri içine alan ,suda  
erimeyen, kloroform,benzin ve eter gibi yağ  
çözücülerde eriyen maddelerdir 

 - Temel yapısını C, H, O oluşturur 
 - Yapılarında karbonhidrat ve proteinlere 

kıyasla düşük sayıda oksijen atomuna karşılık 
yüksek sayıda karbon atomu içerirler 

 - Bir gramının yanması sonucunda 9,1kkal 
verirler. Bu nedenle en enerji yoğun besin 
öğesidirler  

    

    



Lipitlerin sınıflandırılması 
• Basit lipitler 

     Yağlar, mumlar, renk mumları, sterol 
     esterleri, triterpenik alkollerin esterleri    

• Bileşik lipitler 
      -Fosfolipitler   Lesitin, sefalin, sfingomiyelin  

      -Glikolipitler(serebrositler) 

      -Lipoproteinler 

• Lipit benzeri maddeler 

      Steroller(kolesterol benzerleri)lipovitaminler,    

      hidrokarbonlar, pro-  ve antioksidanlar,   

      lipokromlar  

       



Yağların yapısı ve özellikleri 

• Beslenmede önem taşıyan yağlar 
yağ asitleri(Y.A) ve gliserolden 
oluşmuştur 

• Ester özelliğinde maddelerdir 
• Bu esterlere gliserid denir 

• Yapısında bir adet Y.A bulunan 
gliseritlere monogliserid, iki Y.A 
olanlara digliserit,üç molekül Y.A 
olanlara trigliserid denir  

• Vücuttaki depo yağlarının %90 
kadarı trigliserittir  



Yağların yapı taşları 

   Gliserol yağlarda ve çeşitli lipitlerde    
   bulunan üç karbonlu alkoldür 
    
   Karbonhidrat özelliğinde ve tatlımsıdır 
 
    CH2OH                          CH2OCOR1 

    CHOH    + 3COOHR       CHOCOR2  + 3H2O 
    CH2OH                          CH2OCOR3 

    Gliserol      Yağ asiti         Trigliserit 



Yağ asitleri 
• Yağ asitleri çok çeşitlidir 
• Yağın türüne göre içerdiği yağ 

asitlerinin çeşidi ve miktarı değişir 
• Genellikle çift sayıda karbon atomu 

içerirler 
• Molekülündeki C atomları birbirine tek 

ya da çift bağla tutunmuştur 
• Yağ asitleri, moleküldeki C sayısı ve C 

lar arasındaki çift bağ sayısına göre 
isimlendirilir 

• Yapısında çift bağ bulunmayanlara 
doymuş yağ asitleri, çift bağ 
bulunanlara doymamış yağ asitleri denir   
 



Doymuş yağ asitleri 
• Molekülünde karbon atomları birbirine tek 

bağ ile bağlanmıştır 
• Her karbon atomu hidrojenle doyurulmuş 

olduğundan yapılarına başka hidrojen 
alamazlar 

• Karbon sayıları arttıkça erime noktaları  da 
yükselir. Bu nedenle uzun karbon zincirli 
doymuş Y.A.lerini daha çok bulunduran 
yağlar oda sıcaklığında katıdır 

• Genel formülleri CnH2nO2 dir  
 



• Doymuş yağ asitleri insan vücudunda 
sentez edilirler. 

• Hiç yağ yenmese bile bu tip yağ 
asitleri karbonhidrat ve protein 
metabolizması ile oluşan moleküllerden 
sentez edilebilir.  

• Fazla alındığında kolesterol düzeyini 
yükseltir, kalp hastalıkları, kanser ve 
şişmanlık için risk faktörleri oluştururlar. 

•  Et, süt ürünleri, kümes hayvanlarının 
derisinde ve yumurta sarısında, 
hindistan cevizi, hurma yağı ve kakao 
yağı gibi besinlerde bulunur.Zeytinyağı, 
ayçiçek yağı, kolza yağı, soya yağı, 
yerfıstığı yağı gibi sıvı yağlar da çok 
küçük miktarlarda da olsa doymuş yağ 
asiti içerirler.  



Doymamış yağ asitleri 
• Doğal yağlarda bulunur 
• Zincir yapısında bir veya birkaç çift bağ 

ya da üçlü doymamış bağ yer alır 
• Vücudun gereksinim duyduğu zorunlu 

yağ asitlerinin en iyi kaynaklarıdır. 
• Oda sıcaklığında sıvı haldedirler  
• Büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklıdır.  
• Tekli doymamış yağ asitleri insan 

vücüdunda sentez edilebilir  

 



Tekli doymamış yağ asitleri 
• Tekli doymamış Y.A leri zeytin ve 

kolza yağları, kabuklu yemişler ( 
fındık, fıstık, ceviz), kabuklu yemiş 
yağları (yer fıstığı ve badem yağları), 
avokado da çok miktarda  bulunur  

• Oda sıcaklığında sıvı halde kalırken 
buzdolabına konduğunda yavaşça 
katılaşır. Çoklu doymamış Y.A.leri 
kadar oksidasyona yatkın değildirler  



Çoklu doymamış yağ asitleri 
• Yapısında iki veya daha fazla sayıda çift 

bağ içeren düz zincirli Y.A.leridir 
• Doğada oldukça yüksek sayıda ve 

miktarda bulunurlar 
• Yapısındaki doymamış bağların tek ve 

çift bağ şeklinde birbirini izleyen bir 
sıralanma gösteren çoklu doymamış 
Y.A. lerine konjuge yağ asitleri 
göstermeyen çoklu doymamış Y.A.lerine 
izolen yağ asitleri denir 

• İzolen Y.A.lerinin beslenme açısından 
önem taşıyan grubunu, elzem yağ 
asitleri oluşturur     



Elzem yağ asitleri(E.Y.A) 
• Esansiyel yağ asiti olarakda 

adlandırılırlar 
• Hayvansal organizmada ve insan 

vücudunda sentezlenemezler 
• Yüksek biyolojik aktiviteye sahiptirler 
• Kalp damar sağlığında çok büyük 

önem taşıyan prostoglandin, 
tromboksin ve aykosonoidler gibi 
maddelerin sentezlenmesinde tek 
öncül maddelerdir  



• Tümü cis-formdadır 
• Biyolojik aktivite ile içerdikleri çift bağların 

yer ve adedi arasındaki ilişki, karbon 
atomlarının numaralandırılması, metil 
grubundan başlayarak yapıldığında daha 
net ortaya çıkar. Bu numaralandırma (ω) 
veya (n) harfi ile sembolize edilir ω-yağ 
asitleri olarak da adlandırılır 

• İnsan vücudundaki sentez mekanizmaları 
CH3- grubundan başlayarak sayıldığında 3. 
ve 6. karbon atomlarında çift bağın 
başladığı linoleik asit(ω-6) ve alfa-linolenik 
asit(ω-3) asidi oluşturamaz  



• Vücutta linoleik asit araşidonik asite 

• α-linolenik asit eikosapentaenoik 
asite(EPA) ve dokosahekzanoik 
aside(DHA) metabolize olur  

• DHA ve EPA beyin hücrelerinin ve 
retina tabakasının gelişmesi için 
mutlak gereklidir  



Uzun zincirli Omega-3 ve Omega-6 yağ 
asitlerine dönüşüm 



Elzem yağ asitleri kaynakları 
ω -3 Y.A. Kaynağı 
 yağlar 
Keten yağı 
Soya yağı 
Ceviz yağı 
Kolza yağı 
Fındık 

Lahana,ıspanak,brokoli,
marul  

Soğuk su balıkları ve 
balıkyağı  

ω-6 Y.A. kaynağı 
yağlar 

  Pamuk yağı 
  Ayçiçeği yağı 
  Susam yağı 
  Mısır yağı  
  Tahıl ürünleri 



 
Kolesterol Nedir? 

 
• Kolesterol, kan dolaşımında ve 

hücre yapısında bulunan, hücrenin 
dayanıklılığından sorumlu, 
yaşamsal açıdan önemli yağ 
benzeri bir maddedir 

• Safra asitleri, steroid hormonları 
ve D vitamini kolesterol türevleridir  

• Vücudun kolesterole ihtiyacı vardır.  
• Vücutta serbest halde ve uzun 

zincirli Y.A.esterleşmiş halde 
lipoproteinlerin bileşiminde bulunur 



Kolesterol 



• Vücuttaki kolesterol iki kaynaktan gelir 
          -Gıdalarla alınan 
          -Vücutta sentezlenen 
• Karaciğer sentezde en hızlı ve aktif rol 

oynar, kolesterol metabolizmasını 
denetler  

• Kolestrol karbonhidrat, yağ ve protein 
metabolizması sırasında oluşan asetil 
CoA’ların birleşmesi ile sentezlenir 

• Gıdalardaki kolesterol esterleri esterazlar 
tarafından parçalanır,emilmesi için safra 
gerekir 

• Gıdalarla alınan ve vücutta sentezlenen 
kolesterolle, kullanılan ve safra olarak 
barsaklara dökülen kolesterol arasında 
denge vardır ve kandaki miktarı 
durağandır 

    



• Kandaki toplam kolesterol 
miktarı 180-200mg/100ml 
civarındadır  

• Kolesterol düzeyinin yüksek 
olması, kalp krizi ve inme için 
çok önemli bir risk faktörüdür. 

• Kolesterol kanda özel taşıyıcılar 
(lipoproteinler) ile taşınır; birkaç 
tipi vardır. Bunlardan ikisi (LDL, 
HDL) kalp damar hastalıkları için 
önemlidir 



Normal Değerler Nelerdir ? 

• Total Kolesterol:İstenen 
200 mg/dl den düşük 
olması 

• LDL ( kötü 
)Kolesterol:İstenen 120 
mg/dl den düşük olması 

• HDL (iyi) 
Kolestrol:istenen 40 
mg/dl den yüksek olması  



Kolesterol Yüksekliğinin Zararları 
Nelerdir? 

    Kolesterol yüksekliği tek başına bir 
hastalık değildir ancak ciddi sonuçlara 
neden olabilir. Damar duvarında biriken 
ve damar sertliğine neden olan 
kolesterol bazı hastalıkların gelişimine 
neden olabilir. Bunlar:  

• Koroner kalp hastalığı 
    Kalp krizi (enfarktüs)  
• İnme (beyin damarlarında 
   tıkanıklık)  
• Dolaşım hastalıkları  
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Yağların sindirimi 

Organ 

Ağız 

Mide 

İnce barsak 

Enzim 

Yok 

Mide lipazı 
Safradaki safra 
tuzları 
Pankreatik lipaz 

 

Kolesterolesteraz 

 

Lesitinaz 

Etkisi 

Mekanik parçalama 

Önemli etkisi yok 

Yağları emülsifiye eder 
 

Gliseridleri Y.A. ve 
gliserole hidroliz eder 

Serbest kolesterol ile 
Y.A.esterleştirir 
Lesitini Y.A, fosforik asit 

Gliserol ve koline ayırır 



Emilme 
• Sindirilen yağlar ince barsak epitelinden 

emilir 
• İnce barsak mukoza hücrelerine giren 

serbest Y.A. ve monogliseridlerden 
yeniden trigliserid sentezlenir 

• Genellikle kısa karbon zincirli yağ 
asitleri uzun zincirlilerden daha kolay 
emilir 

• Aynı uzunluktaki yağ asitlerinden 
doymamış olanlar doymuşlardan daha 
kolay emilir 

• Bu trigliseritler artık besinle alınan 
trigliseritler değildir 

• Trigliseridlere yeniden esterlenerek 
küçük yağ damlacıkları oluşur 



• Damlacıklar fosfolipid, lipoprotein ve 
kolesterolle kaplanır. Kaplanan 
damlacığa "şilomikron" adı verilir 

 
• Şilomikronlar 0,5-1 mikrometre 

boyunda küçük tanecikler halinde 
lenf damarları yolu ile kan dolaşıma 
katılır, karaciğere taşınır 

 
 



Yağ sindirimi ve emilimi ne zaman 
bozulur? 

• Pankreas hasarlarında 

• İnce barsak hastalıklarında 

• Safranın barsağa akamadığı 
durumlarda bozulur 

 

 



Yağların kanda taşınması 
• Emildikten sonra yağlar, ya depo 

edildikleri yağ dokularına yada enerji 
kaynağı olarak kullanılacakları kas 
dokulara taşınırlar 

• Barsaktan emilim olmadığı ve enerji 
gereksinimi bulunduğu zamanlarda 
depolardan kullanılacakları yerlere 
yeniden kan yolu ile taşınırlar  



• Lipidler suda erimedikleri için 
taşınmaları zordur 

• Bu nedenle şilomikronlar 
proteinlerle birleşerek 
lipoproteinleri oluşturur, 
böylece kanda taşınırlar 

• Lipoproteinlerin en önemli 
yapım yeri karaciğerdir   



• Lipoproteinler içerdikleri protein, 
trigliserid, kolesterol ve fosfolipid 
oranlarına göre değişik dansiteler ve 
elektroforetik özellik gösterirler 

• Kanda çok düşük ve düşük 
densiteli(LDL) lipoproteinlerin artması 
ateroskleroza ve ateroskleroz 
komplikasyonlarına zemin hazırlar 

• LDL içinde bulunan kolesterol düzeyinin 
yükselmesi ve HDL içinde bulunan 
kolesterol miktarının azalması 
aterosklerotik damar lezyonlarının 
oluşmasında önemli bir etkendir  
 



Yağların yıkım basamakları 



     
• Yağ asitlerinin oksidasyonu da hücrenin 

mitokondriasında olur  
• Oksidasyon için Y.A. önce asil CoA ya 

çevrilir(Y.A. böylece aktifleşir) 
• Asil CoA dan Asetil CoA oluşur 
• Asetil CoA Krebs siklusuna girer CO2 , 

H2O ve enerji oluşur 
• Yağ asitlerinin yıkımında az miktarda 

keton cisimleride oluşur(kanda ortalama 
2,9mg/100ml dir) 

• Miktarın bu değerin üzerine çıkmasına 
ketozis denir 
 
 
 



Yağ, karbonhidrat ve protein yıkımında 
ortak yol 



Yağın vücut çalışmasındaki 
işlevleri 

• En çok enerji veren besin 
öğesidir(9kal/1gr) 

• Elzem yağ asitleri ve yağda eriyen 
vitaminler vücuda yağ ile alınır 

• Derialtı yağ tabakası vücut ısısının 
kaybını önler 

• Yağlar organları çevreleyerek dış 
etkenlerden korur 

• Midede uzun süre kaldığından tokluk 
duygusunun uzun sürmesini sağlar 

• Bileşik lipitler vücut çalışmasında özel 
görevlere sahiptirler   



Hangi durumlarda diyetteki yağ 
miktarı azaltılır? 

• Karaciğer ve safra kesesi 
hastalıklarında(yağ sindirimi güç 
olduğundan) 

• Emilme bozukluğu durumlarında 

• Kandaki kolesterol, trigliserit ve diğer 
lipitlerin yükselmesi durumunda 



PROTEİNLER 



Protein nedir? 
Yaşayan canlılar için elzem N’lu    
   öğedir 
Aminoasit denilen çok sayı birimden   
   oluşmuştur 
Hücre yapısının temel organik    
   maddesidir 
Yaşamla ilgili her metabolik  tepkimede  

doğrudan yada dolaylı rol alır  
Büyüme için elzemdir 
  
 



Protein çeşitleri 
•  Doğada çok çeşitli protein bulunur        
    - Canlıların türüne 
    - Aynı türün bireylerine 
    - Canlının doku ve organlarına 
  proteinin çeşidi farklılık gösterir. 
•  Proteinlerin çeşitliliği moleküldeki AA 
    - Türü 
    - Miktarı 
    - Diziliş sırası 
    - Molekül şeklindeki farklılıklardan  ileri gelir 
     



Proteinler yapılarındaki maddelere göre 3 
grupta toplanır 

•  Basit proteinler 
         - Albümin ve globülinler 
         - Glütelinler ve prolaminler 
         - Skleroproteinler 
•  Bileşik proteinler 
         - Nükleoproteinler 
         - Glikoproteinler ve mukoproteinler 
         - Lipoproteinler 
         - Fosfoproteinler 
         - Kromoproteinler  
•  Türev proteinler    



Vücut proteinleri nelerdir? 
 

• Yapısal proteinler (kollajen) 
• Kontraktil proteinler(kasılma 

yeteneğindeki proteinler) 
• Antikorlar(plazmada bulunan 

immunglobinler) 
• Hormonlar(insülin,büyüme hormonu) 
• Plazma proteinleri(albumin, globulin) 
• Enzimler(amilaz,lipaz) 
• Besi proteinleri(gerektiğinde EAA 

sağlamak için kullanılacak proteinler)  



• Protein molekülü aminoasitlerin birbirine 
bağlanmasıyla oluşur 

• Bir aminoasidin karboksil grubu diğer 
aminoasidin amino grubuna bağlanır 

• Aminoasitleri birleştiren bu bağa peptit 
bağı denir 

• Çok sayıda aminoasitin birleşmesiyle 
polipeptid oluşur ve oluşan zincire peptid 
zinciri denir 

  



• İnsanlar ve hayvanlar vücut proteinlerini 
besinlerden aldıkları proteinlerdeki amino 
asitlerden sentezler 

• İnsanlar ve hayvanlar havadaki ve 
toprakdaki azottan yararlanamaz ve amino 
asidin amino grubunu yapamaz 

• İnsanlar protein yönünden bitki ve 
hayvanlara muhtaçtırlar      



     Bitki ve hayvanda protein oluşumu 



Amino asitlerin 
sınıflandırılması 

• Moleküllerinin zincir ve halka yapısına göre 

        - Alifatik 

        - Aromatik 

        - Heterosiklik 

• Çözeltideki reaksiyon özelliklerine göre 

        - Nötral 

        - Asidik 

        - Bazik  



• Moleküldeki karboksil ve amino grupları  
sayısına göre 

       - Monoamino monokarboksilik 

       - Monoamino dikarboksilik 

       - Diamino monokarboksilik 

       - Diamino dikarboksilik 

• Biyolojik önemlerine göre 

       - Elzem amino asitler(eksojen,  

         temel,esansiyel) 

       - Elzem olmayan aminoasitler 



Elzem aminoasitler 
•  Vücutta sentezlenemezler 
•  Zorunlu olarak gıdalarla dışarıdan   
   alınırlar 
 EAA tümünün gereksinimi karşılayacak 

miktarda ve düzenli olarak alınması 
zorunludur 

 Eksikliğinde vücut proteinleri yeterli 
sentezlenemez,protein dengesi kurulamaz, 
hücre çalışmasında ve büyümede 
yetersizlik olur   



 
 

Elzem olmayan aminoasitler 

 

 

•   Vücutta sentezlenebilen aminoasitlerdir 

 



Proteinlerde yaygın bulunan 
aminoasitler 

       Elzem A.A 
          Triptofan 
        Treonin 
        Fenilalanin 
        Metionin 
        Lizin 
        Lösin 
        İzolösin 
        Valin 
        Histidin 
        Arginin 

Elzem olmayan A.A 
      Alanin 
      Aspartik asit 
      Serin 
      Sistin 
      Sistein 
      Glutamik asit 
      Glisin 
      Trozin 
      Prolin 
      Hidroksiprolin 
      Histidin 
      Arginin 



Elzem olmayan aminoasitlerden 

•  Sistein           Metionin 

•  Trozin            Fenilalanin 

   yerini tutabilir 

 

 Metionin ihtiyacının %30’u sisteinle 

 Fenilalanin ihtiyacının %50’si trozinle 

 karşılanabilir    



Vücutta çeşitli amino asitlerden alınan amino 
grubu, metabolizma sırasında oluşan bazı 
moleküllere aktarılarak da amino asit 
sentezlenir 

 

Glutamik asit+Pirüvik asit      Ketoglutarik asit+alanin  

                    Transaminaz enzimi   

                    B6 vitamini koenzimi   



    Vücutta aminoasitlerin sentezi başka      
       aminoasitlerin varlığına bağlıdır 
 

    Örneğin : Fenilalanin olmadan trozin  

                  yapılamaz 



Transaminasyon nedir? 
 Bir aminoasidin amino grubunun, amino 

grubu ayrılmış başka bir amino asidin 
karbon zincirine aktarılarak yeni bir 

aminoasit oluşması olayına 
TRANSAMİNASYON denir  

Bu tip tepkimelere çeşitli Transaminaz 
enzimleri aracılık eder 

Transaminaz enzimleri B6 vitamini yardımcı 
enzimleriyle çalışır 

Transaminasyon daha çok karaciğerde olur  
   
 



 - Vücutta yapılan aminoasitler de elzem   
   aminoasitler gibi önemlidir 
 - Elzem A.A. ve elzem olmayan amino       
   asitlerin tümü vücut proteinlerinin ve diğer    
   azotlu maddelerin sentezi için gereklidir 
 - Tek aminoasidin eksikliği yada yetersizliği  bile 

vücut proteinlerinin yeterli sentezini engeller    
 
 
  



Aminoasit 

 

İzolösin 

Lösin 

Lisin 

Metionin+sistein 

Fenilalanin+trozi 

Treonin 

Triptofan 

Valin 

 

Toplam E.A.A 

Histidin 

E.A.A gereksinim. 

Protein gereksini. 

Oranı 

  Bebek 

  3-6 ay 

     70 

   161 

   103  

     58 

   125 

     87 

     17 

     93 

 

    714 

      28 

 

 

   %39  

    Çocuk 

      2 yıl 
      31 

      73 

      64 

      27 

      69 

      37 

     12.5 

      38 

 

     352 

       - 

 

 

    %35 

  Çocuk 

10-12 yıl 
     30 

     45 

     60 

     27 

     27 

     35 

       4 

     33 

 

    261 

      - 

 

 

    %33 

Yetişkin 

 

     10 

     14 

     12 

     13 

     14 

       7 

       4 

     10 

 

     84 

      - 

 

 

    %15 

Elzem aminoasit gereksinimi(mg/kg) 



Proteinlerin vücutta 
kullanılması 



Sindirim 
• Proteinler;proteaz, pepton, polipeptid, dipeptid 

ve amino asitlere kadar sindirilir 

• Protein sindirici(proteolitik) enzimler;mide, 
pankreas, ve incebarsakta salgılanır 

• Ağızda protein sindirimi olmaz. Ancak mekanik 
ezilme ve parçalanmalarla daha geniş bir yüzey 
halinde kimyasal parçalanmalara hazır hale 
gelirler 

• Protein sindirimi midede başlar. Mide salgısı 
pepsin enzimi HCl’le etkinleşir,sindirimi başlatır     



• Bebeklerde midede ayrıca renin enzimi 
vardır.Süt proteini kazeinojeni kalsiyum 
kazeinata çevirir, sindirime elverişli hale 
getirir 

• Mideden salgılanan gastrin hormonu da 
midenin mekanik hareketini artırarak 
sindirime yardımcı olur 

• İncebarsakta sindirim pankreas ve ince 
barsak enzimlerince olur 

• Pankreastan salgılanan protein sindirici 
enzimler; tripsin, kimotripsin, 
karboksipeptidaz ve elastazdır  

• Pankreasın enzimleri proteinlerden dipeptit, 
polipeptit ve amino asit oluşturur    
 



• İnce barsağın protein sindirici enzimleri; 
aminopeptidaz, dipeptidaz ve tripeptidazdır. 
Bu enzimlere Erepsin denilir 

• Erepsin enzimleri polipeptid ve dipeptidleri 
amino asitlere parçalar 

• Diyetle alınan lignin, sellüloz ve hemiselüloz 
gibi posa öğeleri pankreas enzimlerinin 
aktivitelerini azaltır, sindirimi düşürür 

• Baklagillerdeki antitiriptik öğelerde sindirimi 
engeller 

• İyi pişirme bu öğeler etkinliklerini yitirirler 
• Normal durumda besinlerle alınan proteinin 

%92-95 kadarı sindirilir      



Amino asitlerin emilmesi 
• Proteinler amino asitlere kadar parçalandıktan 

sonra emilirler 
• Çoğu incebarsakta kana emilir 
• Emilim basit difuzyon ve aktif taşınma ile olur 
• Aktif geçiş için oksijen, enerji ve hücrelerde 

taşıyıcı öğe gerekir 
• Amino asitleri arasındaki dengesizlik emilimi 

etkiler(aynı miktarlarda metionin, alanin ve 
fenilalanin varlığında metionin alanin ve 
fenilalanin emilimini engeller,metionin az 
olmalıdır) 

• Emilimi gıdalara uygulanan işlemlerde 
etkiler(fruktozla kompleks yapan lizin”fruktolizin” 
in emilimi zayıftır. Bu tepkime protein ve 
karbonhidratlı gıdaların yüksek ısıda 
pişirilmesinde oluşur) 

  
 



Amino asit metabolizması 
• Kana emilen amino asitlerin çoğu karaciğere 

taşınır 
• Bir kısmı burada tutulur 
• Bir kısmı da çeşitli dokulardaki hücrelerin 

protoplazmalarına girer 
• İnsülin, testesteron ve büyüme hormonu amino 

asitlerin hücreye girişini kolaylaştırır 
• Vucutta serbest amino asit deposu bulunmaz 
• Doku proteinleri ve bazı azotlu öğelerin sentezi 

için gerekli olandan çoğu yıkılarak yağ ve 
karbonhidrat gibi kullanılır 

• Hücresel proteinler belirli amino asit havuzunu 
oluşturur ve istenen zamanda gereksinimi karşılar 

• Havuzdaki amino asitler sürekli değişim içindedir 
ve aralarında dinamik denge vardır     





Vücutta kullanılan amino asitler üç 
şekilde sağlanır   

• Doku proteinlerinin yıkımı sonucu serbest 
duruma geçen amino asitlerden 

• Protein sindiriminden sonra kana geçen 
aminoasitlerden 

• Birbirine çevrilen ve vücutta yapılan amino 
asitlerden  



Amino asitlerin kullanım 
yolları 

• Vücut için gerekli proteinlerin 
sentezinde(doku proteinleri, kan 
proteinleri,enzimler, hormonlar, süt 
proteinleri) 

• Protein olmayan azotlu maddelerin 
sentezinde 

• Amino asitlerden deaminasyonla oluşan 
amonyak ve keto asitler değişik amaçlarla 
kullanılırlar 

     Amino asit          Amonyak+Keto asitler     



Proteinlerden enerji oluşumu,karbonhidrat ve yağlarla ilişkisi 



Amino asitlerin görevlerini yapabilmesi ve 
vücut proteinlerinin sentezlenebilmesi için 

• Amino asitlerin dengeli ve sürekli alınması 
gerekir 

• Bir yada birkaç E.A.A bile yetersizliği, 
yeterli olan amino asitlerin protein 
sentezinde elverişli kullanımını engeller 

• Eksik amino asitler belli sürede 
tamamlanmazsa, diğerleride etkili biçimde 
kullanılamaz.Bu süre 4-6 saattir   



Protein sentezi 
• Normal erişkin vücudunda günde kilo 

başına 1.3 g protein sentezlenir 
• Vücutta sentezlenen proteinin çok azı saç, 

tırnak, hormon ve enzim için, çoğu ise 
dokularda yıkılan proteinlerin yenilenmesi 
içindir 

• Büyüme, hamilelik ve emziklilik içinde 
fazladan protein sentezlenir 

• Proteinlerin yenilenme hızı organa, dokuya 
ve protein türüne göre değişir 

• Protein sentezinin en yoğun olduğu organ 
karaciğerdir 

• Protein sentezi ve amino asitlerin öteki 
görevlerinin düzenli sürdürülmesinde 
çeşitli enzimler ve hormonlar etkinlik 
gösterir    



Proteinlerin işlevleri 
• Canlılığın temel öğesidirler. Büyüme, gelişme, 

onarım, vücut çalışması için gerekli her türlü 
yaşamla ilgili olayda etkindirler 

• Dietteki proteinlerin amino asitler; enzimlerin, 
hormonların, hemoglobinin, plazma proteinlerinin 
sürekli yapılabilmesi için gerekli hammaddeyi 
sağlar 

• Protein enerji kaynağıdır. 1g protein 4 kalori verir 
• Proteinler kan plazmasında, beyin-omurilik 

sıvısında ve barsak salgılarında tampon görevi 
yapar ve bu sıvıların pH larının sabit kalmasına 
yardımcı olur 

• Kanda ilaçlar, birçok hormon ve lipidler 
proteinlerle taşınır   
 



Azot dengesi nedir? 
• Vücuttan değişik yollarla sürekli azotlu 

madde kaybı olur 
• Vücuttan atılan bu azotlu maddelerin 

kaynağı proteinlerdir 
• Atılan ve kullanılanı karşılayacak miktarda 

ve kalitede protein alınmalıdır 
• Alınmazsa vücuttaki azmiktardaki yedekte 

tükendikten sonra hücrelerin yapısal 
proteini parçalanır 

• Bu durum vücut çalışmasını bozar 



-  Vücuda proteinlerle alınan azot miktarı, 
çeşitli yollarla vücuttan kaybedilen azot 
miktarına eşitse, alınan atılanı 
karşıladığından azot dengelenmiş olur. 
Bu duruma “Azot dengesi” denir. 

-  Kaybedilen azot vücuda alınan azottan 
çoksa, alınan atılanı 
dengeleyemediğinden, durum “Azot 
dengesizliği”(negatif azot dengesi) 
olarak ifade edilir 

-  Proteinlerle alınan azot, atılandan 
çoksa, vücutta bir miktar azot birikimi 
oluyordur. Bu durum (pozitif azot 
dengesi) olarak ifade edilir          



Azot dengesinin kurulması ve pozitif 
azot dengesi  

• Vücuda yeterli miktarda protein ve her 
elzem amino asitinden alınması zorunludur  

• Büyüme döneminde, hamilelik gibi özel 
durumlarda, hastalıklardan iyileşme 
sürecinde birey pozitif azot dengesi içinde 
olmalıdır  

• Normal durumdaki yetişkinler için azot 
dengesinin kurulması yeterlidir 

• Hangi yaş ve durumda olursa olsun azot 
dengesizliği sakıncalıdır  



Zorunlu azot kaybı 
• Bir süre, hiç protein alınmasa da 

vücuttan azotlu madde kaybı olur 
• Enerji değeri değişmeyen proteinsiz 

diyet verilen bireylerde, ilk günlerde 
azot kaybı yüksek olur; gittikçe 
azalarak üç günden sonra 
değişmeyen düzeye iner 

• Bu şekilde en az azot kaybı, vücudun 
zorunlu azot kaybıdır   



 Vücudun günlük zorunlu azot 
kaybı 

Kayıp yolu 

 

İdrar 
Dışkı 
Deri 

Öteki yollar 

 

TOPLAM 

Kilo baş.kay.(mg) 
 Erkek        Kadın  
   37             34 

   12             11 

     3              2 

     2              2 

 

   54             49  

Bazal met.kal. 

Baş.N kaybı(mg)   
          1.40 

          0.40 

          0.12 

          0.08 

 

          2.00  



Protein ihtiyacı 
• Vücudun günlük kaybettiği azot miktarı  

vücut cüssesine, bazal metabolizma hızına 
ve bireyin içinde bulunduğu koşullara göre 
değişir 

• Normal durumdaki yetişkinlerin günlük en 
az protein ihtiyacı zorunlu azot kaybını 
karşılayacak kadardır. Buda kilo başına 
erkekler için 54mg, kadınlar için 49mg dır 

• Büyüme süreci ayrıca protein alımı 
gerektirir  

• Bireysel ayrıcalıklar ve ölçümlerdeki 
yanılgı payı dikkate alınarak günlük 
ortalama azot kaybı kilo başına erkekler 
için 91mg, kadınlar için 83mg kabul 
edilmiştir   

                    



• Proteinlerin ortalama %16 sı azottur 
• Buna göre, yetişkinlerin günlük en az protein 

ihtiyacı kilo başına 

   Erkekler için 0.57gr/kg/gün(91x6.25) 

   Kadınlar için 0.52gr/kg/gün(83x6.25) 
• Azot dengesinin kurulmasını sağlayacak bu 

değerler,vücutta tam olarak kullanılan örnek 
protein içindir 

• Protein ihtiyacının tamamı örnek proteinle 
karşılanamaz 

• Karışık besinlerle alınan proteinin kalitesi 
örnek proteinlerin kalitesine göre düşüktür  
 



• Bu nedenle diyet proteininin 
kalitesine göre düzeltme yapılır. 

• Bu düzeltme diyet proteininin 
amino asit puanı ve 
sindirilebilirliği hesaplanarak 
yapılır 

  
  Bu şekilde belirlenen protein 

düzeyi “protein için güvenilir alım 
düzeyi” olarak tanımlanır 



Protein yetersizliği 
• Protein yetersizliği, vücudun protein dengesini negatif 

duruma getirir 

• Vücut kendi dokularını kullanmaya başlar 
• Büyüme durur 

• Vücut ağırlığı azalır 
• Vücut direnci azaldığından hastalıklara yakalanma 

olasılığı artar hastalıklar uzun sürer ve ağır seyreder 
• Protein yetersizliği miktar ve kalite yönünden önemlidir 
• Çocuklar mutlaka bir miktar iyi kaliteli protein almalıdır 
• Çocukluk çağında besinlerle alınan azotun %33-39’unun 

EAA, yetişkinlerde ise %15’inin EAA’ den sağlanması 
gerekir 

• EAA yeterince vücuda alınmazsa vücut dokuları için 
protein sentezi yavaşlar 

• Protein yetersizliği genellikle enerji yetersizliği ile görülür 
  



   Aşırı protein alımı da sakıncalıdır. 
Gereksinimin iki katından çok protein 
alımı idrarla kalsiyum atımını 
artırır.Karaciğer ve böbreklerin üre 
yapma ve atma yükünü arttırır  



Protein kaynakları 
• Nişasta, yağ, şeker gibi arıtılmış olanların 

dışındaki hayvansal ve bitkisel besinlerde 
protein bulunur 

• Besinin türüne göre içerdiği protein 
miktarı, proteinin çeşiti ve vücudun 
bundan yararlanma derecesi değişir 

• Yumurta, etler, su ürünleri, süt ve ürünleri 
proteinin en iyi kaynaklarıdır 

• Soya fasulyesi, fasulye, nohut, mercimek, 
bezelye, bakla gibi kuru baklagiller ve 
yağlı tohumlar da proteince zengindir 

• Taze meyve ve sebzelerle tahıllar iyi 
protein kaynağı sayılmazlar  



Bazı gıdaların protein içerikleri 
Hayvansal gıda    Protein %  Bitkisel gıda  Protein % 

Yumurta 

Et 

Organ etleri 

Balık 

Kabuklu deniz 

Hayvanları 
Süt 

Peynir 

      13 

    15-20 

    15-22 

    19-24 

    10-18  

 

      3-4 

    15-25   

 

Kurubaklagiller 

Kuruyemişler 
Tahıl ürünleri 
Ekmek 

Pirinç 

Taze sebze(çoğu) 
Taze meyve(çoğu) 
Patates 

    22-35 

     9-24 

     8-11 

     6-10 

       7 

    0,5-1,5 

    0,2-0,8 

      1,8 



Protein kalitesi 

 Proteinin kaynağına ve türüne göre, 
vücutta kullanılma durumları 
farklıdır.Proteinden vücudun 

yararlanma derecesi “proteinlerin 
kalitesi” olarak tanımlanır  



Proteinlerin kalitesi 

• Proteinin bileşimindeki amino 
asitlerin çeşit ve miktarına 

• Sindirim ve emilme durumuna 

   göre değişir 
  Protein kalitesi, vücudun proteinden 

yararlanma ya da vücut proteinlerine 
çevrilme derecesini gösterir 



Örnek protein nedir? 

Elzem amino asitleri yeterli ve dengeli 
olan; sindirim ve emiliminde kayba 

uğramayan ve vücut proteinlerine kolay 
dönüşebilen proteinlerin kalitesi 

yüksektir.  

 

Kayıp vermeden kullanılarak vücut 
proteinine çevrilen proteine ”örnek 

protein” denir    



     Bazı gıda proteinlerinin ortalama kalite 
derecesi ile sınırlı elzem amino asitleri  
   Gıda 

Yumurta 

Sığır eti 
İnek sütü 

Balık 

Patates 

Pirinç 

Buğday 

Mısır 

Sınırlı E.A.A. 
       - 

    S.A.A. 

    S.A.A. 

  Triptofan 

    S.A.A. 

    Lizin 

    Lizin 

  Triptofan  

   Kalite % 

    100 

      80 

      75 

      75-83  

      70-71             

      67-75 

      50-52 

      45-56 



Protein kalitesinin düşük oluş nedenleri 
• Elzem amino asit örüntüsünün uygun 

olmayışı 
• Sindirimlerinin yetersizliği  
 

              Sindirim oranları 
   Hayvansal proteinlerin %95-98 

   Tahıl proteinlerinin %78-85 

   Kuru baklagil proteinlerinin %78 dir 

 



      Sınırlı elzem amino asitler 
   Bazı proteinlerin kalitesinin düşük olmasının en 

önemli nedeni elzem amino asitleri yetersiz ve 
dengesizliğidir. 

 

   Proteinde yetersiz olan, vücudun proteinden en 
üst düzeyde yararlanmasını engelleyen ve 
azaltan elzem amino asite “sınırlı elzem amino 
asit “ denir 

 

   Örnek proteine göre, bir proteinde en yetersiz 
düzeyde olan elzem amino aside”birinci 
derecede yetersiz elzem amino asit” denir   



Bazı gıda proteinlerinin elzem 
amino asit miktarları(mg/1g N)   

 Amino 

   asit 

İzolösin 

Lösin 

Lizin 

Fenilalani 

Trozin 

S.A.A 

Treonin 

Triptofan 

Valin 

          

Yumurta 

   (mg) 

   415 

   553 

   403 

   365 

   262 

   346 

   317 

   100 

   454  

  İnek  
Sütü (mg) 

    407 

    630 

    496 

    311 

    323 

    211 

    292 

      90 

    440  

 Sığır eti 
   (mg) 

     332 

     515 

     540 

     256 

     212 

     237 

     275 

       75 

     345 

Buğday 

Unu(mg) 

     262 

     442 

     126 

     322 

     174 

     192 

     174 

       69 

     262  



Protein kalitesini etkileyen 
etmenler 

• Enerji ihtiyacının karşılanması 
• Isı etkisi 
     -yararlı etki 
     -zararlı etki 
• Besin öğeleri yetersizliği 
• Besin hazırlama ve tüketimindeki 

yanlış uygulamalar  



Protein kalitesini belirleme 
yöntemleri 

• Biyolojik değerlendirme 

       -Protein elverişlilik oranı(PER) 
       -Proteinin biyolojik değeri(BV) 
       -Net protein kullanımı(NPU) 
       -Net diyet protein enerji %(NDpE%) 

• Kimyasal puanlama 



SU ve ELEKTROLİTLER 



SU 
• İnsan yaşamı için oksijenden sonra gelen 

en önemli öğe  
• Her canlının yapısında bulunur 
• İnsan vücudunda en çok bulunan madde 

• Vücuttaki su oranı 
                   -yaşa 

                   -cinsiyete 

                   -şişmanlık ve zayıflığa göre 
değişir  



Hücre dışı sıvısının 
başlıcaları 

    -kan plazması 
    -hücreler arası boşlukları dolduran 

sıvılar 
    -lenf 

    -tükrük bezleri salgısı 
    -safra 

    -pankreas öz suyu 

    -sindirim sistemindeki bezlerin 
salgıları 

 



    Hücre içi ve dışı sıvıları 
         - hacim 
         - yoğunluk  yönünden dengede 

tutulur 
 
   Bu dengenin sağlanmasında değişik 

sistem ve organlar görev yapar  
 
 
                 



• Vücut sıvılarındaki (+) ve (-) yüklü 
iyonlara     

   ELEKTROLİT denir 
• Hücre içindeki ve dışındaki 

toplam(+) yüklü iyonlar, toplam (-) 
yüklü iyonlar kadardır 

• Hücre içindeki ve dışındaki elektrolit 
türlerinin yoğunluğu değişiktir  

 
   



• Hücre içi sıvısının elektrolitleri 
   Hücre içi sıvısındaki (+) ve (-) yüklü 

iyonların yoğunluğu eşittir  
   (+) yüklü iyonlar     K, Mg, Na, Ca 
   (-)  yüklü iyonlar     fosfatlar, 

proteinatlar,   
                                 SO4, Cl, HCO4 

• Hücre dışı sıvısının elektrolitleri 
   Hücre dışı sıvısındaki (+) ve (-) 

yüklü iyonların yoğunluğu da eşittir 
   (+) yüklü iyonlar     Na, K, Mg, Ca 
   (-)  yüklü iyonlar     Cl,HCO4, 

proteinatlar,   
                                  fosfatlar SO ,  



İyonların hücre içi ve dışı sıvıda 
dağılımı 



Vücut sıvıları ve elektrolit 
dengesi 

• Hücre zarı, suyun ve bazı maddelerin 
geçmesine uygun yapıdadır 

• Hücre zarı gerekli maddeleri gerektiği kadar 
geçirir(seçerek geçirir) 

• Vücuda değişik miktarlarda su alınmasına ve 
çeşitli maddeler girmesine karşın; vücut 
sıvılarının bileşimi, hacmi ve hücre zarından 
geçişme basıncı önemli farklılık göstermez 

• Bileşim,hacim ve zardan geçişme basıncı 
yönünden dengenin korunmasında böbrek, 
hormonlar önemli rol oynar  

• Denge düzeltilemiyecek derecede bozulursa 
hayat tehlikeye girer  



Vücut sıvılarının asit-baz dengesi 
• Yaşamsal olayların normal sürmesi için, vücut 

sıvılarının asit-baz dengesinin korunması gerekir 
• Hücre içi sıvısının pH’sı 7 civarındadır 
• Kanın pH’sı ortalama 7,35-7,50 arasında değişir 
• Yaşamla ilgili olaylar ancak bu pH değerlerinde 

yeterli hızda sürdürülebilir 
• Normalden düşük ya da yüksek pH da vücut 

çalışmasında bozukluklar başlar ve önemli 
değişiklikler tehlikeli olur 

• Yaşamla bağdaşan alt ve üst sınır pH=6,9-7,8 dir 
• Bazı vücut sıvılarının pH değeri kanın pH değerinin 

altında veya üzerindedir(mide özsuyunun 
pH’sı3,pankreas özsuyunun 7,5-8,0 arasındadır ) 



Suyun vücuttaki görevleri 
• Su iyi bir eritkendir.Hücre sitoplazmasında 

hemen bütün maddeler değişik derecelerde 
suda erimiş olarak bulunur 

• Hücre dışı sıvılarında da çok çeşitli maddeler 
su içinde erimiş durumdadır 

• Su besinlerin vücuda alınması, sindirilmesi, 
besin öğelerinin emilmesi, hücrelere 
taşınması ve metabolizmasında görev alır 

• Tepkimelerin oluşacağı sıvı ortam hazırlar 
• Metabolizma sonucu oluşan artık ve zararlı 

maddelerin akciğerlere ve böbreklere 
taşınarak vücuttan atılmasını sağlar 

• Vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur       



   Normal koşullarda, yetişkinlerin günlük 
toplam su kaybı 2500-2750ml 
kadardır.Bu miktar 

           -aşırı terleme 

           -kusma 

           -ishal 

           -emziklilik 

           -hastalık durumlarında artar  

   Kaybı karşılayacak kadar su alınırsa 
vücutta su dengesi sağlanır   



Su yetersizliği 
• Vücut su yetersizliğine çok dayanıksızdır 
• Hastalıklar ve su kaybının çok olduğu 

durumlarda, zamanında su verilmezse hayat 
tehlikeye girer 

• Vücuttaki su miktarının azalması “dehidrasyon” 
olarak adlandırılır  

• Vücut suyunun %5 kadarının kaybına dayanır, 
bu kayıp %10-15’e çıkınca, yaşamsal olaylarda 
ciddi bozukluklar olur. Durum sürerse ölümle 
sonuçlanır    



 
  ENERJİ METABOLİZMASI 



Enerjinin kaynağı 
• Yeterli ve dengeli beslenmenin temel 

ilkelerinden biri vücudun enerji 
gereksinmesinin karşılanmasıdır 

• Büyüme,organların çalışması, vücut 
sıcaklığının korunması ve fiziksel 
etkinlikler enerji gerektirir  

• Bunlar için harcanan enerji, 
besinlerdeki yağ, karbonhidrat ve 
proteinlerle sağlanır  
 



• Vücuda alınan besinler sindirildikten sonra 
besin öğeleri kan dolaşımı ile hücrelere 
taşınırlar 

• Hücrede kan dolaşımı ile taşınan oksijenle 
okside olarak enerjiye dönüşürler 

• Bu enerji, vücudun büyümesi ve çalışması 
için harcanır    

• Hücrede besinlerden enerji oluşum ve 
harcanması “metabolizma” olarak 
tanımlanır 

• Enerji için gerekli besin sağlanamadığında 
vücut bir süre kendi dokularını kullanır ve 
sonra canlılığını kaybeder   
 



• Vücuda alınan besinlerin çok azı 
sindirilemez ve emilemez 

• Proteinlerin %92’si, yağları %95’i, 
karbonhidratların %97’si sindirilerek 
emilebilir 

• Hücrelerde karbonhidratlar ve yağlar 
CO2, H2O ya okside olur 

• Proteinler ve öteki azotlu 
maddelerden üre, ürikasit ve 
kreatinin oluşur 

• Üre, ürikasit ve kreatinin vücutta 
yanmaz ve idrarla atılır 

• Kalorimetrede bu kayıplar olmaz 



• Sindirim, emilim, dışkı ve idrarla 
olan kayıplar dikkate alınarak, 
kalorimetrede bulunan enerji 
değerlerinde indirim yapılarak 
düzeltilir 

• Düzeltilerek bulunan bu değerler, 
besin öğelerinin vücutta verdikleri 
esas enerji miktarıdır 

• Buna besin öğelerinin “fizyolojik 
enerji değeri” denir  



Besin öğelerinin enerjiye dönüşüm 
yolları 



Vücutta enerji harcanması 
• Harcanan enerjinin ölçülmesi  

   Vücudun çalışması için harcanan 
enerjinin yan ürünü ısı olduğu için 
vücutta oluşan ısıyı ölçerek insanın 
belirli sürede ve belirli fizyolojik 
durumda harcadığı enerji bulunabilir  



Vücutta oluşan enerji nerelerde 
kullanılır? 

• Büyüme 

• Hücredeki yapım ve yıkım olayları 
• Organların çalışması 
• Gereksiz ve zararlı maddelerin atımı 
• Vücut sıcaklığının korunması 
• Günlük hareketler ve çalışmalar 



   Enerjinin bu kullanılma şekilleri üç 
ana grupta incelenir 

       1. bazal metabolizma 

       2. fiziksel hareketler ve çalışma 

       3. besinlerin termik etkisi 



Enerji dengesi 
• Enerji dengesi alınan enerjinin harcanana 

eşit olduğu durumdur 
• En iyi göstergesi vücut ağırlığının boya 

göre orantılı olması ve değişmemesidir 
• Kazanılan ağırlığın %64’ü yağ, %6’sı 

protein, %30’u da sudur 
• Gerektiğinden çok enerji sağlayan besin 

alarak şişmanlamak veya yetersiz 
beslenerek aşırı zayıflamak sağlık için 
zararlıdır 



Enerji dengesi ve vücut ağırlığı 



            
VİTAMİNLER 



• Vitaminler hücresel metabolik reaksiyonlar 
için çok az miktarları yeterli olan, 
eksikliklerinde bazı sorunlara neden olan 
organik bileşiklerdir. 

•  İnsan vücudu tarafından ya hiç 
yapılamamakta ya da yeterli miktarda 
yapılamadıkları için besinlerle dışarıdan 
sağlanmaları gerekir.  

• Kendi isimleri olmasına karşın daha kolay 
anlaşılmaları için alfabenin harfleri ile anılırlar.  

• Bir kısım vitaminler besinlerde aktif şekilde, 
bazıları da pro-vitamin olarak bulunur. Pro-
vitaminler vücutta aktif hale dönüşürler. 



• Genelde vitaminler erime özelliklerine göre 
yağda ve suda eriyen olarak iki gruba 
ayrılır. 

•  Bu pratik açıdan pişirme sırasında vitamin 
dayanıklılığını etkiler.  

• Suda eriyenler; C ve B grubu vitaminler 
toksik değillerdir ve idrar yolu ile atılırlar. 
Vücutta depolanmaları az olduğu için 
gereksinim fazladır. 

• Yağda eriyenler; A, D, E, K toksik olabilirler 
ve depolanabilirler.  

• Sağlıklı bir birey 4 besin grubundan ( süt ve 
süt türevi, et ve et türevi, unlu gıda, sebze 
ve meyve ) ve biraz da yağ içeren yiyecekler 
yemesi ile ihtiyaçlarını karşılayabilir  



           Emilim ve dolaşım 
 

• Yağda eriyenler yağlarla birlikte 
emilir, taşınır ve atılırlar. 

•  Yağların diyette az veya hiç 
olmaması, safra veya pankreas 
salgılarının eksikliği, barsaklardan 
emilimi engelleyen anatomik veya 
fonksiyonel bozukluklar bu grup 
vitaminlerin eksikliğine yol açar. 

•  Suda eriyenlerin emilimi daha 
sorunsuz olmaktadır.  



      Depolama ve atılım  
• Yağda eriyen vitaminlerin fazlası idrarla 

atılamaz, depolanır.  
• Bu işlem yeri de karaciğerdir. 
• E vitamini dışındaki yağda eriyenler uzun 

süre, gereğinden fazla alınması sonucunda 
toksik etki yapabilirler. 

• Suda eriyenler yüksek miktarlarda 
depolanamazlar, kullanılan miktarın fazlası 
idrarla atılır. 

• Bunların eksikliklerine daha sık rastlanır 
fakat bazı B grubu vitaminleri istisnadır, 
karaciğer de uzun süre (3-5 yıl) 
korunabilirler  



   Besinlerdeki dayanıklılık  

• Yağda eriyen vitaminler pişirmeye 
dayanıklıdırlar, 

• B ve C vitaminleri kolay bozulurlar. 

• Uygun olmayan koşullarda saklanma 
sonucu her iki gruptaki vitaminler 
bozulabilir.  



                   Etkileri 
 

• Genel anlamda 
vücuttaki 
bileşiklerin bir 
parçası olmaktan 
ziyade düzenleyici 
fonksiyon 
gösterirler. 

• Bu yönleri ile 
hormonlara 
benzerler.  

• Metabolik olaylarda 
katalizör rolü 
oynarlar.  











      Vitaminlerin bazı biyokimyasal 
işlevleri 



Vitaminlerin biyoyararlığını etkileyen 
faktörler 

• Alınan diyetin bileşimi 
• Vitaminin hangi formda olduğu 

• Vitamin ile gıda bileşenleri arasındaki 
interaksiyon 

• Kişisel farklılıklar 
 



       TİAMİN (B1 vitamini) 
• İlk keşfedilen B Vitaminidir.  
• Vücutta karaciğer, kalp ve böbreklerde çok az 

depolandığı için günlük olarak alınması 
gereklidir. 

• Fazla alındığında da idrarla atılır.  
• Oldukça dayanıksızdır.  
• Alkol, kafein, yiyecek katkıları, antibiyotik 

kullanımında etkisiz hale gelir. 
• Fırında pişirilme işleminde suda pişirilmeye 

oranla daha az tahribata uğrar. 
• Sinir ve sindirim sistemi sağlığında, 

karbonhidrat metabolizmasında önemli rol 
oynar 



          B-1 Vitaminin Etkileri  

• Metabolizmada fosfatla birleşerek tiamin piro 
fosfat(TPP) oluşturduktan sonra etkinlik gösterir. 
Kokarboksilaz da denir  

 
• TPP vitaminin koenzim şeklidir. Vücutta önemli 

görevler yapar 
 
• Başta glikoz olmak üzere Karbonhidrat 

metabolizmasında rol alarak enerji üretimine 
katılır. Bunu özellikle hücresel düzeyde 
gerçekleştirir 

  
• Etanolün su ve karbondioksite dönüşümünü 

sağlar  
 

• Büyümeye etkilidir 
 



• Yağ asitleri ve sterol üretimine katılır. Bu yolla 
besinlerle alınan karbonhidratların gereğinde 
kullanılmak üzere yağa çevrilerek depolanmasını sağlar.  

 
• Sinir sisteminin işlemesine yardımcı olur. Bunu sinirsel 

iletide önemli görevi olan asetil kolin üretimindeki rolü 
ile yapar 

  
• Mide, kalp ve barsakların adalelerinin çalışmasına etkisi 

vardır 
  
• Zihin faaliyetlerine olumlu katkısı vardır. Özellikle 

öğrenme üzerine yararlıdır 
  
• Damar duvarına yağların yapışmasını engelleyerek 

damar sertliği((atheroskleroz) oluşumunu önler.  
 





 B-1 Vitaminin Eksikliği 
 

• Ruhsal sorunlar, depresyon, sıkıntı, isteksizlik, 
gerginlik, konsantrasyon zorluğu,  

• Halsizlik, yorgunluk hali, kuvvetsizlik, adale ağrıları, 
• İştahsızlık, karın ağrısı, kabızlık gibi sindirim sorunları  
• Kalp ritminde yavaşlama ve göğüs ağrısı yakınmaları 

oluşur 
• Eksiklik arttıkça kalp ritmi düzensizlikleri, duyu 

kayıpları ile adalelerde hassaslaşma ortaya çıkar 
• Göz sinirinin etkilenmesi ile görme bozulur  
• Beriberi hastalığına yol açar 

 



             B-1 Vitaminin Fazlalığı 

• Vücutta önemli miktarda 
depolanamadığı için atılır, bu nedenle 
toksik etkisi gözlenmemiştir. 

 

•  İğne şeklinde kullanıldığında ağrı ve 
ödem yapabilir  



        B-1 Vitaminin Gereksinimi 
• Barsaklarda bulunan bakteriler tarafından da bir 

miktar üretilmektedir. Günlük gereksinim yaşa 
göre değişir. Erişkinler için 1,5 mg. Yeterlidir. 

• Yaş   Gereksinim mg / gün 
    0 - 1           0.4 
    1 - 3           0.7 
    4 - 6           0.9 
    7 - 9           1.1 
  10 - 12         1.3 
•  Bazı durumlarda B-1 Vitamini ihtiyacı artabilir. 

Yoğun stres altında olmak, ateşli hastalıklar, 
ishal, ameliyat öncesi ve sonrası, sigara, alkol, 
çay, kahve tüketimi, gebelik, emzirme, ilaç 
kullanımı gibi durumlarda alınması gereken 
miktarlar daha fazla olmaktadır. 



B-1 Vitaminin Doğal 
Kaynakları 

 
• Kuru bira mayası, 

hububat, 
kuruyemiş (fındık, 
fıstık, ceviz) ve 
baklagillerde 
(fasulye, nohut, 
bakla, mercimek ) 
bol olarak bulunur. 
Tereyağı ve bitkisel 
yağda bulunmaz. 
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      B2 vitamini(Riboflavin) 
• Dayanıksız olup, ısı, güneş ışığı, alkol, 

kafein, östrojen ile etkisizleşir. 
• Vücutta karaciğer ve böbreklerdeki çok az 

miktarın dışında depolanamadığı için 
günlük olarak karşılanmalıdır. 

• Barsaklarda bakteriler tarafından bir 
miktar üretilebilmektedir. Bu nedenle 
yetersiz alımlara karşın bazı kimselerde 
eksiklik belirtileri oluşmayabilir.  

• Vücuttaki enzim olaylarına katılır. 
• Stres gibi durumlarda gereksinimi artar  



   B-2 Vitaminin Etkileri 
• Nükleotidlerle birleşerek enzim sentezine girerler. 

Bu enzimler aracılığı ile oksidasyon-redüksiyon 
işlevlerini yaparlar 

 
• Enerji üretiminde rol oynar. FMN ve FAD yardımcı 

enzimleri ile hidrojen taşıyıcılığı yapar 
  
• Kısa zincirli yağ asitlerinin yakılmasını sağlar 
  
• Hücrelerin gelişmesine ve solunumuna etki 

ederek oksijeni daha iyi kullanmasını sağlar. Bu 
yolla görme ve saç, cilt ve deri sağlığına yararlı 
etkisi olur 

  
• Bazı amino asit ve glutathion redüktaz (Kandaki 

alyuvarlarda) maddesinin yapımına katkıda 
bulunur 
 



     B-2 Vitaminin Gereksinimi 
• Yaşa, metabolizma hızına, 

yiyeceklerle alınan protein ve kalori 
miktarına göre değişir 

• İnsan vücudunda barsaklarda 
yapıldığı da düşünülmektedir 

• Besinlerle alınan miktar 1.2 mg.ın 
altında kalınca depolardaki vitamin 
kullanılmaya başlanır.  

• Depolardaki de yeterli değildir. 
İlaçların içersinde 10 mg. doz 
yeterlidir  

• Her 1000 kalori enerji harcaması için 
0,6mg alınması önerilir 



   Yaş    mg / gün 

0 - 1    0.4 - 0.6 

1 - 3    0.8 - 0.9 

4 - 6    1.0 

7 - 9    1.4 

10 - 12    1.5 

Erişkin erkek    1.6 

Erişkin kadın    1.2 

Gebelik    1.5 

Emzirme    1.7 



B-2 Vitaminin Doğal Kaynakları 
• Diğer B Vitaminleri bulunan 

kaynaklarda genellikle birlikte yer alır 
 

• Karaciğer, dil, bira mayası B-2 
yönünden zengindir 

  

• Süt, yumurta, peynir, ıspanak, 
brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, 
balık, mantar ve avokado da bulunur 



           B3 VİTAMİNİ(niasin) 
 

• Nikotinik Asit, Nikotinamid ve PP Vitamini de 
denilir 

 

• Kimyasal olarak nikotin ile yakınlığı varsa da 
etkilerinin benzerliği yoktur 

 

• Isıya ve ışığa karşı dayanıklıdır. Vitaminler 
içersinde en dayanıklısıdır denebilir 

 

• İnsan vücudunda triptofan’ dan üretebilir 

 

• Karaciğerde az miktarda depolanabilir  



      B-3 Vitaminin Etkileri 
• İnsan vücudunda 50 den fazla metabolik 

olayda rol alan NAD ve NADP koenzimlerinin 
yapısına girer 

  

• İnsan vücudu için hayati fonksiyonlarda rol 
alır, hücrelerin oksijeni kullanabilmeleri için 
gereklidir 

  

• Protein, yağ ve karbonhidrat gibi besin 
öğelerinin vücutta kullanılmasını sağlar 

  

• Glikolizde, yağ asitlerinin sentezine etkilidir.  



• Deaminasyon olayını gerçekleştirir  
 
• Beyin çalışması için temel maddedir 
  
• Midede sindiriminde önemli olan asitlerin 

üretimini sağlar 
  
• Hormon üretimine katılır (östrojen, 

progesteron, testesteron,  tiroid hormonları, 
kortizon, insulin gibi)  

 
• İlaç ve zararlı maddelerin etkisizleştirilmesini 

sağlar 
  
• Deri, dil ve sindirim sisteminin sağlığına destek 



• Kan dolaşımına etkisi vardır 
  
• Kan kolestrol seviyesini ayarlar 

(Nikotinik asit formu) 
  
• Beyin ve sinir sisteminin sağlıklı 

çalışmasına etkilidir 
  
• Histamin deşarjına, damarların 

genişlemesine yol açar (Bu etkinin 
oluşabilmesi için nikotinik asit formunun 
50 mg. ve üzerinde ilaç olarak alınması 
gerekir).  



• Eğer eksikliği uzun sürerse 
ölümcül Pellegra hastalığı oluşur. 
(Deri belirtileri, ishal gibi sindirim 
problemleri ve unutkanlık - 
bunama gibi sinir sistemi 
belirtileri ile  

  seyreder ve ölümle sonuçlanır. 
  Bu nedenle 4 D Hastalığı 
  denilmiştir. (Dermatit, Diare, 
  Demans ve Death)  
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• Pellegra hastalığı niasin alımının eksikliği 
yanında tüberküloz tedavisinin temel 
ilaçlarından olan İsoniazidin (İNH) 'ın 
kullanımına bağlı olarak da ortaya çıkabilir 

  

• Alkoliklerde, böbrek hastalığı nedeniyle 
diyetle beslenenlerde 

 

• Karsinoid tümör varlığında 

 

• Doğumsal bir hastalık olan Hartnup (triptofan 
metabolizması bozukluğu)  hastalığında bu 
durum oluşabilir. 



Yaş    mg / gün 

0 -1    6 

1 - 3    9 

4 - 6    11 

7 - 9    14 

10 - 12    16 

Erişkinler  15 - 20 

                          B-3 Vitamini ihtiyacı 



  B-3 Vitaminin Doğal 
Kaynakları 

• Besinlerle alınan triptofandan vücut 
gerekli vitamin elde edebilir 

 
• Diğer formlarda ise yapısal olarak 

bağlı formda olmadıkları takdirde 
vitamini vücut doğrudan alabilir 

  
• Bira mayası, kuru fasülye ve bezelye, 

tahıl kepeği, avokado, hurma, incir, 
yer fıstığı B-3 Vitamini ve triptofan 
yönünden zengindir. 



  B5 VİTAMİNİ 
 (Pantoteneik Asit) 



  B5 vitamini 

 Pantoteneik Asit adıyla da bilinir 
 Doğada çok yaygın olarak canlı her hücrede 

bulunur. 
 Vücutta depolanmaz, suda eridiği için 

kolaylıkla atılır. Günlük olarak alınmalıdır.  
 Nemli sıcağa, oksidayon ve redüksiyona 

dayanıklı olmasına karşın asit (sirke, limon), 
alkali (kabartma tozu) ve kuru ısıya (fırında 
pişirme) karşı dayanıksızdır. 

 Tahılların içindeki B-5 Vitamini öğütülme 
sırasında % 50 oranında kayba uğrar. 
Ettekinin 1/3 ü pişirilme esnasında yok olur. 



         B-5 Vitaminin 
Etkisi 

 İnsan için hayati önemi olan maddelerin oluşumuna etkilidir. 
 ADP (Adenozin difosfat ) ile birlikte koenzim A yı oluşturur. 

Koenzim A insan yaşamında gerekli olan bir çok işlem için 
olması şart olan bir enzimdir.  

 Enerji üretiminde rol alır ( piruvatın, yağ asitlerinin 
oksidasyonu)  

 Asetilasyon denilen kimyasal bir olayın yapı taşıdır.  
 Yağ asitlerinin, kolesterolun, fosfolipidlerin sifingosinlerin 

yapımını sağlar.  
 Böbrek üstü bezine etki ederek kortizol gibi steroid 

hormonların yapımını sağlar. Bu hormonların katkısı ile 
yaşlanma ve cilt kırışıklıkları üzerine olumlu etkiler yapar.  

 Antistres özelliği ile ruhsal yapı üzerine etkilidir.  
 Sindirim sisteminin işleyişine katkı sağlar.  
 Kandaki alyuvarların ve savunma maddelerinin yapımına 

faydalıdır 
 



  B-5 Vitamini 
Gereksinimi 

 Günlük gereksinim için kesin rakam 
vermek zordur, kişilerin özel 
durumları sonucu değişik miktarlara 
gereksinimi olabilir. 

 Minimal fonksiyonlar için 6-10 mg. 
olduğu söylenebilir.  

 Normal bir beslenme ile bu miktar 
kolaylıkla karşılanabilir. 



     B5 vitamini gereksinimi 

                      Yaş        mg / gün 

                      0 - 3           2 – 3 

                      4 - 6           3 – 4 

                      7 - 9           4 – 5 

                     10 - 12        5 – 7 

                     Erişkinler   6 - 10 



       B5 vitamini kaynakları 

   Kaynak         100 gr.da mg.olarak 

   Karaciğer                  7.7 

   Kırmızı et              0.5 -1.0 

   Tavuk                       1.0 

   Yumurta                   1.6 

   Ekmek                      0.5 

   Sebze                       1.0 

   İnek sütü                  0.3 



B6 VİTAMİNİ 
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• Besinlerde B-6 vitamini piridoksin, 
piridoksamin ve piridoksal olarak 3 
şekilde bulunur. 

• Bunlar vücutta birbirine dönüşebilir. 
• Aktif şekli piridoksalfosfat (PLF)dır 
• Kadınlarda hormon ve su dengesine 

etkisi erkeklere oranla daha fazladır.  
• Dayanıksızdır, alkali ortamda, güneş 

ışığı etkisiyle, işlenme esnasında, 
uygun olmayan saklama koşullarında, 
pişirme sırasında kolaylıkla harap olur. 



 
 
 
                   
 
       
    
     piridoksin                      piridoksal              
                                          
 
 
 
 
 
   piridoksamin             piridoksal fosfat  



     B-6 Vitaminin Etkileri  
• 60 kadar enzimin işlemesi için koenzimdir.  
• nükleik asit sentezine katılır, amino asitlerin barsaktan 

emilerek kana ve kandan hücrelere geçmesi için 
gereklidir. Ayrıca amino asitlerin yapım, yıkım ve 
birbirlerine dönüşümlerine yardımcı olur.  

• Sinirsel ileti için şart olan norepinefrin ve asetilkolin 
maddelerinin metabolizmasına etkilidir.  

• Triptofandan niasin ve araşidonik asitten 
prostoglandin E2 yapılması için gereklidir. Kolin, 
metionin, serin, sistin, triptofan ve niasin 
metabolizmalarına etkilidir.  

• Enerji işlevinde karbonhidrat, yağ ve protein 
metabolizmasında etkilidir, ayrıca karaciğer ve 
adalelerde depolanan yedek enerji kaynağı glikojenin 
salınmasını sağlar  



• Vücut savunmasında antikor ve akyuvar oluşumunda 
rol alır, DNA ve RNA nın sentezi ve fonksiyonlarına 
etkilidir.  

• Enfeksiyonlara karşı direnç oluşumuna etkilidir,  
• Vücutta önemli görevleri olan serotonin maddesinin 

yapımına etkilidir,  
• B-12 vitaminin emilimine, magnezyum, çinko ve 

selenyum elementlerinin vucüttaki işlevlerine katkı 
sağlar,  

• Histamin yapımını azaltalarak allerjik reaksiyonların 
şiddetini düşürür,  

• Vücuttaki Sodyum ve Potasyum dengelerine etkisiyle 
hem vücudun sıvı dengesini korumaya hem de sinir, 
kalp ve adale dokularının elektriksel aktivitesine 
yardımcı olur. Adale kasılmalarını ve krampları azaltır.  

• Prolaktin (süt hormonu) hormonun salgılanmasını 
azaltır. Gebelik döneminde annenin hormon ve sıvı 
dengesini korur ve bebeğin sinir sisteminin gelişmesi 
için gereklidir.  



     B-6 Vitamini 
Gereksinimi 

• Besinlerle alınan protein miktarına 
paralel olarak B-6 Vitamin gereksinmesi 
de artmaktadır. 100 gr. protein için 0.6 
- 1.2 mg. alınması uygundur. 

•       Yaş                          mg / gün 

     Süt Çocuğu                       0.4 

     Çocukluk dönemi         0.6 - 2.0 

     Yetişkin                            2.0 

     Gebelik ve emzirme         2.5 



    Kaynak      100 gr.damikrogram 
Karaciğer                       840 

    Böbrek                            360 
    Kırmızı et                  150 – 300 
    Balık                          200 – 400 
    Tavuk                         300 – 600 
    Yumurta                          110 
    Fıstık                               400 
    Çiğ sebze                      30 – 500 
    Peynir Beyaz/Kaşar      80 / 40 
    Süt                                    40  
    Beyaz ekmek                   40 
    Esmer ekmek                 180 



  B11 VİTAMİNİ - FOLİK 
ASİT  
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• Folasin ve folat diye de anılır. 
• Vücuda girdikten sonra kimyasal yapısı değişir ve 

karaciğerde bir miktar depolanabilir. 
• Depo edilen miktar 6 - 9 ay kadar eksiklik 

belirtilerinin çıkmasını engeller. 
• Folik asitin içersinde barındırdığı moleküllerden 

para amino benzoik asit(PABA) ve Glutamik 
Asit ayrı bir vitamin gibi etki gösterir, sanki 
vitamin içersinde vitamin gibidir. 

• Barsak bakterileri tarafından da üretilmektedir.  
• Dayanıksızdır, ışık, ısı, bekleme ve pişirilme 

esnasında tahrip olur. 
• Besinlerde serbest(hayvansal besinlerde) ve bağlı 

(bitkisel besinlerde) olarak bulunur 



        Folik Asitin Etkileri 
• NADP ve C vitamini yardımıyla 

indirgenerek etkin duruma geçer ve 
metabolizmada görev alır  

• Amino asit, protein ve sinir sistemi 
iletisinde kullanılan bazı iletken 
maddelerin yapımında rol alır.  

• Hücre için şart olan DNA ve RNA 
sentezinde görev alır.  

• Hücre bölünmesi için gereklidir. Bu 
etkisi ile büyümeyi de sağlar.  

• Akyuvar yapımında bulunur.  
• Anne karnındaki bebeğin sinir 

sisteminin gelişimi için gereklidir 



  Folik Asit Gereksinimi 
 • Besinlerde değişik kimyasal bileşikler 

halinde bulunur ve bunlar vücutta 
değişime uğrar.  Yaş    mikrogram / gün 

0 - 1    30 - 50 

1 - 3    100 

4 - 6    200 

7 - 9    300 

10 - 12    400 

Erişkin    400 

Gebelik    800 

Emzirme    600 



    Folik Asit Doğal 
Kaynakları 

• Genel olarak yeşil sebzelerde bol 
miktarda vardır. 

•  Havuç, avokado, yumurta ve 
portakal da bulunur. 

• Besinlerde serbest ve bağlı denilen 
iki ayrı formda bulunur. Besinlerdeki 
miktarlar serbest ve total (serbest + 
bağlı ) üzerinden hesaplanır. 



100 gr.da    Serbest mg.    Total mg. 

Karaciğer    ----    140 

Pişmiş karaciğer    ----    40 - 80 

Böbrek    60    80 

Kırmızı et    4    7 

Pişmiş et    0.2    0.6 

Ispanak    170    200 

Marul    20    20 

Yumurta    10    20 

Beyaz ekmek    8    30 

Esmer ekmek    15    50 

Pişmiş yumurta    2    5 

Portakal    13    24 

Muz    10    20 



              B12 
VİTAMİNİ  
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• Siyanokobalamin veya kobalamin adları ile 
bilinir.  

• Barsaktan emilimi için özel bir protein (intrinsik 
faktör) gereklidir. 

• Bitkisel kaynaklı besinlerde bulunmaz. Ancak 
hayvansal kaynaklı besinlerle alınabilir. 

• Barsak bakterileri tarafından üretilebilir ama bu 
vücuda pek yarar sağlamaz zira bakteriler kalın 
barsakta bulunur ama bu vitamin ince 
barsaklardan emilebilir.  

• Vejetaryen kişilerde eksikliği oluşan tek 
vitamindir.  

• Vücuda gerekli miktarları 3 - 4 mikrogramdır.   
• Yapısında kobalt, fosfor gibi mineraller de 

bulunur.  
• Vücutta karaciğerde depolanır. Ayrıca kalp, 

böbrek, pankreas, beyin ve kemik iliğinde de 



     B12 vitamini 



B-12 Vitaminin Etkileri 
• İnsan vücudu için hayati değere sahiptir. 
• Vücuttaki tüm hücrelere gereklidir. Hücreler ne denli hızla 

çoğalıyorlarsa o kadar fazla B-12 vitaminine gereksinim duyarlar.  
• DNA sentezi için şarttır. Bu işlevini folik asitle beraber yürütür.  
• Yağ, karbonhidrat ve protein metabolizmalarına etkilidir.  
• Demirin vücutta kullanımına etkili olup, kolin, metionin yapılmasına 

yardımcı olur.  
• Sinir hücrelerinin myelin kılıfının yapılması ve korunması için 

gereklidir.  
• Kan hücrelerinin yapım ve değişiminde rol alır.Eksikliği pernisiyöz 

anemi denilen bir tür kansızlığa neden olur  
• Beynin belirli konulara odaklanması ve hafıza gücüne etkilidir.  
• Besinlerle veya sigara gibi alışkanlıklarla vücuda giren siyanürü 

etkisiz hale getirir.  
 



   B-12 Vitamini 
Gereksinimi 

• Depolanabildiği için günlük alımı şart 
değildir. 

        Yaş            mikrogram / gün 

    Yeni doğan          0.5 - 1.5 

    Süt çocuğu             2 - 3 

    Yetişkinler                3 

    Emziren anne            4 



B-12 Vitaminin Doğal 
Kaynakları 

• Hayvansal kaynaklı besinlerle temin 
edilir.  

• Karaciğer, yürek ve böbrekte bol 
olarak bulunur. 

• Kırmızı et, tavuk ve balık eti ile 
yumurta bu vitamin yönünden 
zengindir.  

• Pişirme işlemi pek zararlı değildir. 



C vitamini  
(Askorbik asit) 



• C vitamini suda eriyen, kemik, diş ve 
damar sağlığını koruyan, çeşitli 
hastalıklara direnç kazandıran ve bazı 
besin ögelerinin vücutta kullanılmasına 
yardımcı bir vitamindir 

• Kimyasal adı askorbik asittir. 
• Skorbüt hastalığına karşı koruyucudur 
• Askorbik asidin yapısı altı karbonlu 

basit şekerlere benzer 
• Sentezi için gerekli enzim insan 

vücudunda bulunmaz   



• Vitaminler içerisinde en dayanıksız olanıdır 
 
• Canlı organizmada L- askorbik asit kolay okside 

olur, iki hidrojenini kaybeder (dehidro- L- 
askorbik asite dönüşür)  

 
• Tepkime iki yönlüdür, dehidro- L- askorbik asit  

indirgenerek tekrar L- askorbik aside dönüşür 
 
• Her iki molekülde vitamin C aktivitesine sahiptir  

 
• dehidro- L- askorbik asit L- askorbik asidin 

%80’i kadar aktivite gösterir 
 
• dehidro- L- askorbik asit tekrar okside olursa 

geri dönüşümsüz olarak L-diketogulonik asit   
oluşur. Molekül vitamin aktivitesini kaybeder    
 

 



• Vitamin havanın oksijeni ile okside olur vitamin 
aktivitesini kaybeder 
 

• Oksidasyon çiğ gıdalardaki “askorbik asit oksidaz” 
enzimi tarafından hızlandırılır 

 
• Bu enzim, bitki dokuları sağlamken etkin değildir 
   
• Vitamin C suda kolay erir. Pişirme sularına geçer. 

Alkaliye çok duyarlıdır, hızla okside olarak vitamin 
özelliğini kaybeder 

 
• Sıcaklık, ışık, havanın oksijeni, bakır ve demir gibi 

mineraller ve alkali ortam oksitlenmeyi hızlandırarak 
vitamin kaybını artırır    



Vücutta kullanılması 
• VÜcuda alındıktan birkaç saat sonra ince barsaklardan 

kana emilir 
 
• Besinlerle alınan saf olarak alınandan daha kolay 

emilir 
 
• Emilim sırasında kandaki miktarı geçici olarak yükselir 
 
• Kan dolaşımı ile vitamin dokulara taşınır ve fazlası 

böbreklerden idrarla atılır 
 
• Bu vitaminin vücutta tutulma yeteneği sınırlıdır. 

Karaciğer başta olmak üzere metabolik yönden etkin 
organlarda tutulur. Kaslarda azdır. 



• C vitamininin kan, idrar ve vücutdeki 
düzeyleri alınanla orantılıdır 

 
• Yetersiz alındığında kan ve idrardaki 

miktarlar azalır 
 
• Yetişkin insan vücudundaki miktar alım 

düzeyine bağlı olarak 1500-3000 mg 
arasında değişir. Bunun 900 mg altına 
düşmemesi istenir 

 
• Vücut C vitamini yönünden doyurulmamışsa 

idrarla atım olmaz  



Vücut çalışmasındaki 
görevleri 

• Prolin, trozin, triptofan ve metionin gibi 
amino asitlerin metabolizmasında görev alır 

• Kollajen sentezi için gereklidir. C vitamininin 
kollajen sentezindeki görevi prolin amino 
asitinin hidroksiproline çevrilmesine 
yardımcı olmaktır  

   
                C vitamini  
   Prolin                          Hidroksiprolin         

Kollajen 
                 Enzim, O2 

               



• Kan damarları duvarlarının sağlıklı ve dayanıklı 
olmasında rolü vardır 

 
• Steroid yapısındaki hormonların sentezinde rolü 

vardır. Adrenalin ile yara ve iltihaplanmaya karşı 
etkinlik gösteren steroidlerin sentezinde etkilidir 

 
• Bazı besin öğelerinin vücutta kullanılması için 

yardımcıdır (demirin, kalsiyumun, tiamin, riboflavin, 
folik asit, pantotenik asit ile A ve E vitaminlerinin 
vücutta kullanımalarında gereklidir) 

 
• C vitamini, hem olmayan demirin emilimi ve depo 

demirin indirgenerek kemik iliğine taşınmasında 
etkindir. Folik asitin etkin formu olan tetrahidrofolik 
asite dönüşmesi C vitamininin yardımıyla olur   



• Kolestrol metabolizmasında, mukopolisakkarit sentezinde, 
kan pıhtılaşmasında ve enerji oluşum sürecinde etkindir 

 
• Soğuk algınlığı, nezle, grip ve çeşitli hastalıklara direnç 

artırır, iyileşmeyi kolaylaştırır 
 
• Bazı toksik öğelerin etkisini azaltır 
      -Nitritlerin kanser yapıcı nitrozamine dönüşümünü önler,  
      -bazı östrojen türevlerinin kanser yapıcı  etkilerinin 

azaltır,  
      -güneş ışınlarının neden olduğu deri kanseri riskini 

azaltır, 
      -kanser ilacı andriamisinin yan etkisini önler  
      bu nedenlerle C vitamini antikanser öge olarak bilinir  
      



C vitamini ihtiyacı 
• Yetişkinlerde günlük alınan 10 mg. C vitamininin 

skorbüt hastalığını önlediği, ancak vücutta metabolik 
yönden etkin vitamin tutulmadığı bildirilmiştir. 

• İyi beslenen yetişkinlerin vücudunda 1500 mg. 
metabolik yönden etkin C vitamini bulunur. 1500 mg’a 
erişerek vücut doyurulduktan sonra aşırı alınan 
vitamin vücutta tutulamaz, idrarla atılır   

• Vücutta metabolik yönden etkin C vitamini 300 mg 
olduğunda skorbüt hastalığı görülür 

• Dokulardaki C vitaminini üst düzeyde tutmak için 
günlük 60 mg alınması önerilir 

• Yara, yanık, ateşli hastalıklar, anemi, zehirlenme, 
nezle ve grip gibi hastalıklar ameliyat, tiroit bezinin 
aşırı çalışması, sigara içmek, doğum kontrol hapı 
kullanmak gibi durumlar C vitamini ihtiyacını artırır 



Vitamin yetersizliği 
• Yetersizlik başlangıcında idrar ve kandaki C vitamini miktarı azalır 
• Vitamin yetersizlik derecesine göre bozukluklar hafif, orta ya da 

şiddetli olabilir 
• Yetersizliğinde halsizlik, uyuşukluk, çabuk yorulma, iştahsızlık, 

hastalıklara dirençsizlik, yaraların iyileşmesinde geçikme gibi 
genel durumda bozulmalar görülür 

• Yetersizlik ilerledikçe bozukluklar şiddetlenir. Ayrıca;  
                 -kıl diplerinde kanamalar 
                 -kemiklerde, dişlerde ve dişetinde bozukluklar  
                  ve ağrılar  
                 -büyümede duraklama 
                 -kansızlık 
                 -derialtında, kaslarda ve kemiklerde kendiliğinden yada 

hafif  
                  darbe sonucu kanamalar olur, kanama olan yerler şişer 

ve vücutta     
                  lekeler  belirir   
 
C vitaminin ileri derecede yetersizliğinin yol açtığı bu hastalığa 

Skorbüt denir.  



C vitamini kaynakları 
• İyi kaynakları taze sebze ve meyvelerdir 
 
• Kuşburnu, kuşüzümü ve maydonozda C vit. çok 

bulunur(yalnız tüketim oranı düşüktür) 
 
• Yeşil ve kırmızı biber, lahana ve türleri, ıspanak ve 

pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, domates, çilek, 
turunçgiller en iyi kaynaklarıdır 

 
• C vitamini kaynağı sebze ve meyvelere saklama, 

hazırlama ve pişirme için uygulanan işlemler işlemin 
niteliğine göre vitamin kaybına yol açar 

 
• Sebzelerin suda pişirilmesi vitamin pişme suyuna 

geçer 
 
• Sebze ve meyveler kesildikten  veya pişirildikten 

sonra bekletilirse yine vitamin kaybı olur 
 



• Pişirme için kullanılan kap da önemlidir(bakır ve demirle 
temas kayba neden olur) 

 
• Pişirme esnasında ilave edilen soda gibi alkaliler vitamin 

kaybını artırır 
 
• Sebzeler pişirildikten, meyve suları hazırlandıktan sonra 

beklerken de vitamin kaybolur 
 
• Sebze ve meyveler hasat edildikten sonra depolama 

esnasında vitamin değeriniden kaybeder 
 
• Depolamadaki kayıp, deponun ısı derecesine göre 

değişir(soğuk depolama C vitamini kaybını önler) 
 
• Sebze ve meyvenin C vitamini değeri türüne, yetiştiği 

toprağa, iklime ve olgunluk derecesine göre değişir(ham 
meyve ve sebze olgun olandan daha çok C vitamini içerir)    
 





• E vitamininin kimyasal adı 
Tokoferol’dur 

• E vitamini etkinliği gösteren alfa, beta 
ve gama tokoferoller ve tokotrienoller 
denilen moleküller vardır 

• En etkin olanı alfa tokoferoldür  

• Tokoferoller antioksidan (oksitlenmeyi 
önleyici ) etki gösterirler 

• Yağları, retinolü, karotenleri vb. 
oksitlenmeye karşı korumada E 
vitamini kullanılır 



Vücutta kullanılması 
• E Vitamini ince barsaklardan  %20-80 oranında emilir 
• şilomikron içinde lenf sistemine emilerek dolaşıma geçer  
• Kan yoluyla karaciğere gelir  
• Emilmesi ve taşınmasına yağ ve safra yardımcıdır 
• Serbest tokoferol esterleşmiş olandan daha kolay emilir  
• Kullanılmayan miktarın fazlası genellikle dışkı ile atılır 
• Emzikli kadınlarda sütlede atılır  
• Depo edilebilen kısmın çoğu yağ doku ve karaciğerdedir 
• Daha az miktarda da kalp, adale dokusu, testis, rahim, 

böbrek üstü bezi, beyin ve kanda depo edilir 
• Hipofiz bezinde çok yoğundur 
• Deriden de emilebilme özelliği vardır  



E Vitaminin Etkileri 

• Temel görevi antioksidan etkisidir. 
Oksijeni tutarak, oksijen etkisi ile 
oluşabilecek istenmeyen etkilerin önüne 
geçer 

 

• A vitamininin oksitlenmesini önleyerek, 
emilmesi ve depolanmasını kolaylaştırır 

 

• Doymamış yağ asitlerinin vücut 
dokularında oksidasyonunu önler 
 

 



 

• İnsan vücudunda  oksijen etkisi ile 
parçalanabilecek veya değişebilecek vücut 
bileşenlerini korur 

  
• Hücrelerin genel sağlığını koruma özelliği 

vardır. Hücrelerdeki yağların oksijen ile 
bozulması sonucu bazı pigmentler oluşur 
(yaşlılık lekeleri). E vitamini bunu 
engelleyebilir 

  
• Doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu 

azaltarak hücre zarı oluşumuna yardımcı 
olur 
 

• Lipid ve doymamış yağ asitlerinin 
oksijenin etkisi ile yıkılmasını önler.  

  



• Serbest radikaller dokuları tahrip etmesini 
önler. Bu özelliği ile damar sertliği, kalp 
hastalıkları, hipertansiyon, eklem iltihabı, 
yaşlanma sorunları üzerine olumlu etkileri 
vardır 

 
• Enzim sistemleri ve DNA molekülü 

dayanıklılığını arttırır  
 
• Deri, karaciğer, meme ve testis gibi 

oksidasyona hassas dokuları ve hücreleri 
korur  

 
• Akciğeri havanın içersindeki zararlı 

maddelerden korur  
 



• Oksidasyondan etkilenen A Vitaminin 
biyolojik aktivitesine yardımcı olur 

  
• Böbrek üstü bezi ve beyinden salınan 

hormonları dayanıklı kılar 
  
• Vücutta normal dışı hücre üremesini 

engeller. Bu özelliği ile tümor oluşumuna 
karşı etki gösterir 

  
• Pıhtılaşmayı ve alyuvar zarlarının 

parçalanmasını önleyici etkisi vardır  
 

• Kalp ve adale hücrelerinin oksijen 
gereksinmesini azaltarak bu sistemlerin 
daha rahat çalışmalarını sağlar.  



• Kandaki pıhtılaşma hücresi olan 
trombositlerin  birbirlerine yapışmalarını 
engeller 

 
• Alyuvarları hidrojen peroksitle parçalanmaya 

(hemoliz) karşı korur ve hücrelerin 
dayanıklığını artırarak anemiyi önler 

    
• Kısırlık önleyici ve cinsel gücü arttırıcı etkisi 

deney hayvanlarında gösterilmiş olmasına 
karşın insanlarda kesinlik kazanmamıştır  



E Vitamini Gereksinimi 
• Günlük gerekli miktarı diyetle alınan çoklu 

doymamış yağ asitlerinin miktarına bağlı 
olarak değişir 

• Diyetteki çoklu doymamış yağ asitinin 1 
gramı için 1 mg alfa-tokoferol yeterlidir 

• Emilim bozukluğunda (steatore v.b.)alınan 
vitaminin emilim oranı düşeceğinden 
gereksinim artar 

• Kalp hastalığı ve kanser riski taşıyanların, 
yaşlıların, saflaştırılmış besinlerle 
beslenenlerin ek E vitamini almaları 
önerilebilir  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Olumlu etkiler nedeniyle ilaç şeklinde alındığında önerilen 
günlük 400 - 600 IU dir. Bu ihtiyaca göre 800 -1600 IU 
kadar çıkabilir. 1600 IU üstü ancak doktor kontrollü olabilir. 

•  Alfatokoferol için 1 mg= 1.49 IU  

Kişi    Asgari (mg)    Önerilen(mg) 

Bebekler     5 - 7     30 

Çocuklar     8 - 12     30 

Erkek     12 - 15     30 - 50 

Kadın     12     50 - 100 

Gebeler     15     100 

Emzirenler     18     100 



E Vitamini Doğal Kaynakları 
• Doğada ve besinlerde bol 

olarak vardır. Fakat çoğu 
besin maddeleri işlenir ve 
hazırlanırken tahrip olur. 

  

Yiyecek 100 gr. da mg. 

Tereyağı     2 - 3 

Margarin     15 

Sıvı yağlar     75 

Tavuk     2 - 3 

Yumurta     15 

Kırmızı et     2 -3 

Fasülye     15 

Tahıl     70 - 80 

Sebze-meyve     150 



        D VİTAMİNİ  
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• Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını 
düzenleyen faktörlerden birisidir. 

• Kemik oluşumu  ve büyümesi için 
gerekli bir vitamin 

• Raşitizmden koruduğu için antiraşitik 
vitamin de denir 

• Etkisini Paratiroid hormonu(PTH) ve 
tiroid bezinden salgılanan tirokalsitonin 
maddesi ile gösterir 

• İlk olarak tanımlanan D-1 vitaminidir.  
Dikkate alınıp, incelenen D-2 
(Ergokalsiferol) ve D-3(Kolekalsiferol) 
Vitaminleridir. 



Vücuttaki görevleri 
• Ca ve P metabolizmasını 

düzenleyerek kemiklerde 
yerleşmesine yardımcı olur 

• Vit. D(1-25 dihidroksi vitamin D) 
kalsiyum metabolizmasını düzenler 

     Kanda Ca düşünce  
     -paratroid hormonu (PTH) salgılanır 
     -PTH böbreklerde hidroksilaz 

enzimini uyarır, 1-25 dihidroksi vit. 
D sentezlenir 

      



    - buda ribozomda Ca bağlayıcı protein 
sentezini hızlandırır(CaBP) 

    -CaBP barsaklardan kalsiyumu kana taşır 
    -Kana geçen Ca Vit. D yardımı ile 

kemiklere taşınır kemik ve dişlerin 
sertleşmesi mümkün olur 

    -PTH kemiklere de etki ederek Ca’un 
kana geri çekilmesini sağlar 

    -böbrekten Ca’un geri emilimi hızlanır, P 
atımı artar  

    Böylece kan Ca düzeyi yükselir 



   Kanda Ca artınca 

    -Troitten salgılanan kalsitonin 
böbrekteki Hidroksilaz  enzimini 
baskılar 

 

    -kemikten Ca çekilmesini ve 
barsaktan emilimi engeller 

 

    -kanda yükselen Ca’un kemiklere 
yerleşmesini sağlar    



• D vitamini kollajen sentezinde ve 
kemikleşmede rolü olan alkalen 
fosfataz enziminin etkin duruma 
geçmesinde etkilidir 

 

• Tetaniyi iyileştiricidir 
 

• Deride tümör oluşumunu önler 



Eksikliği 
 
• Çocuklarda Raşitizm’e  yol açar 
     - Ca ve P metabolizması bozulur 
     - kemikleşme normal olmaz 
     - kemikler yumuşar, dayanıklılığını yitirir 
     - bacaklarda X veya O biçimi çarpıklıklar 

olur 
     - dişler geç çıkar, bıngıldak geç kapanır  
     -büyümenin hızlı olduğu 3-20 aylarda daha 

sık    
      görülür 
 
 



• Erişkinlerde ise osteomalasi ‘ya neden 
olur.  

   - daha çok eve bağımlı, güneşten 
yararlanamayan yaşlılarda görülür 

   - kemikler raşitizme kıyasla daha 
yumuşaktır 

   - Ca/P oranında bir değişme olur, P’a 
göre Ca daha azalmıştır   

   - Sık doğum yapan, yetersiz ve 
dengesiz beslenen, kapalı gezerek 
güneşten yararlanamayan  kadınlar 
arasında sık görülür 



D Vitamini doğal kaynakları 

• Yumurta sarısı, süt ve tereyağı, hayvan 
karaciğeri (özellikle morina, kalkan, pisi, 
köpek balığı karaciğeri) 
 

• Bitkilerde D vitamini pek bulunmaz  
 

• Hayvansal ürünlerin D vitamini açısından 
zenginliği hayvanın ne denli güneş 
ışınlarına maruz kaldığına göre değişir 
 

• Güneş görmeyen, kapalı mekanlarda 
yetiştirilen hayvanların ürünleri bu yönden 
fakir kalır  



• D vitaminin asıl kaynağı güneştir. 
Güneş gören insanlar D vitaminini 
kendileri de sentez edebilir, dışarıdan 
almak zorunda değildir  
 

• Yeterli güneş ışığı alanlarda başka bir 
hastalıkları yoksa D vitamini eksikliği 
oluşmaz.  
 

• Bebeğin sadece yanaklarının yeterli 
güneş ışını alması, onun ihtiyacını 
karşılayabilir 
 



        K VİTAMİNİ 
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• Asıl adı naftakinondur. 
 

• Doğada K-1 ve K-2 olarak iki şekilde 
bulunur. 
 

• K-1 vitamini bitkilerde olan filokinon ve 
fitomenadion olarak adlandırılan cinsidir. 
 

• K-2 ise balıktan elde edilen, 
barsaklardaki bakteriler tarafından da 
üretilen, bir çok çeşidi bulunan 
menakinon denen organik bileşenlerdir. 
 

• Sentetik olarak üretilen cinsine de K-3 
menadion denilir ve doğal olanlardan 2 
kat daha güçlüdür.  



• Barsaklardan yağlarla emilerek karaciğere 
gelir. 

 
• Isıya dayanıklıdır. Alkali, kuvvetli asitler, 

radyasyon ve okside edici ajanlar 
tarafından etkisizleşir.  

 
• Fazla E Vitamini alınması, K Vitaminin 

emilimini bozar.  
 

• Yoğurt, kefir asitlenmiş süt barsaklardaki 
bakterilerin K Vitamini üretmesini arttırır. 
 

• Barsak bakterilerinin aleyhine olan 
antibiyotikler K Vitamini üretimini engeller. 

 



K Vitaminin Etkileri 
• Karaciğere gelen K Vitamini burada üretilen 

bazı pıhtılaşma faktörlerinin yapımında rol 
alır. (İnsan vücudunda kanayan bir dokudan 
kan kaybının önlenmesi amacıyla pıhtılaşma 
mekanizması denilen bir sistem devreye 
girer. Pıhtılaşma olayı ise bir dizi reaksiyonlar 
sonucunda oluşan ve faktör adı verilen 
maddeler ve hücreler aracılığı ile oluşan 
doğal tıkaçlar ve yamalardır)  

• Bu faktörler ; 
    II. Faktör veya protrombin  
    VII. Faktör  
    IX. Faktör  
    X. Faktör  



• K Vitamini potasyum ve kalsiyum ile beraber 
protrombinin trombin haline dönmesine etkilidir. 
Trombin fibrinojenden fibrin tıkaçlarının oluşmasını 
sağlar. 

• Trombin diğer bir yönden kumarin maddesi ile 
rekabete girer. Çünkü bu madde de tam aksine 
protrombinin aleyhine çalışarak pıhtılaşmayı önleyici 
özelliktedir.  

• Aspirin gibi salisilatlar K Vitamini gereksinmesini 
arttırırlar                               

                                                                                    
fibrinojen 

Protrombin     K vit.    Protrombin    Ca+2      trombin     
ön öğesi 
                                                                                    

fibrin               
 



K Vitamini Gereksinimi 
• Bugün için alınması gerekli günlük miktarı ilan 

edilmemiştir 
  
• Ortalama bir beslenme ile günde asgari 75 - 150 

mikrogram alınır  
 

• Önerilen kilo başına 2 mikrogram’dır 
 
• Yeni doğan bebeklere 10 mg. lık tek bir 

enjeksiyon, gerektiğinde kg. başına 1 - 2 mg. la 
devam edilir 

  
• Bir çok vitamin reçetesiz satılmasına karşın yurt 

dışında K Vitamini reçetesiz satılmamaktadır  



K Vitaminin Doğal 
kaynakları 

• En çok karaciğer, peynir, tereyağı, 
marul, lahana gibi besinlerde bulunur 

 

• En zengin yeşil çay ( 100 gr.da 700 
mcg ) iken siyah çayda 0 dır 

 

• Ayçiçek yağı, patates, ekmek gibi 
besinlerde yok denebilecek kadar 
azdır  



Besin    
100 gr.da 

mikrogram 

İnek sütü 3 

Peynir    35 

Tereyağı    35 

Yumurta    10 

Kırmızı 
et    

7 

Karaciğer 
    

90 

Pirinç    0 

Mısır    5 

Sebzeler    15 - 600 

Muz    2 

Şeftali    8 

Portakal    1 



                             
        MİNERALLER 



• İnsan vücut ağırlığının %4-6 kadarını 
mineraller oluşturur 

• Vücutta mineral çeşidi 30 üzerinde olup, 
bunun çoğu Ca ve P dur 

• Minerallerin her birinin vücut çalışmasında ayrı 
ve birbirleri ile ilişkili görevleri vardır.Çok 
düşük dozları ile değişik madenler ve 
elementler vücudumuzda belirli görevler 
almaktadır. 

• Bazıları kesinlikle var olmak zorundadır ve 
eksiklikleri ciddi sorunlara yol açar.  

• Biyolojik yönden önemli olan bu maddeler 
gıdalarla alınır.  

• Kişilerin bu maddelerin etkilerini bilmesi 
yiyeceklerini daha dikkatli seçmesine yol 
açacaktır  



 DEMİR 
 

• İnsan vücudunda toplam 4 gr. kadar 
bulunmasına karşın biyolojik yönden 
oldukça önemli ve eksikliğinde ciddi 
sorunlarına yol açan bir elementtir. 

• Eksikliği özellikle büyümenin hızlı olduğu 
küçük çocukluk ve ergenlik çağı ile 
hamilelik döneminde ortaya çıkar. 

• Kadınlar doğurganlık dönemlerinde adet 
kanamaları ile kan kaybetmeleri sonucu 
demir eksikliğine girebilirler.  

• Ayrıca yiyeceklerin demir içeriğinin düşük 
ve emiliminin de güç olması eksikliğinin 
ortaya çıkışını kolaylaştıran faktörlerdir. 



• Besinlerle alınan demirin % 10 kadarı 
barsaklardan emilebilir. 

• Bitkilerde (nonheme demir) ve yenilen ette 
(heme demir) bulunan demir yapısal 
olarak farklıdır.  

• Hayvansal kaynaklı olan heme demir daha 
iyi emilir. 

• Karışık olarak beslenildiğinde nonheme 
demirin de emilimi artar. Bu durum 
vejetaryenlerin karşılaştığı bir diğer önemli 
sorundur.  

• Tahıllardaki fitatlar bazı sebzelerdeki 
oksalatlar demiri bağlayarak emilmesini 
engeller  



• Alınan demirin emilme oranını vücut 
açısından iki mekanizma belirler.  

                I- vücut depolarının doygunluk 
derecesi 

               II-kemik iliğinin aktivite hızı 
• Vücuttaki demir depoları yeterince dolu 

değilse ve kemik iliğinde aktivite artmışsa 
barsaklardan emilim oranı artar. 

• Demirin emilme işlemi 2 ila 4 saat süren 
yavaş bir eylemdir.  

• İki değerlikli Ferro formu üç değerlikli Ferrik 
formuna göre daha iyi emilir. 

• C Vitamini 3 değerlikli demiri 2 değerlikli 
hale çevirerek emilimin daha iyi olmasını 
sağlar.  



• Vücudumuzdaki demirin yaklaşık % 25 i ferritin 
proteinine bağlanarak bir demir-protein kompleksi 
olarak hemosiderin halinde depolanır  

• Emilen demir transferin denilen bir kan proteinine 
bağlanarak kemik iliği ile dalak ve karaciğere 
gider. 

• Ferritin karaciğer, dalak ve kemik iliğinde bulunur.  
• Kandaki ferritin seviyesini belirlemek demir 

depoları hakkında fikir verir. 
• Normali 60 - 110 mcgr. dır. 
• Plazmanın total demir bağlama kapasitesi ise 100 

ml.de 300 mcgr. kadardır. 
•  Eğer kansızlık varsa kandaki demir (=ferritin) 

düşük, demir bağlama kapasitesi yüksek olur. 
•  Ferritin seviyesi ne denli düşükse demir depoları o 

denli boşalmış demektir.  



Vücudumuzda demir nerede,ne 
kadar bulunur? 

• Vücudumuzdaki demirin % 65 kadarı 
(=2,5 gr.) kandaki alyuvarlarda 
Hemoglobin olarak bulunur. % 7 - 8 
kadar da (=0.3 gr.) adalelerde 
myoglobin olarak ve katalaz, 
peroksidaz gibi sitokrom enzim 
sistemlerinde aktif halde bulunur. 
Kalan diğer kısmı da (=1gr.) depo 
demirdir  



Barsaklardan Demir Emilimi Arttıran 
Durumlar  

• Büyüme dönemi, hamilelik, emzirme, 
kanama gibi gereksinim artması  

• Midedeki asit salgısı  
• C Vitamini varlığı  
• Vücuttaki demirin azalması  
• Ette bulunan heme demir etkisi  
• Proteinden zengin gıdalar  
• Narenciye ve yeşil sebzeler  
• Bakır, kobalt, mangan gibi elementlerin 

besinlerle alınması 
 



Barsaklardan Demir Emilimini Azaltan 
Durumlar  

 • Mideden asit salgısının azalması  
• Antiasit ilaç kullanımı  
• Et ve içeceklerde fosfat bulunması  
• Kalsiyum  
• Hububattaki fitatlar  
• Yeşil yapraklı sebzelerdeki oksalatlar  
• Soya proteini  
• Çay ve kahve  
• Barsak hareketlerinin hızlanması  

 



Besin   
Emilim 
Yüzdesi  

Pirinç  %  1  

Ispanak  % 1 - 2  

Kuru fasulye  % 2 - 3  

Mısır  % 3 - 4  

Yeşil salata  % 4 - 5  

Buğday  % 4 - 5  

Soya fasulyesi  % 5 - 7  

Dana 

karaciğeri  % 9 - 17  

Balık eti  % 10  

        Çeşitli besinlerdeki demirin emilim 
oranları  



                       
 

     KALSİYUM 
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• İnsan vücudu için en önemli minerallerden 
biridir.  

• Vücut ağırlığının % 1.5 - 2.0 kadarını teşkil 
eder. 

• Bunun da % 98 i kemiklerde, % 1 i 
dişlerde, geri kalan % 1 tüm doku ve 
sıvılarda bulunur. 

• Kalsiyum kemiklere ve dişlere protein 
iplikçiklerinin oluşturduğu ağ gibi bir yapıya 
genellikle fosfat tuzları şeklinde oturarak 
onların yapısal olarak sertliğini ve 
dayanıklılığını sağlar. 

• Kalsiyumun bu etkisi başta D Vitamini 
olmak üzere bir çok başka hormon, mineral 
ve vitaminlerle sağlanır. Bu maddeler 
kalsiyumun emilim, fonksiyon ve 
metabolizmasına etkilidir  



 

 

 

 

 

            Kalsiyumun vücutta kullanılması 



   Kalsiyumun emilmesi 
   Besinlerle veya ilaç olarak alınan 

kalsiyumun barsaklardan emilmesi de bir 
çok faktöre bağlıdır. 

• Yaş :Çocuklukta alınan kalsiyumun % 50 - 
70 i emilebilirken yaş ilerledikçe bu oran 
% 30 ve hatta altına düşmektedir.  

• D, A ve C Vitaminleri emilimi arttırır. 
• Protein ve yağlar diyette uygun 

miktarlarda bulunduğunda olumlu etki 
gösterirken arttığı takdirde olumsuz etki 
göstermeye başlarlar. 



• Midedeki asit salgısı olumlu etki 
yapar. Fakat barsakların daha ileriki 
kısımlarında ortam alkali olmaya 
başladığı için emilim de bozulur. 

• Barsak hareketlerinin hızlanması 
olumsuz etkilidir.  

• Fiziksel egzersiz olumlu etki yapar. 
Hareketsizlik de tersi etkiye sahiptir. 

• Diyetteki bazı maddeler de 
kalsiyumun emilimi üzerine olumsuz 
etkilidir. Sebzelerdeki oksalat, 
tahıllardaki fitat ve lifler buna 
örnektir.  
 



Kalsiyum Emilimini Arttıran 
Etmenler 

• D Vitamini varlığı  
• Sütün laktoz içermesi  

• Barsaklardaki Asit ortam  

• Vücut gereksinmesi - Büyüme, gebelik, 
emzirme  

• Protein ve amino asitlerin diyette 
yeterli olması  

• Yağ alımının uygun olması  
• Fiziksel egzersiz  

• Fosfor dengesi  



Kalsiyum Emilimini Azaltan 
Etmenler  

• D Vitamini eksikliği  
• Sindirim sistemi sorunları  
• Barsaklardaki alkali ortam  
• Stres  
• Hareketsizlik  
• Yüksek yağlı beslenme  
• Yüksek protein alımı  
• Sebzelerdeki oksalatlar  
• Tahıllardaki fitatlar  
• Fazla fosfor alımı  

 



  Kalsiyumun Etkileri 
 • Özellikle kemik ve dişlerin yapısının temel 

maddesidir.  

• Adale kasılması ve kalbin çalışması için gereklidir.  
• Sinirlerdeki iletiler için yararlıdır. Bu etkisini asetil 

kolin, noradrenalin ve serotonin gibi iletkenlerin 
salınması üzerinden gösterir.  

• Bir çok hormonun işleyişine etkisi vardır.  
• Tansiyon üzerine renin - anjiotensin mekanizmasına 

etki ederek düzenleme görevi alır.  
• Salgı yapan hücrelerin görevlerini yapmasını sağlar.  
• Hücre fonksiyonlarına ve bölünmesine etkilidir.  
• Pıhtılaşma faktörlerine etki eder.  

 



Yaş    mg / gün 

0 - 6 Ay    360 

6 - 12 Ay    540 

1 - 10 Yaş    800 

11 - 18 Yaş    1000 

Erişkin    800 

Gebelik    1200 

Emzirme    1200 

Menapoz    1200 

              Kalsiyum ihtiyacı 



Kalsiyumun Doğal Kaynakları 
• Bir çok besin maddesinde bulunmasına karşın 

çoğunda yüksek miktarlarda bulunmaz. 
• Süt bir çok açıdan uygun bir kaynaktır. İçerdiği 

protein ve yağlarla birlikte magnezyum ve 
fosforun dengeli oranlarda bulunması emilim ve 
fayda özellikleri ile süt ideal bir kaynaktır. 

• Sütte bulunan laktoz kalsiyum emilimine 
yararlıdır. Ama insanların % 6 sı bu maddeye 
karşı tahammülsüzlük gösterir. Süt içtiklerinde 
barsakları bozulur. Siyah ırkta bu özellik % 70 e 
yükselir.  

• Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, fasulye, brokoli, 
karnabahar, bezelye), kuru yemişler (badem, 
fındık), tohumlar (ay çekirdeği, susam) uygun 
kaynaklardır. Fakat bunlarda oksalat varlığı ve 
fosforun yüksekliği olumsuz etkilidir. 



                      
FOSFOR 



• İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en çok 
bulunan elementtir. 

• Vücut ağırlığının % 1 ini teşkil eder. Bu miktarın % 
85 i kemik ve dişlerdedir. 

• Gerek kemiklerde bulunuşu gerekse metabolizması 
kalsiyum ile yakından ilişkilidir. 

• Barsaklardan emilimi kalsiyuma göre daha kolaydır 
ve gıdalarla alınanın % 70 i emilir.  

• Emilimine Kalsiyum, D Vitamini ve Paratiroid 
Hormon etki eder. 

• Kemiklerden sonra en çok alyuvarlarda bulunur. 
• Kan düzeyi 2,5 - 4.5 mg / 100 ml. dir. Kan düzeyi 

ayarlamaya böbrekler etkilidir.  
• Yiyeceklerde bol olmasına karşın antiasitler, demir, 

alüminyum ve magnezyum emilimi azaltır. Kafein 
ise böbreklerden atılımı arttırır. 



    Fosforun Etkileri 
 • Kemik ve diş dokusunun temel maddesidir  

• Hücrelerde bulunur ve bazı kimyasal olaylara katılır. 
ATP’ın  yapı taşıdır. Enerji üretilmesi için yağ ve 
karbonhidratların yakılmasına etkilidir  

• Hücrelerin büyüme, bakım ve onarım işlemleri için 
protein sentezine katılır  

• Genetik kodu taşıyan DNA ve RNA molekülündeki 
nükleik asit yapımında rolü vardır  

• Hücre zarında fosfolipidlerin yapısında bulunur  
• Sifingolipidlerin yapısında sinirlerdeki iletileri sağlarlar  
• Fosfoproteinler enzim sistemlerine girerler  
• Böbrekler aracılığı ile vücudun asit - baz dengesini korur  
• Adale ve kalp kasılmasına etkilidir  
• Niasin ve riboflavin vitaminlerinin aktif hale 

dönüşmesini sağlar  
 



    Fosforun Doğal 
Kaynakları 

• Protein içeren tüm gıdalarda genellikle 
vardır. Et, balık, süt, peynir, yumurta bu 
yönden yeterlidir. Çoğu besin maddesinin 
fosfor içeriği kalsiyumun 10 - 20 katıdır. 
Süt ürünleri daha dengelidir. Gazlı 
içecekler de bol olarak bulunmasına karşın 
hiç kalsiyum içermemektedirler. Kolanın 
bir bardağı 500 mg fosfor bulundurur. 
Bu denli çok alınması vücut dengeleri 
açısından olumsuz etki yapar 



        İYOT 



• İnsan vücudu için dışarıdan alınması 
gerekir.  

• Alınmadığında vücut tarafından da 
üretilemediği için hastalık hali 
ortaya çıkar. 

• Guatr Hastalığı uzun yıllardır bilinen 
bir iyot eksikliği hastalığıdır. 

• Hormon üretmekle görevli Tiroid 
Bezi, yetersiz iyot alındığında 
hormon üretebilmek için gereken 
iyodu daha iyi tutabilmek amacıyla 
hücrelerini büyütür. 



• Bitkiler gelişebilmek için iyoda gereksinim 
duymazlar. Fakat insanlar için kesinlikle 
gereklidir. 

• İnsan vücudunda 25 mg kadar bulunur. 
Bunun % 20 si Tiroid Bezindedir. Geri 
kalanın en fazlası adalelerde olmak üzere 
deri ve kemiklerdedir. 

• Kanda %1 kadar bulunur.  
• Tiroid Bezindeki iyot yoğunluğu adalelerden 

en az 1000 kat fazladır. Bu bezin ürettiği 
Tiroksin(T3) ve Triiodotiroksin(T4) 
Hormonlarının 2/3 ü iyottur. 

• Mideden kolay emilir. Emilen iyodun % 30 ü 
Tiroid Bezine giderken % 70 i böbreklerden 
idrar ile atılır.  

• Vücutta deposu yoktur. Günlük olarak 
besinlerle alınmalıdır.  



    Eksikliği sonucunda Tiroid Bezi işlevleri 
azalarak Hipotirodizm denilen durum ortaya 
çıkar. Hipotirodizm iyot eksikliğine bağlı 
olan durumdur (tiroit bezi bu durumda 
yeterinden az hormon salgılar) 

    Hipotirodizm Belirtileri 
 Hücre çalışması yavaşlar 
• Halsizlik, bitkinlik, tembellik,  
• Kilo artışı, deri ve saçlarda kuruma,  
• Enfeksiyonlara dayanıksızlık, üşüyerek 

sıcağı sevme,  
• Zeka ve cinsel duyarlılığın geri kalmasıdır 



• Tiroit bezi aşırı miktarda hormon 
salgılarsa hipertirodizm oluşur 

• Hipertiroidizmde hücre çalışması hızlanır 
ve bazal metabolizma artar 

• Enerji ve vitaminlere ihtiyaç artar 

• Aşırı uyarılma ve huzursuzluk oluşur 
• Tiroit bezi aşırı çalışan kişiler  
   - sinirli, zayıf, sıcağa dayanıksız olur 
   - kolay yorulur 

   - parmakları gerilince titrer  



İyot yetersizliği hastalıkları 
• Endemik guatr(basit guatr): 

    - araştırmalar hava, su ve toprağında 
yetersiz iyot bulunan bölgelerde 
endemik guatr hastalığının sık 
görüldüğünü ortaya koymuştur. 

    - vücuda ihtiyacı karşılayacak miktarda 
iyot alınmazsa, tiroit bezi normal 
çalışamaz, yeterli hormon salgılanamaz 

    - TSH salgısı artar, tiroit bezini etkiler 
    - tiroit bezi büyümeye başlar  
   



• Kretenizm 

    - iyodu yetersiz olan annelerden doğan 
çocuklarda görülen bir hastalık 

    - belirtileri  

       zeka geriliği 
       cücelik 

       şekil bozuklukları 
       şişmanlık 

       dil büyüklüğü 

       karın şişliği  gibi zihinsel ve bedensel 
belirtilerdir   
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     İyot Fazlalığı 

 • Beslenme ile fazlalığı oluşmaz. Ancak ilaç olarak 
fazla alınması (öksürük şuruplarının bazıları 
yüksek oranda iyot içermektedir) veya iyot 
katılmış olan sofra tuzunun aşırı tüketilmesi ile 
oluşur. 

• Fazla iyot Tiroid bezini baskılayarak hormon 
üretimini azaltır ve düşen hormon seviyesine 
bağlı olarak eksikliğinde anlatılan belirtiler 
oluşur.  

• Bazı insanlarda iyot alerjisi vardır, fazlası bir 
çok kişide sıklıkla ciltte alerjik olaylara neden 
olur.  

• Deride sivilce oluşumu ve mevcut sivilcelerde 
artış sağlar 
 



Yaş  
Mikro gram 

iyot 

0 - 12 ay 40 - 50 

1 - 3 yaş 70 

4 - 6 yaş 90 

7 - 10 yaş 120 

11 yaş ve 
üstü 

150 

Gebe 

kadın 
175 

Emziren 

anne 
200 

             İyot Gereksinimi  



      İyodun Doğal Kaynakları 
• İçersine iyot katılmış sofra tuzu herkes için alımı 

kolay bir kaynaktır. Normal koşullarda iyotlu 
tuzun 1 gramında 76 mikro gram iyot bulunur. 
Günde 2-3 gram tuz alan bir kişi yeterli iyot da 
almış olacaktır.  

• Deniz suyu iyottan zengin olduğu için her türlü 
deniz mahsulü içersinde bol miktarda iyot 
bulundurur.  

• Toprakta yetişen bitkiler toprağın iyot içeriğine 
bağlı oranda iyot taşırlar. Bu bitkilerle beslenen 
hayvanlarda ürünlerine bu iyot oranını yansıtırlar.  

• Hayvan üretici ve besicileri hayvanlara iyotlu tuz 
ve yem vermek suretiyle onların ürünlerinin iyot 
yönünden sağlıklı olmasını sağlayabilirler. 

• İyot temini için tuz alınması geniş toplum kitleleri 
düşünülerek yapılan bir uygulamadır.  

• Tuz ile vücuda gereğinden fazla zararlı olabilecek 
başka maddelerde alınabilir.  

• İyot için en sağlıklı yolun taze balık olduğunun 
bilinmelidir 



        FLOR 
 



• Aslında zehirli bir gazdır. Klor ve Brom 
elementleri ile yakınlığı vardır.Yer 
kabuğunda ve deniz suyunda bulunur. 
Yiyeceklerle kalsiyum ve sodyum ile birleşik 
halde alınır. Bir çok ülkede su kaynaklarına 
katılmaktadır. 
Diş ve kemik yapısında toplam 2 -3 gr 
bulunur. Kanda 100 ml de 0.3 mg kadar 
flor vardır. İnsan vücudunda diş ve kemik 
yapısında bulunması dışında ne gibi etkileri 
olduğu bilinmemektedir. Normal bir 
beslenme ile günde 3 mg kadar alındığı 
düşünülmektedir. Çoğunluğu böbrekler ve 
solunum yolu ile atılır. 



   Florun Etkileri 
 

• Diş ve kemiklerin kristal yapısının 
dayanıklılığını arttırıcı etkisi vardır. Kalsiyum 
ve fosfor gibi ihtiyaç halinde geri çözülmesi 
yoktur.  

• Dişleri asit etkisinden korur. Böylelikle dişlerin 
demineralize olmasını, çürük oluşmasını önler  

• Kemiklerde kalsiyumu tutarak kaybına engel 
olur.  

• Kesinleşmemiş olmakla birlikte büyümeye bir 
etkisi olduğu, demirin emilimini arttırdığı, 
kandaki alyuvar hücrelerinin üretimine katkı 
sağladığı düşünülmektedir. 
 



   Flor Gereksinmesi 
   Günlük alınması gereken miktar yoktur. İçme 

sularına flor katılması bir çok ülkede tartışılır 
hale gelmiştir. Sudaki yoğunluğu takip etmek 
ve bunu sürekli belirli bir düzeyde tutmak 
oldukça zor bir işlemdir. Diğer yönden kişilerin 
besinlerle ne kadar flor aldıkları ve ne kadar su 
içtikleri değişken olduğu için fazlalığına yol 
açılması olasıdır. Günde 1.5 - 4.0 mg alınması 
yeterli bir miktardır. Flor katılmayan su ile 
0.35 - 1.5 mg alınırken, flor katılmış su ile 2 - 
3 mg alınmaktadır  



      Florun Doğal Kaynakları   
• Deniz suyunda bulunması nedeniyle balık ve diğer 

deniz mahsulleri de flor açısından zengin 
kaynaklarıdır.  

• Sert sular flor içerir.  
• Çay bitkiler içersinde en fazla flor bulundurandır. 

Sadece çaydan günde 1 mg flor alınabilir.  
• Diğer bitkilerde de yetiştirildikleri toprağın 

özelliğine bağlı olarak değişik miktarlarda flor 
içerirler. Diş macunlarına katılan flor lokal etki 
gösterir. Fakat diş macunlarındaki bu flor kalay da 
içerir.  

• Florun diş ve diş etine olan lokal etkisi içme 
suyunda alınan kadar etkili olup olmadığı ayrı bir 
tartışma konusudur. Araştırmalar ağız yoluyla 
suyun içersinde erimiş halde alınıp kana karışan 
florun lokal olarak dişe değen flordan daha etkili 
olduğu yolundadır.  



     Flor Kullanımı 
• İçme sularındaki 1 ppm flor diş 

çürüklerini % 30 - 50 oranında 
azaltmaktadır. Diş eti sorunlarına flor 
etkili değildir. Florun etkisi özellikle 
dişlerin oluştuğu çocukluk döneminde 
daha anlamlıdır. Diş gelişimi sırasında 
mine denilen dişin en dış tabakasına flor 
oturur. Mine tabakasındaki florda dişi 
dış etkilere karşı korur. Mine oluşumu 
tamamlandıktan sonra florun önemi 
azalmaktadır. Flor yapıya bir kez 
girdikten sonra orada kalır. 
İlaç olarak kullanılacağı zaman o 
bölgenin içme sularındaki flor miktarı 
kesin olarak bilinmelidir. Suda 0.6 ppm 
varsa ek flor kullanımı gereksizdir  



   0.3 den az 0.3 - 0.6 

6 ay - 3 yaş 0.2  --- 

3 - 6 yaş 0.50 0.25 

6 - 16 yaş 1.00 0.50 

       Sudaki oranlara göre 
gereksinim 

 
 
               İlaç olarak bulunan flor sodyum flor halindedir.  
               0.553 mg sodyum flor 0.25 mg flora eş değerdir 



      BAKIR 



• İnsan vücudunda toplam 80 - 100 mg 
kadar bulunur. 

• Kan için gereken Hemoglobin yapımı 
yanında başka işlevleri de vardır.  

• Ağız yolu ile alınan bakır 15 dakika 
içersinde mideden emilir. Karaciğere 
geldikten sonra seruplazmin yapısına girer 
ve vücuttaki bakırın % 90 ı bu halde 
bulunur. Bunun da çoğu karaciğer ve 
beyindedir. 

• Yeni doğmuş bir bebeğin karaciğerinde çok 
yoğun olarak bulunurken 10 yaşına 
geldiğinde erişkinlerle ayni orana ulaşır.  

• Yiyeceklerdeki C Vitamini, çinko ve 
manganez emilimi olumsuz etkilerken 
protein ve taze sebzeler olumlu etkiler.  

• Fazlası dışkı ile az bir miktarda  idrar ile 
atılır. 



     Bakırın Etkileri 
 Kandaki Hemoglobin yapımına etkilidir. 

Alyuvarlarda eritrocuprein halinde bulunur.  

• Hücre solunumu ve enerji salınımı işlevlerini 
gerçekleştiren sitokrom sisteminin bir 
parçasıdır.  

• C Vitamini ile birlikte özellikle kemik ve bağ 
dokusunda kollojen yapımını sağlar.  

• Dokuların iyileşmesine ve kemik yapısının 
sağlamlığına etkilidir.  

• Başta SOD (sitoplazmik superoksid dismutaz) 
olmak üzere bir çok enzim için gereklidir.  



• Oksijensiz serbest radikal metabolizmasına 
etkilidir. Bu yolla anti enflamatuvar etki 
denilen dokuların şişme ve kızarmasını 
giderici etki gösterir.  

• Bazı amino asitlerin dönüşümüne etkilidir. 
Tirozinin deriye ve saça renk veren melanine 
dönüşümünü sağlar.  

• Fosfolipidlerin yapımı için gerekli olup, 
sinirlerin myelin ile kaplanmasına katkı yapar.  

• Tiroid Hormonlarından T3 ün T4 haline 
dönüşümünü sağlar.  

• Sinirlerdeki aktiviteler elektrik iletimine 
dayanır. Bakır da iyi bir iletken olarak bunu 
sağlar.  

• Alerjik olaylarda rol alan Histamin’in kan 
düzeylerinin ayarlanmasına etkilidir.  



              Bakır Gereksinmesi 

Bebekler  0.5 - 1.0 mg / gün 

Çocuklar 1 - 2 mg / gün 

Erişkinler 2 - 3 mg / gün 



    Bakırın Doğal 
Kaynakları 

• Besinler dışında bakır su boruları ve 
yemek kapları bakır kaynağı olarak 
işlev görebilirler. 

• Besin maddelerinden tahıl (buğday), 
kuruyemiş (badem, fındık, ceviz), 
yeşil yapraklı sebzeler (bezelye, 
fasülye), kabuklu deniz mahsulleri, 
karaciğer bakır açısından kaynak 
olabilirler 



ÇİNKO 



  Vücuttaki görevi 
• Protein ve nükleik asit 

metabolizmasında 

• Hücre bölünmesinde 

• Normal büyümede 

• Cinsel organların gelişiminde rolü 
vardır 



Çinko yetersizliği 
• İştah azalması 
• Büyüme geriliği 
• Deride yaralar 

• Üreme sisteminde değişmeler 
• Eklemlerde şişme  
• Hücresel bağışıklıkta azalma 



Çinko ihtiyacı ve 
kaynakları 

• Normal yetişkinlerde günlük alınan 10-
12 mg yeterlidir  

• Besinlerde oldukça yaygındır. 
Karaciğer, etler, deniz ürünleri, süt ve 
ürünleri, yumurta çinkonun iyi 
kaynaklarıdır 

•  Tam buğday, yulaf, mısır, badem ve 
ceviz gibi yağlı tohumlarda orta 
düzeyde bulunur 

• Hayvansal kaynaklardaki çinkonun 
emilim oranı bitkisel 



• Besinlerdeki fitatlar emilimi bozar 

• Diyetteki kalsiyumla birlikte fitatların, 
demirin ve fosfatların çok bulunması 
çinko emilimini azaltır 

• Ekmeğin mayalandırılarak yapılması 
fitat miktarını düşürerek çinko emilimini 
artırır  

• Günlük alınan posanın 25g geçmemesi 
çinko ve demir emilimi için önemlidir 

• Diyetteki demirin çinkoya oranı 2:1’in 
üstüne çıktığında çinko emilimi azalır 

• Kadmiyumda çinko için antigonistiktir. 
Kadmiyum metabolizmada çinko yerine 
geçerek çinkonun işlevini engeller 



Magnezyum 



• Yetişkin bir insanın vücudunda 
ortalama 25g mağnezyum vardır 

• %60’ı kemiklerde ve dişlerde, 
%26’sı kaslarda kalanı yumuşak 
doku ve vücut sıvılarındadır 

• Vücut sıvılarındaki mağnezyumun 
çoğu hücre içindedir 

• Serumdaki mağnezyumun yarısı 
serbest, kalanı serum 
proteinlerine(albumin) bağlıdır 

• Hücre içinde en yoğun 
mitokondride bulunur  



Mağnezyumun vücut 
çalışmasındaki işlevleri 

• Kemik ve dişlerin yapısında kalsiyum ve 
fosforla birlikte bulunur 

• Sinir sistemi ve kasların düzenli 
çalışmasında görev alır ( yetersizliğinde 
sinir sisteminde iletim bozukluğu ve 
aşırı uyarılma nedeniyle tetani görülür) 

• Vücut sıvılarındaki mağnezyum, 
geçişme basıncının ve asit-baz 
dengesinin kurulmasına yardımcıdır 

• Enerji oluşum sürecinde görevli bazı 
enzimlerin etkinliği için gereklidir (örn. 
Kinaz enzimi vb) 



Emilmesi ve atılması 
• Çoğu ince barsağın yukarı 

kısmında emilir 
• Emilim oranı %24-%85 arasındadır 
• Emilmesini kolaylaştırıcı ve 

zorlaştırıcı etmenler kalsiyumdaki 
gibidir 

• Diyette kalsiyum ile mağnezyumun 
dengesizliği mağnezyum emilimini 
bozar( diyetteki fazla kalsiyum 
emilimini bozar, dışkı ile atımını 
artırır) 

• İdrarla dışarı atılır(miktarını 



• Böbreklerden mağnezyumun geri 
emilimi kalsiyumun geri emilimine göre 
değişir  

•  -Fazla alkol alanlarda,  

    -protein-enerji yetersizliği olan 
çocuklarda, 

    -tiroit bezi fazla çalışanlarda 

   İdrarla mağnezyum atımı artar ve 
mağnezyum yetersizliği görülür 



İhtiyaç ve kaynakları 
• Besinlerde yaygın olduğundan 

beslenmeye bağlı yetersizlik 
belirtilerine sık rastlanmaz 

• Normal diyette 200-600 mg 
arasında bulunur 

• Günlük ihtiyaç yetişkin erkekte 
350mg, kadında 300mg, hamile ve 
emzikliler için 450mg dır  
 



• Mağnezyumun en iyi kaynakları 
   - badem, ceviz, fındık, fıstık gibi 

sert kabuklu meyveler 

   - kuru baklagiller 

   - yeşil yapraklı sebzeler 
   - tahıllar 
• Hayvansal besinlerde azdır 



Manganez 



• Yetişkin insan vücudunda toplam 
20 mg kadar bulunur 

• Ençok kemik, karaciğer, pankreas, 
hipofiz bezi ve meme bezlerinde 
bulunur 

• Akciğer, kas ve bağdokuda azdır 
• Hücrede daha çok çekirdekte ve 

sitoplazmadaki canlı birimlerde 
bulunur 

• Glutamin sentetaz, piruvat 
karboksilaz, süperoksit dismutaz 
gibi enzimlerin bileşimin  



• Bu enzimlerin bazıları bağ dokusu 
oluşumu, büyüme, lipid ve 
karbonhidrat metabolizması için 
gereklidir 

• Mn içeren süperoksit dismutaz 
hücreyi kimyasal ve radyasyonun 
oluşturduğu karsinojenezisten korur 

• Mn normal kemik yapısı, üreme ve 
sinir sistemi sağlığı için gerekir 

• Demir yetersizliğinde Mn emilimi  
• Mn, normal kemik yapısı, üreme ve 

sinir sistemi sağlığı için gereklidir  
  



 

• Yetersizliğinde 

    - kemiklerin yapı ve bileşiminde 
değişiklikler 

    - büyümede yetersizlik 

    - lipit metabolizmasında, 
üremede ve merkezi sinir 
sisteminde bozukluklar oluşur  



Kaynakları ve ihtiyaç 
• Daha çok bitkisel besinlerde bulunur 
• En iyi kaynakları fındık, fıstık, ceviz, 

kuru baklagiller, tahıllar ve yapraklı 
sebzeler 

• Hayvansal besinler iyi kaynak sayılmaz 
• Günlük ihtiyacın ne kadar olduğu 

bilinmemektedir( günlük 0,06mg/kg 
yeterli olduğu belirtilir) 

• Diyetteki fazla kalsiyum ve fosfor 
barsakta emilimi bozar 



• Kana geçen manganez, plazmada 
plazmada globüline bağlanarak 
taşınır(bu manganez-globulin bileşiğine 
transglobulin denir) safra ve 
pankreas öz suları ile az miktarda 
manganez dışkıyla atılır, idrarla atım 
çok azdır 

• Vücuda fazla manganez alınması 
zehirlenmelere yol açar 

• Zatüre, nörolojik ve tiroit 
hormonlarında bozukluklara neden olur 

• Ağızdan günlük 10 mg dan çok 
alınması güvenilir değildir  



   Seçilmiş bazı vitaminler ve mineraller için vücudun temel 
fonksiyonları, Etiketleme Referans  Alımı değerleri ve besin kaynakları 



   Seçilmiş bazı vitaminler ve mineraller için vücudun temel fonksiyonları, 
Etiketleme Referans Alımı   değerleri ve besin kaynakları(devam) 



 
GÜNLÜK YEMEK 
LİSTESİ (MÖNÜ) 

PLANLAMA  



• Menü toplu beslenme sistemlerinde sunulan 
yemeklerin listesidir 

 
• Haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak 

planlanabilmektedir. 
  
• Ayrıca evde, restoranda hemen her yerde 

yiyebileceğiniz besinlerin listesine de menü 
denilmektedir  

 
• Planlama yapılmadan yapılan hiçbir menü 

memnuniyeti ve gereksinimleri karşılayamaz. 
 
• Menü planlama toplu yemek hizmetlerinde en 

önemli aşamadır 



  
     Menü planlarken dikkat edilmesi 

gerekenler  
 

• Hizmet verilen grubun enerji ve besin öğeleri 
gereksinimi  

• Kişilerin sağlık durumları ve diğer özel durumları  
• Beslenme alışkanlıkları ve beğenileri  
• Mutfak harcamaları için ayrılan bütçe  
• Yemek yiyen kişi sayısı  
• Mutfakta bulunan araç-gereç ve ekipman durumu  
• Mutfakta çalışan personel sayısı ve niteliği  
• Bölgenin iklimi, coğrafi özellikleri, mevsim  
• Günün hangi öğünü olduğu (öğle yemeği, akşam 

yemeği)  
• Depolama koşulları  
• Servis ekipmanlarının yeterliliği  
• Diğer faktörler  

 



     İYİ PLANLANMIŞ BİR MENÜNÜN AVANTAJLARI 

 
• Hizmet verilen grubun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlar 
  
• Yemek artıklarının oluşmasını ve milli gelirin kaybını önler  
 
• Hizmet verilen grubun psikolojik ve biyolojik doyumunu sağlar 
  
• Maliyeti kontrol altına alır  
 
• Mutfakta çalışan personelin, yemek yiyen kişilerin ve yönetimin 

huzurlu olmasını sağlar 
  
• Satın almayı kolaylaştırır 
  
• Olumlu referanslara neden olur 
  
• İş verimliliğini ve motivasyonu arttırır  
 

Hizmet Başarısında Menü planlama en önemli 
etkendir  



 İYİ PLANLANMAMIŞ MENÜNÜN 
DEZAVANTAJLARI 

 
• Tüketicileri memnun etmez 
• Maliyeti arttırır 
• İş gücü, zaman, enerji ve mali kayıplara neden 

olur. 
• İsrafa neden olur 
• Kötü referans sağlar 
• Tüketicilerin sağlığını olumsuz etkiler 
• Mutfak çalışanları, tüketiciler ve yöneticileri 

mutsuz eder 
• İsyanlar , grevler ve huzursuzluklara neden 

olabilir 
• İş verimi azalır. 



Menü Tipleri 
 

• Hizmetin çeşidine göre çeşitli menü 
tipleri vardır,  

• Düğün yemeğinde ziyafet menüsü 
planlamak gerekir.  

• Bir devlet hastanesinde alakart 
menü sunmak imkânsızdır. 



Yemekler arasında seçim yapılmasına göre 
menü tipleri 

  
• Seçmeli - Alakart Menüler; restoranlar, bazı 

büyük holdingler, üniversiteler ve daha çok ticari 
kurumlarda kullanılır. 

• Kısmi Seçmeli –Tabldot menüler; Tüketiciye 
belli başlı bazı yemeklerden sadece birini seçme 
hakkı verilir, örneğin salata veya tatlı seçeneği 
sunulabilir. 

• Set-Seçimsiz Menüler; Tüketicinin seçme şansı 
yoktur, genellikle 3-4 kap yemekle 
sınırlandırılmıştır. Menü planlama ilkelerine 
uyulmadığı takdirde, artık miktarı çok fazla 
olabilir ve hizmet kalitesi çok düşebilir. Genellikle 
aylık olarak planlanır. 



   Kullanım Sürelerine Göre Menü Tipleri 
  

• Dönüşümlü Menüler; Belirli bir süre için 
hazırlanır ve süre bitiminde tekrarlanır. 
Dezavantajı çoktur örneğin her pazartesi 
aynı yemeğin çıkması tüketicileri mutsuz 
eder. 

 

• Fiks menüler; Müşterileri sık sık değişen 
kurumlarda veya özellikli restoranlarda 
kullanılır, Çin restoranları, kebapçılar buna 
iyi örnektir. 



   Ziyafet, banket, açık büfe vb özel 
amaçlı menüler 

  

• Set Seçimsiz Menüler ve Kısmi 
Seçmeli Menüler 



   Bir çok kurumda uygulanan, çok sayıda 
yemek üretiminin yapıldığı yerlerde bu 
menü tipleri uygulanır 

• Planlama yaparken 3 ya da 4 kap olması 
menü planlamayı etkiler, 1. 2. ve 3. kap 
olmak üzere öncelikle yemekler 
gruplandırılır, 

• Her gruptan en az bir tane, birbirine tat 
uyumu, renk uyumu, görünüm uyumu 
gözetilerek menü planlanır. 



 
Sağlıklı beslenmek için ekonomik ve 

pratik menü oluşturma 
 

• Sağlıklı beslenmenin temel 
ilkelerinden birisi her öğünde dört 
temel yiyecek grubundan da 
bulunmasıdır  

• Sofrada bulunacak yemeklerin 
düzenlenmesi sırasında bilgilerin 
doğru kullanımı hem ekonomi 
yapmayı sağlar hem de sağlığımıza 
katkıda bulunur. 



• Menü planlayarak işe başlayın.  
Haftada 7 gün var, hangi gün 
dışarıda hangi gün evde yemek 
yiyeceğinizde aşağı yukarı belli. O 
zaman işe bazı temel bilgilerden 
başlanır. 



• Sağlıklı beslenmek için;  
      -      Haftada iki kez balık  
      -      Haftada iki kez kırmızı et 
      -      Haftada iki kez tavuk 
      -      Haftada en az 2-3 kez yumurta 
      -      Her gün sebze 
      -      Her gün meyve 
      -      Her gün tahıl grubu 
      -      Her gün süt veya yoğurt 
      -      Haftada iki kez kuru baklagil  
Grubundan bir yiyecek yememiz gerekiyor  



• Bir öğünde bir besin grubundaki gıdalara yer 
verilmemişse, öteki öğünlerde bu eksiklik 
tamamlanır.  

 
• Öğün atlanmaz.  
 
• Günlük yemek listesindeki gıdalarla, birey ya da 

grubun yeterli ve dengeli beslenmesi sağlanır. 
  
• Yemek listesi haftalık olarak düzenlenir. 
 
• Öğünler arasında olduğu gibi, besinlerin günlere 

dağılımında da çeşit, miktar ve kalite yönünden 
yetersizlikleri giderici, tamamlayıcı bir yol izlenir  



• Günlük yemek listesi düzenlemede 
kolaylık sağlamak üzere yemekler 3 
ana grupta toplanabilir. 

 

• Öğünlerde her gruptan bir tanesi yer 
alır.  



     BİRİNCİ GRUP YEMEKLER 
 
• Büyük Parça Et Yemekleri ( Rosto) 
• Küçük Parça Et Yemekleri ( Çoban 

kavurma) 
• Köfteler ( İzmir Köfte) 
• Etli Sebze Yemekleri ( etli türlü) 
• Tavuklar ( tavuk şinitzel) 
• Etli Dolma ve Sarmalar ( Etli Kabak 

dolma) 
• Etli Kurubaklagil Yemekleri ( etli nohut) 
• Balıklar ( palamut buğulama) 
• Yumurta yemekleri (menemen) 

 



İKİNCİ GRUP YEMEKLER 

• Çorbalar 

• Pilavlar 

• Zeytinyağlı yemekler 
• Makarnalar 

• Börekler 

 



ÜÇÜNCÜ GRUP YEMEKLER- Tamamlayıcı 
yemek     

• Salatalar 

• Tatlılar 
• Kompostolar 

• Meyveler 

• Yoğurt 
• Cacık  
• Ayran 

• Piyaz  

• Turşu 



• Menüde iskelet oluşturmaya ikinci grup 
yemeklerden başlanır. Bu önlem yemeğin sık 
tekrarlanma ve aynı günlerde verilme riskini azaltır. 

  
• Birinci grup yemekler menüye yerleştirilirken 
 
    - Zeytinyağlı sebze yemeklerinin yanına etli sebze 

yemekleri verilmemesine dikkat edilmelidir. 
 

- Pilavların yanına etli dolma verilmez. 
 

- Makarnanın yanına etli kuru baklagil verilmez. 
 

- Büyük parça et ve kıyma et dağılımında denge 
sağlanır. 

 
- Pilav ve makarna sıklıkla tüketilen besinler 
olduğundan çeşitleri denenmelidir. 
 



• III. Grup yemekler seçilirken I. ve II. gruplar 
dikkate alınmalıdır. 

 
- Pilav, börek ve makarnanın yanında tatlı verilmez, 
ancak sporcular için bu kural geçersizdir. 

 
- Balık yemeklerinin yanında tatlı ve salata 
verilebilir. 

 
- Mönüde yer alacak yiyeceklerin renk çeşidi 
görünüm açısından göze hitap etmesi önemlidir. 
İştahı olumlu etkiler. 

 
- Hepsi sert, ya da hepsi yumuşak yemekler bir 
arada yer almamalıdır. 

 
- Kıvam açısından hepsi sıvı veya hepsi katı 
yemekler bir arada verilmemelidir. 

 
- Aynı tatta olan yiyeceklerin bir araya gelmemesine 
dikkat edilmelidir  



   Planlayıcı yemek planlarken 
• standart yemek tariflerini,  
• besinlerin enerji ve besin öğelerinin 

değerlerini,  
• bir porsiyonunun fiyatını bilmelidir 
• Grubun yeme alışkanlıkları  
• sebze – meyvelerin bol bulunduğu aylar 

dikkate alınmalıdır 
• Menüde yer alan pilav, makarna, börek, et 

yemekleri, sebze yemekleri, tatlı veya 
meyvelerde değişiklikler yapılabilir. Ancak 
yapılan değişiklikler besin değeri veya 
çeşidi aynı olan gruptan yapılmalıdır. 



Günler Öğle Akşam 

Pazartesi Kırmızı Et’li sebze  
Pilav 
Yoğurt 
Meyve 

Yumurta’lı ıspanak 
Yoğurt  
Ekmek 
  

Salı Fırında Sebzeli Tavuk 
Şehriye çorba 
Sütlaç 

Sebzeli börek 

(gözleme) 
Ayran 
Meyve 

Çarşamba Zeytinyağlı kabak 
dolma 
Yoğurt 
Meyve 

Balık 
Salata 
Ekmek 
Meyve 

Perşembe Yeşil mercimek 
Yoğurtlu makarna 
Komposto 

Kuru baklagil 
Salata 
Bulgur Pilavı 
Cacık 

Cuma Zeytinyağlı taze 
fasulye 
Yayla Çorba 
Ekmek 

Tavuk ızgara 
Sebze garnitür 
Patates salata 
Yoğurt 

Cumartesi Zeytinyağlı sebze 
Yoğurt 
Ekmek 
Meyve 

Balık 
Salata 
Helva 
Ekmek 
  

Pazar Zeytinyağlı sebze 
Kıymalı makarna 
Cacık 

Kırmızı Et 
Sebze Garnitür veya 

salata 
Yoğurt 
Ekmek 

  



   Her gün, hatta her öğün ayrı 
yemek yapmak zorunda 
değilsiniz.  

 

• Kırmızıların sayısını azaltmadan ve 
sağlıklı beslenme İlkelerine uyarak 
yaptığınız bir yemeği ertesi gün de 
yiyebilirsiniz.  



   Porsiyon miktarlarında kontrollü 
olun  

• Bunun için kişi başına ne kadar 
malzeme gerektiğini bilmeniz 
gerekir.  

• Doğru planlanan her menü size 
zaman, para ve sağlık kazandırır. 
 



    Ana malzemeler için gereken malzeme 
miktarlarını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz  

• Kırmızı et: Yemeklerde 50, köftelerde 100, 
parçalı yemeklerde 120 gr 

• Tavuk eti: Yemeklerde 100, köftelerde 150, 
parçalı yemeklerde 150 gr, ızgara vb 250 gr 

• Sebzeler: 1 porsiyon için 200 gr 
• Meyveler:1 porsiyon için 200 gr 
• Pilav-Makarna: 50 gr (pişmemiş) 
• Yumurta: Kahvaltıda 1 adet, sebze yemeklerinde 

2 adet 
• Ekmek: Kişi başına 50-100 gr (yaşa, kiloya vb 

bağlı olarak) 
• Yoğurt: 200 gr 



Sabah Kahvaltısı 
• Günün verimli ve başarılı geçirilmesinde 

dengeli bir sabah kahvaltısı çok önemlidir.  
• Kahvaltı yapmadan güne başlamak 

sakıncalıdır.  
• Kahvaltı yapmayan öğrencilerin, yapanlara 

göre daha başarısız oldukları bulunmuştur. 
Bu durum her yaş ve durumdaki bireyler 
için geçerlidir.  

• Sabah kahvaltısı standart duruma 
getirilebilir.  



• Kahvaltıda bulunabilecek yiyecekler  
    a. Süt ve et grubundan birer çeşit ya da 

yalnız süt grubundan bir yiyecek. Kahvaltıda 
süt, peynir, çökelek ve tarhana çorbası 
dörtlüsünden biri bulundurulur. Durum 
elveriyorsa, yumurta, sosis, salam ve sucuk gibi 
et grubu yiyeceklerinden birinin kahvaltıda yer 
alması uygun olur. 

    b. Zeytin, yağ, pekmez, reçel ve bal gibi 
yiyeceklerden bir ya da ikisi. Kahvaltıya zeytin 
ile yağ, pekmez – reçel ile bal değişimli olarak 
konur. Enerji kısıtlaması yapmak zorunda olan 
kişiler, kahvaltıda bu grup besinlerden yemezler. 



   c. Kahvaltıda mevsime göre 
portakal, elma, şeftali, üzüm, çilek, 
yeşil biber ve domates gibi uygun 
meyveler ve sebzeler bulundurmaya 
çalışmalıdır. Çay yerine; süt, tarhana 
gibi çorbalar, meyve ya da suları 
tercih edilmelidir. 

   d. Ekmek. Kahvaltıdaki ekmek 
miktarı enerji ihtiyacına göre 
ayarlanır. 



• Kahvaltıda süt grubu, et grubu, yağ 
ve tatlı grubundaki yiyecekler kendi 
içinde değişimli olarak bulundurulur  

• her günün kahvaltısına aynı tür 
yiyecek konmaz. Örneğin, bir gün 
peynir, yumurta verilmişse, ertesi 
gün yumurta yerine et verilebilir. 
Yiyecek çeşidi çok ise porsiyon 
miktarları azaltılır ve ölçü kaçırılmaz. 



Öğle ve Akşam yemekleri planlarken nelere 
dikkat edilmeli? 

 
• Birinci grup yemekler menülerde esas yemek olarak 

kullanılmalıdır. 
 

• Menüde yer alan yemekler renk, kıvam ve tat, besleyici değeri 
yönünden birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcı olması gerekir. 

 

• Menü planlarken monotonluktan kaçınılmalı, tüketici beğenileri, 
alışkanlıkları ve ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. 

 

• Menü planlarken önceki ve sonraki günlere dikkat etmek gerekir, 
iki gün üst üste tavuk yemeği veya nohut yemeğinin ertesi günü 
nohutlu pilav verilmez. 

 

• Öğle ve Akşam yemeği çıkarılan kurumlarda, çorba hafif olduğu 
için genelde akşam, kuru baklagil yemekleri de öğlen verilmelidir. 

 



• Pilav, makarna, börek gibi besinlerin yanına tatlı 
verilmemelidir. 

 

• Etli sebze yemeğinin yanına zeytinyağlı dolma ve 
zeytinyağlı sebze yemekleri verilmemelidir. 
 

• Etli ve zeytinyağlı dolmaların yanına pilav veya 
makarna verilmemelidir. 

 

• Zeytinyağlı yemeklerin yanına salata 
verilmemelidir. 

  

 



Yemek Grupları, Yenme Sıklığı, Menüdeki 
Sıraları 



                YEMEK YEMEK      

                SANATTIR 

SAĞLIK 
MUTFAKTA            

BAŞLAR 


