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             Bitkisel atık yağlar 
 

25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliğine göre; 

Bitkisel atık yağlar: 

1. Kullanılmış kızartma yağları 

2. Yağ tutucularından çıkan yağlar 

3. Yağlı topraklar 

4. Soap-stoklar 

5. Tank dibi tortular 

6. Kullanım süresi geçmiş yağlar 

 

olmak üzere 6 gruba ayrılmaktadır. 



Bitkisel atık yağ kapasitesi 

 Ülkemizin yaklaşık 950 bin ton sıvı  

 550 bin ton margarin  

 200 bin ton civarında da yem, boya ve sabun sanayi ihtiyacı 
olmak üzere  

 1,7 milyon ton bitkisel yağ tüketimi vardır.  

  

 Buna göre kişi başına düşen bitkisel yağ tüketimi 21 kg dır. 

  

 Yağ rafinasyon prosesi sonucu ve elde edilen yağın tüketimi 
sonucu yaklaşık 350 bin ton bitkisel atık yağ oluştuğu tahmin 
edilmektedir. 



Bitkisel yağlar 

 Yağlar, 

  

  

 

 

 genel formülüne sahip bileşikler olduğundan gliserid olarak da adlandırılırlar. 

 

 Yağ asitleri genel olarak çift karbon sayılı, cis konfigürasyonunda, dallanmış ve 
düz zincirli monokarboksilik asitlerdir.  

 Hidrokarbon zincirindeki bağlara göre doymuş veya doymamış yağ asitleri 
olarak ayrılırlar. 
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Yağ asitleri 

 Karbon-karbon (-C-C-) bağları tek bağdan oluşan yağ asitleri doymuş yağ asitleri 
olarak isimlendirilir. Genel formülleri R-COOH’dır. Burada R hidrokarbon zincirini 
gösterir.  

 Bitkisel yağlarda doymuş yağ asitlerinden stearik (CH3-(CH2)16-COOH) ve palmitik 
(CH3-(CH2)14-COOH) bulunur.  

 Doymuş yağ asitlerinin erime ve kaynama noktaları zincir uzunluğu arttıkça artar. 



Yağ asitleri 

 Doymamış yağ asitleri molekülde bir veya daha çok sayıda çift bağ ile 
gösterilirler. Doymamış bağların sayısı bir veya daha fazla olabilir ve 
doymamış yağ asitleri doymuş hale getirilebilir.  

 Doymamış yağ asitleri kolaylıkla okside olabilir. Özellikle çift bağ sayısının 
artması oksidasyonu kolaylaştırmaktadır. 



Yağ asitleri 

  

 Bilinen bütün doymamış yağ asitleri oda sıcaklığında 
sıvıdır. Çift bağ sayısı arttıkça daha düşük derecelerde 
de sıvı kalabilirler.  

  

 Doymamış yağ asitleri taşıdıkları çift bağlar sayesinde 
yüksek reaksiyon yeteneğine sahiptir. 



Kızartma yağları 

 Dünyada 20 milyon ton civarında bitkisel ve hayvansal yağ 
kızartma amaçlı kullanılmaktadır. 

Kullanım yerleri: 

• Lokanta 

• Fastfood 

• Gıda endüstrisi (cips fabrikaları vb) 

• Hazır yemek fabrikaları 

• Otel-motel 

• Hastaneler 

• Evler 

 



Kızartma işlemi 

Kızartma işlemi: Gıda maddesinin sıcak yağ içinde suyunu kaybederek 
özel bir kabuk, renk, tat ve doku oluşturarak pişirmesidir.  

 

Tipik özellikleri: 

 

1. Yüksek yağ sıcaklığı (160-180 C) nedeniyle hızlı bir ısı iletimi ve 
kısa pişirme süresi sağlar. 

2. Gıda maddesinin sıcaklığı, kabuk kısmı hariç 100 C’yi geçmez. 

3. Gıdanın içerdiği suda çözünen madde kaybı çok az olur. 

 



Kızartma İşlemi Tarihçesi 

• İlk kez MÖ 3000 yıllarında  Çinlilerin et  kızarttıkları saptanmış.  
• MÖ 1300  yıllarında ekmek kızartılmış. 
• 1600-1700 Kızarmış patates ( French fries) yapıldı. 
• 1853   ABD’ de  patates jipsi keşfedildi. 
• 1890’larda ABD’de patates jips üretimi sanayileşti. 
• 1897 Hidrojene yağlar bulundu. 
• 1926 İlk patates jipsi için vakslı kağıt ambalajı geliştirildi. 
• 1929 Ticari gıda dondurma teknikleri geliştirildi. 
• 1946 Otomatik jips paketleme makinası yapıldı. 
• 1950 Sürekli kızartma sistemleri geliştirildi. 
• 1958 Yeni jips doğrayıcılar geliştirildi. 

 



Kızartma işlemi tarihçesi 

• 1973  1. DGF (Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft) 
Sempozyumu:  Almanya  restoran kızartma yağlarındaki oksitlenmiş 
yağ asitlerinin kontrolü için kurallar önerdi. 

• 1979   2. DGF Sempozyumu : Kızartma yağları kalitesi için polar 
madde analizi kabul edildi. 

• 2000   3. DGF Sempozyumu : kızartma yağları kalitesi için 8 öneri 
kabul edildi ( % TPM : 24, % PTG: 12 ) 

• 2004   4. DGF Sempozyumu : 8 öneriye ilave olarak yeni 8 öneri 
kabul edildi. 

• 2005   5. DGF Sempozyumu: Akrilamit ve gıda allerjenleri üzerine 
tartışmalar yapılmış. 

• 2011   6. DGF Sempozyumu: Obezite ve akrilamit üzerine tartışmalar 
yapılmış. Akrilamitin azaltılması ve termal oksidasyonun 
engellenmesi için 2 öneri kabul edilmiştir. 

 



Kızartma yağı 

 Kızartma yağı aşağıdaki kalite kriterlerini sağlamalıdır. 

• Yüksek oksidasyon kararlılık 

• Hızlı hidroliz ve kızartma sırasında oksidasyonu önlemek için 
taze yağın düşük safsızlık içeriği. 

 

 Oksidasyona karşı kararlılık yağın içerdiği doymamış yağ 
asitlerine bağlıdır. 



Yağ asitlerin oksidasyon hızı 

Yağ asitleri Bağıl oksidasyon hızı 

Stearik asit 1 

Oleik asit 10 

Linoleik asit 100 

Linolenik asit 150 



Yaygın ticari kızartma yağları 

Yağ asiti Soya 
yağı 

Kanola 
yağı 

Mısır 
yağı 

Pamuk 
yağı 

Ayçiçek 
yağı 

Palm 
yağı 

Palmitik 10 4 11 22 7 39-43 

Stearik 5 2 2 2 4 4-5 

Oleik 55 75 20 19 53 40-44 

Linoleik 28 12 60 53 35 12-14 

Linolenik <1.5 <1.5 <1.0 <1.0 <1.0 <0.5 

Bazı yağların yağ asitleri içeriği 



Kızartma yağının düşmanları 

1. Hava 

2. Sıcaklık 

3. Nem 

4. Gıda parçaları 

5. İz metaller 

6. Temizlik maddeleri 

 



Kızartma sırasında fiziksel değişimler 

 Kızartma sırasında yağda oluşan fiziksel 
değişimler sonucu;  

• viskozite artar 

• renk koyulaşır 

• köpürme olur 

• dumanlanma noktası azalır.  

 

 Serbest yağ asitleri, karbonil bileşikleri ve 
yüksek molekül ağırlıklı maddeler artar. 



Kızartma Sırasında Oluşan Reaksiyonlar 

Reaksiyon  Neden olan etken  Reaksiyon ürünleri 

Hidroliz  Gıdanın içerdiği su  Yağ asitleri 
Digliseridler 
Monogliseridler                                                                

Oksidasyon ve  
termal bozunma 

Hava  Oksitlenmiş monomerik,  
dimerik ve oligomerik 
trigliseridler, 
Uçucu maddeler              
(aldehidler, ketonlar, 
alkoller, hidrokarbonlar) 

Isıl bozunma 
(polimerleşme) 

Sıcaklık Halkalı monomerik 
trigliseridler, nonpolar 
dimerik ve oligomerik 
trigliseridler  



Kızartma Sırasında Oluşan Reaksiyonlar 



       Kızartma sırasında yağda oluşan reaksiyonlara 

etki eden faktörler 

Yağ/Gıda/katkı İşlem 

Yağ  asitlerinin doymamışlığı  Yağ sıcaklığı 

Yağın cinsi  Kızartma süresi 

Gıdanın cinsi  Havalandırma/oksijen teması 

Yağ/gıdadaki metaller  Kızartma ekipmanı 

Taze yağ kalitesi  Sürekli veya kesikli kızartma 

Yağdaki bozunma ürünleri  Kızartma hızı 

Antioksidanlar Isı iletimi 

Köpük önleyici katkılar  Taze yağ ilavesi 

Süzme veya kızartıcı temizliği 



           Kızartma sırasında oluşan ürünler 

Uçucu olanlar Uçucu olmayanlar 

Hidrokarbonlar 
Ketonlar 

Aldehitler 
Alkoller 
Esterler 

Laktonlar 
 

PAH’lar 
PCH’lar 
Dioksin 

Monogliseridler 
Digliseridler 

Oksitlenmiş trigliseridler 
Trigliserid dimerleri 
Trigliserid trimerleri 

Trigliserid polimerleri  
Serbest yağ asitleri 

 
Akrilamidler 

Heterosiklik aromatik 
aminler 



 
Kızartma sırasında yağda oluşan ürünler  

ve değişimler 

 400’den fazla bozunma ürünü :           

 

Toplam polar madde içeriği ( % TPM )   

 

Toplam oligomerik(polimerik) madde içeriği ( %  PTG) 

 

Fiziksel Değişimler: Vizkozite artar, renk koyulaşır, köpürür,    

    dumanlanma noktası azalır. 

 

Kimyasal Değişimler: Serbest yağ asidleri, karbonil bileşikleri,  

      yüksek molekül ağırlıklı maddeler artar, 

      doymamışlık, lezzet kalitesi, besleyici değeri 

                                         ( esansiyel yağ asitleri) azalır. 



Kızartma Sırasında Oluşan Ürünlerin  Sağlık 
Üzerine Etkisi 

1. Halkalı yapıda yağ asitleri                                  

Aldehid grubu içeren trigliseridler,   

Trigliserid hidroperoksitler, 

Aldehidler, ketonlar,…. 

 

 

2. Trans yağ asitleri                         Taze yağ ( hidrojene yağ),     

                                                           Et ürünleri,                          

                                                           Yüksek sıcaklıkta uzun süre kızartma                                   

 

Kalp hastalıkları 

Deney hayvanları üzerine 
sitotoksik, hepatoksik 
kanserojenik ve mutajenik 
etkileri saptandı. 



Kızartma Sırasında Oluşan Ürünlerin  Sağlık 
Üzerine Etkisi 

3. Heterosiklik Aminler ( HAs)                        Proteince zengin gıdaların (et) 
                                                                             kızartılması sırasında oluşur. 
    
 
 
            Kanserojen  
 
4. Akrilamid                         170 C< sıcaklıkta pişirilen ( kızartma, fırın, vs ) 
                                            nişastalı gıdalarda ( patates kızartması) oluşur. 
 
 
       Mutajen 
       Kanserojen 
  



Kızartma Sırasında Oluşan Ürünlerin  Sağlık Üzerine 
Etkisi 

    5. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs):  Poliklorlu benzen 
(PCBs),Dioksin ve benzeri uçucu,yağda çözünen ve doğada yok olmayan 
maddeler              gıda kaynaklı 

    

     1. Kızartma yağı dumanları              Kanserojen 

     

      

     2.  Kızartma yağında birikerek  gıda zincirinde artarlar. 

       

 AB , 2001 yılında atık kızartma yağlarının hayvan yemi üretiminde 
kullanılmasını yasakladı. 



Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği 
 

Ülke %TPM %PTG %OYA AS DN KS 

Avusturya                       <27 - <1 <2.5 <170 <180 

Belçika <25 <10 - <5 <170 <180 

Şili <25 - <1 <2 <170 - 

Fransa <25 - - - - - 

Almanya <24 - <0.7 - - - 

İspanya <25 - - - - - 

Macaristan <25 

İtalya  <25 - - - - <180 

Hollanda <27 <16 - <4.5 - - 

Portekiz <25 - - - - - 

Türkiye *  <25 - - - <170 - 

TPM: Toplam polar madde, PTG: Polimer trigliseridler, OYA: Oksitlenmiş yağ asitleri, 
AS: Asit sayısı, DN: Dumanlanma noktası, C KS: Maksimum kızartma sıcaklığı,C 

*Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı Ve Sıvı Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 
2007/41), 28.08.2007, Sayı: 26627 



Kullanılmış kızartma yağlar için kurallar 

Bazı özel kurallar: 

Belçika: 

Max.3 mg/kg dimetilpolisiloksan kullanılabilir  

(tüketici bilgilendirme şartıyla) 

Kızartma cihazlarında sıcaklık mutlaka kontrol edilmeli 

Fransa: Silikonlu köpük kesicilerin kullanımı yasak. 

Macaristan: Zorunlu olmayan öneriler mevcut. 

                       Demir ve bakır kızartma cihazları kullanılmamalı. 

                       Ayçiçek yağı: 8-10 saat 

                       Mısırözü yağı: 10-13 saat 

                  dikkatli kullanmak koşulu ile kızartmada kullanılabilir. 

 



Trans yağları 

 İçeriğinde bazı ülkelerde yasaklanan trans 
yağların bulunduğu, kanserden obeziteye, 
diyabetten alzheimere, kısırlıktan 
parkinsona birçok hastalığa sebep olduğu 
biliniyor. 

 

 Trans yağlar, iyi kolestrol (HDL) seviyesini 
düşürürken kötü kolestrol (LDL) seviyesini de 
tırmandırmaktadır.  

 

 İnsan vücudunun üretmediği bu yağ, 
besinler ile vücudumuza girmektedir 

 

 



Cips tüketimi 

Ülke Tüketim (kg/yıl) 

ABD 9 

İngiltere 5 

Türkiye 1 

Yıllık kişi başı cips tüketimi 

 
Ülkemizde 2007 yılında 70 bin tonluk cips tüketimi gerçekleşmiştir. 
Cips pazarının büyük bölümü ABD firmalarına ait. 
 
Türkiye’de 2010 yılında bir reklam sonunda cips tüketimi %35 
artmıştır. 
 



Uzun Süre Cips Tüketimin Zararlı 

  
 
 
 
  
  
  
 Uzun süreli patates cipsi tüketimi, kanserojen 'akrilamid' maddesinin 

kanda birikmesine neden olur.  
  
 ABD’deki California Üniversitesi’nin araştırmasına göre de, doymuş yağ 

tüketimi günlük 20 gramı aştığında obezite riski yüzde 80 ve kalp 
rahatsızlıklarına yakalanma riski yüzde 60 yükseliyor.  

 Trans yağ ise damarlarda tıkanmaya yol açarak kalp rahatsızlıklarına 
yakalanma riskini 2 kat artırıyor.  

 
  

Cips yemek, yağ içmekten farksızdır. 
 
Yağın %20 si cips üzerine absorbe olur. 
 



Gıdalar ve akrilamid 

Bazı gıda ürünlerinden akrilamid oluşumu. 

Bisküit  %10 

Kahve  %2 

Ekmek %34 

Kahvaltılıklar %5 

Kakao %1 

Patates ve 
Ürünleri  %48 



Sonuç ve öneriler 

• Kızartma yağları mümkünse bir defa kullanılmalı. 

• Değilse süzdükten sonra cam kavanozda karanlıkta saklanmalıdır.  

• Toplam polar madde kontrol edilmeli. 

• Trans yağ tüketimini en aza indirmeliyiz. 

• Bisküvi, kek, çikolata kraker gofret cips salata sosları gibi 
etiketinde "hidrojenize yağ " içerdiği belirtilen gıdaları 
tüketmemeliyiz.  

• Kısacası sağlıklı bir yasam için en az seviyede trans yağ içeren 
zeytinyağı gibi yağları kullanmalı ve yüksek oranda trans yağ 
içeren yağları hayatımızdan çıkarmalıyız. 
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