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Modül 1:

M 1 Sağlık Hizmetleri Tanıtımı &Sağlık Koruma
Tavsiyeleri

MADDE

İÇERİK

Amaçlar ve Kapsayıcı
Konular Modülü

Modül içeriğinin
özeti ve içindekiler
maddeleri

Bu modül Avrupa’daki sağlık hizmetlerinin temel prensiplerinin ve
sağlık hizmetlerinin özelliklerinin bir tanıtımını anlatır. Aynı zamanda
sağlık koruma tavsiyelerinin içerir.
Amaçlar:
• Avrupa’daki sağlık hizmetleri konusunda bilgi geçmişi edinme;
• Avrupa Komisyonu’nun sağlık hizmetleri çalışanlarının serbest
dolaşım politikası;
• Avrupa’daki sağlık hizmeti sistemleri çeşitleri;
• Sağlık koruma için tavsiyeler
Kapsayıcı konular:
- Farklı ülkelerdeki farklı sağlık hizmeti sistemlerini ve her
sisteminin sebeplerini doğrulamayı öğrenme;
- Serbest dolaşımın ve karşılıklı diploma denkliklerinin nasıl
kazanılacağı ve böylelikle Avrupalı vatandaşlara yeterli bir
sağlık hizmeti sağlanacağı;
- Farklı sağlık sistemlerindeki oyuncular;
- Sağlık sisteminin farklı finans kaynakları ve onların nüfus
üzerindeki etkileri;
- Sağlık hizmetinin ekonomik ve sosyal boyutları;
- Avrupa’daki farklı sağlık hizmetlerinin nasıl düzenleneceği
Bu tanıtım modülü Avrupa’daki farklı sağlık hizmetleri sistemleri
hakkında genel bir bakış verir.
Sağlık hizmetleri sistemlerinin temel başlıklarına, ülkeler arasındaki
farklılıklara, yeni zorluklara ve Avrupa Komisyonu politikasına
ve sağlık hizmetleri çalışanlarının serbest dolaşım stratejilerine
değinmeyi amaçlar. Aynı zamanda ekonomik, siyasi, ve sosyal kültür
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaca istinaden bütün ortaklar
bu modüle katkı sağlamalıdır. Sağlık koruma tavsiyelerini de aynı
zamanda içerir.
İÇİNDEKİLER

1.1 Avrupa Birliği
•
Serbest dolaşım ve diplomaların karşılıklı tanınması
•
Çalışanların serbest dolaşım felsefeleri
•
Konsey Yönetmeliği 93/16/EEC of 5 Nisan 1993
•
Yeni Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim (EHEA)
•
Hoş Avrupa Konseyi
•
Lizbon Avrupa Konseyi
1.2. Avrupa’daki Sağlık Hizmetleri Sistemi

1.3.Avrupa’daki sağlık hizmetlerinin fonlaması
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1.4. Sağlık hizmetleri sisteminin uyumluluğu
1.5. Sağlık hizmeti sistemindeki oyuncular
• Hükümetler
• Özel Sigortalar
• Karar vericiler
• Hastalar
• Sağlık hizmeti sağlayıcıları
• Hasta – Doktor İlişkisi
• Yasal İlişkiler
1.6. Ekonomik ve sosyal boyutlar

1.7. Eşitlik ve Yeterlilik
• Ödemeye önem vermeksiniz sağlık hizmetleri sistemine küresel
erişim
1.8. Sağlık hizmeti çalışanlarının toplumsal sorumluluğu
1.9. Avrupa’daki gelecek yıllarda sağlık hizmetlerinde öngörülen
değişiklikler
1.10. Sosyal Sağlık Sigortası

1.11. Sağlık koruma tavsiyeleri

1.12 İnsan anatomisinin tanımları
1.13 İnsan fizyolojisinin tanımı

1.14 Yemek bileşiminin tanımları
1.15 Beslenme tanımları
Eğitim İş yükü

1.16 Tera-tıp

1. Teorik kısım (saatler): 10 saat
2. Pratik kısım (saatler): 0 saat
3. Değerlendirme (saatler): 1 saat

Önceki bilgi gerekliliği 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10

İyi iletişim becerileri.
Anlaşma yetenekleri.
Basit Bilişim ve İletişim Teknolojileri yetenekleri.
Diğerleriyle işbirliği yapabilme yeteneği.
Pozitif davranışlar ve özürlü insanlara karşı empati kurabilme.
Basit belirli müşteri hizmetleri bilgisi.
Basit ticaret bilgisi.
Eşyalar hakkında basit bilgiler.
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Gerekli eğitim
kaynakları

1. Projektör
2. Laptoplar
3. Kitaplar/ Kılavuzlar

Öğrenme yolları

1.
2.
3.
4.

Modülün
tamamlanmasıyla
öğrenilen sonuçlar

Birey Avrupa’daki farklı sağlık hizmetleri sistemlerinin algısını,
güçlerini ve zayıflıklarını aynı zamanda verimli be daha uyumlu bir
sağlık hizmeti için zorlukları geliştirmeyi başarır.
Sağlık koruma içeriği öğrenme sonuçlarının özündedir.

Yüz yüze: 4 saat
E-öğrenme: 6 saat
Pratik: 0 saat
Staj: 1 saat

Bilgi:
1. Avrupa Birliği sağlık hizmetlerinin özelliklerinin bilir.
2. Avrupa Birliği sağlık hizmetleri sistemin finanslaması.
3. Sağlık sisteminin uyumluluğu.
4. Sağlık hizmetindeki farklı sitemlerin katılımcıları:
• Hükümetler
• Özel sağlık fonları
• Hastalar
• Sağlık hizmetleri tedarikçileri.
• Hasta-doktor ortaklığı
• İstihdam ilişkileri.
5. Ekonomik ve sosyal alan.
6. Adalet, erişim ve verimlilik.
• Sağlık hizmetlerine küresel erişim, ödemen bağımsız olarak.
7. Sosyal sorumluluk.
8. Gelecek yıllardaki Avrupa sağlık hizmeti sitemlerindeki planlanmış
değişiklikler;
19. Sosyal sağlık sigortası;
10. Sağlık koruma tavsiyeleri.
11. Anatomi, fizyoloji ve tera-tıp hakkında genel bilgi.

Beceriler:
1. Avrupa ve ulusal yönetmelikleri gözlemleme ve uygulama.
2. Avrupa’daki sağlık hizmeti sistemlerinin farklılaştırılması.
3. Bireylerle sağlık hizmeti sistemlerinde başarılı bir şekilde çalışma.
4. Finansal disiplin gözlemlemesi.
5. Kalite standartlara ile ilgili danışmanlık.
Yetkinlikler:
1. Sağlık hizmeti sisteminde bireylerle toplumsal çalışma sorumluluğu.
2. İşinin kalitesinin sorumluluğu.
3. Gizliliği ve uygunluğu gözlemler, müşterilere saygılı davranır.
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ECVET/ECTS puanları
Değerlendirme (tür)

12

ECVET puanlar = 5 / ECTS puanlar = 1/3 kredi
Kontrol aracı
Quiz
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Eğitim Kursuna Giriş
Bu inovatif kurs, Avrupa iş piyasasının ihtiyaçlarına göre belirlenerek hazırlandı. Avrupa’da
arasında evde kullanılan tıbbi cihazlar, yardımcı teknolojiler ve Avrupa çapında Mesleki Eğitim ve
Öğretim (VET) sistemlerindeki gıda takviyeleri satıcılarıyla ilgili uygun eğitim kurslarına ihtiyaç
duyulmaktadır.

Bu inovatif eğitim programı, mesleki yeterlilik alanında Avrupa’da ilk kez hazırlandı. Bu program
dahilinde, NAVET1 tarafından desteklenen meslek profilleribazında dokuz adet eğitim modülü
bulunmaktadır. Eğitimler, özel bir şekilde geliştirilmiş uzaktan-öğrenim (e-learning) platformlarıyla
birlikte, kendi-kendine öğrenme ve yüz-yüze grup oturumlarının birleşiminden oluşmaktadır.
Bununla birlikte,Türkiye, Bulgaristan, Avusturya ve Romanya’daki ulusal yeterlilik çerçevesi ve eğitim
şartları bağlantılı olarak katılımcıların bilgi, beceri ve yeterliliklerinin tanınması ve onaylanması için
sistemleşmiş bir metodoloji bulunmaktadır. Her modül, EVCET2 ve Avrupa yeterlilik çerçevesi (seviye
4) uygulamaları yoluyla belirli öğrenme deneyimlerinden oluşmaktadır. Bu şekilde, bu yeni is alanı
Avrupa’daki işverenler tarafından tanınacak ve karşılaştırılabilir nitelik kazanacaktır. Bulgaristan’da
uygulanan EQF3 4. Seviye, mesleki kalifikasyonun üçüncü derecesine karşılık gelmektedir.
Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki Kredi Transfer Sistemi (ECVET) kavramı, VET sistemindeki
öğrencilerin bireysel öğrenim deneyimleri üzerinde daha iyi denetim kurma ve Avrupa Birliği’ne üye
devletlerarasında bu öğrenim seklini daha ilgi çekici ve şeffaf kılma amacını gütmektedir.
ECVET, 16 ila 65 yas aralığındaki insanların öğrenme deneyimlerini aktarma, tanımlama ve
toplamayı hedefler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müfredatta bulunan 9 adet modül bulunmaktadır:
Modül 1. “Sağlık Bakımına giriş ve Sağlık Önlemleri Tavsiyeleri“
Modül2. “Ab ve Ulusal hukuki çerçeve“
Modül3. “Ev kullanımı tıbbi cihaz ve yardımcı teknolojilerin satısı”
Modül4. “Gıda Takviyeleri Satısı”
Modül5. “Engelli Müşterilerleİletişim ve Çalışma”
Modül6. “Satış yönetimi becerileri”
Modül7. “Girişimcilik becerileri”
Modül8. “E-ticaret”
Modül9. “Staj”

Her modül, eğitim sonucunda öğrenme deneyimleri geliştirilecek şekilde hazırlanmıştır. Her
modülde, mesleki profil ve iş piyasasındaki bu mesleğin varlığıyla ilgili olarak her eğitim modülünün
ilgili ölçümleri (ağırlıkları) tanımlanmıştır. ECVET puanları her modüle dağıtılmış ve modül
sıralamaları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

1 NAVET – National Agency for Vocational Education and Training in Bulgaria.
2 ECVET – Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki Kredi Transfer Sistemi
3 EQF –Avrupa Yeterlilik Çerçevesi
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Şek. 1 Modül eğitim diyagramı
Yeterlilik çerçevesinde, 9 eğitim modülüne 100 ECVET puanı paylaştırılmaktadır. Genel öğrenim
modülleri dört adet olup (M5, M6, M7, ve M8), her birinde paylaştırılmış 10 ECVET puanı vardır ki,
toplamda 40 ECVET puanıdır. Bu modüller, eğitim kursuna, belirli kısımlarda katılmaya devam etmek
için gerekli olan temel bilgiler, beceriler ve yeterliliği tanımlamaktadır. Çaprazöğrenme modülleri (M1
ile M2), modül içekinde uygulamalı olan diğer yeterlilik sınıflarının oluşturduğu ders programında
geçerlidir ve her biri 5 ECVET puanına karşılık gelmektedir.
Anahtar (spesifik) modüller (M3 ile M4) bu meslekte essiz modüller olup, başka eğitim
programlarında benzerine rastlanmamıştır. Bu kategorideki her modülden 15 ECVET puanı elde
edilmektedir.
Staj, eğitim kursunun önemli bir içeriğidir. Gerçek çalışma ortamında çalışma kabiliyeti, kursun
yalnızca teorik kısmı değil, ayrıca, staj eğitimi sırasında kazanılan bilgi, beceri ve yeterlilik ile de
ilgilidir. (20 ECVET puanı)
Eğitim kazanımları, yeterlilik elde etmek için biriktirilebilir, ya da diğer müfredat ya da yeterliliklere
transfer edilebilir. Kurs sonuçları, Ulusal ve AB iş piyasasına bu yeterliliklerin transferinin uygulanarak
resmi olarak tanınıp onaylanır.

Bu eğitime katılmanın avantajları nelerdir?

• 16 yasından büyük işsiz ve ev kullanımı için tıbbi cihazların, yardımcı teknolojilerin ve/veya gıda
takviyelerinin satısı alanlarında iş arayan kimseler;
• Kariyerlerinde ilerlemelerine katkı sağlayacak, beceri ve yeterliliklerini artırmak isteyen
hâlihazırdaçalışan kimseler;
• VET sisteminde, eğitim merkez ve tesislerinde çalışan ve eğitim portföylerini zenginleştirmek
isteyen eğitimci ve öğretmenler;
• Sağlık hizmeti sektöründe ve ev kullanımı tıbbi cihazlar, yardım teknolojileri ve gıda takviyeleri
sektöründe yer alan, satışlarını artırmak ve çalışanlarının daha çok yeterliğe sahip olmasını
isteyen ticari firmalar.

Değerlendirme süreci nasıl isliyor?

3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Modüllerle ilgili olarak yazarlar, 30 sorudan oluşan giriş testleri hazırladı.
Cevaplarda doğru olabilecek üç şık var ve bu üç şıktan yalnızca biri doğru cevap. Bazı soruların
ise iki doğru cevabı bulunuyor. Katılımcı öğrencinin, en doğru olduğuna inandığı soruyu (soruları)
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işaretlemesi gerekiyor. Bu testin amacı, farklı engelleri bulunan müşterilere müşteri hizmetlerisunma,
tıbbi cihaz, yardımcı teknolojiler ve gıda takviyeleri satış sektörüyle alakalı olarak giriş bilgilerinizi
ve becerilerinizi ölçmektir. Bu test ayrıca, katılımcıların spesifik ihtiyaçları olan müşterilerle iletişime
geçebilme yeteneklerini ölçmektedir. Her testin süresi bir saattir. Her katılımcı öğrenci, testleri
geçebilmek için en az 18 doğru cevap vermelidir.

Son kontrol aracında, her modülün spesifik özelliklerinden seçilmiş 10 ayrı vaka bulunmaktadır.
Katılımcıların bu bolümü de başarıyla geçebilmeleri için en az yedi doğru cevap gerekmektedir. Nihai
değerlendirmeyi gecen her katılımcıya profesyonel eğitim sertifikası verilecektir.

1.1. Avrupa Birliği ve Sağlık Hizmetleri sektöründeki rolü
İnsan sağlığının korunması, her üye devletin ulusal politikası olup, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin
de (AB) bir politikasıdır. AB’nin sağlık stratejisi, ulusal alanda daha fazla işbirliği ve koordinasyona
yönelik olup, kanıtlara, bilgi ve karar-alma mekanizmalarına yardım odaklıdır.
Avrupa Birliği, bölgesel, yönetimsel ve uluslararası organizasyon modelini temsil etmekle birlikte,
kendine has özellikler taşımaktadır. Bu model, demokratik Avrupa Birliği üye ülkelerinin atadığı
delegelerle dünya üzerinde güç ve etki kazanmak amacıyla, hem de kendi ekonomik, siyasi ve toplumsal
gelişmelerini sürdürmek amacını taşımaktadır. AB, kamu sağlığını geliştirme, insan hastalıklarını
önleme ve insan sağlığını tehdit eden tehlike kaynaklarını tespit etme amacı taşımaktadır. Bu da, tüm
sağlık politikası arenalarını birleştirme cabalarının ortaklaşa yürütülmesini sağlamıştır.
Sağlık stratejisinin yardımıyla, AB, Avrupa’da kamu sağlığının geliştirilmesinde rolünü
oynamaktadır; böylelikle Üye Devletlerin çalışmalarına değer kazandırmakta; aynı anda bu devletlerin
sağlık hizmetlerini organize etme ve sağlama sorumluluklarını tanımaktadır.
1991 tarihli Konsey kararı, Üye Devletlerin ulusal sağlık hizmetleri sistemlerini geliştirme,
tıbbi yardımların organize edilmesi ve karşılanması ve ulusal sağlık politikasının geliştirilmesi gibi
konulara zorunlu yaptırımlar getirmiştir.
Maastricht (1992) ile Amsterdam (1997) antlaşmalarının imzalanması AB’nin sağlık ve sağlık
hizmetlerinin kanuni çerçevesinde önemli değişikliklere neden oldu. Sözleşme maddeleri uyarınca,
ortak eylemler dahilinde sekiz adet girişimsel program geliştirildi.
Kamu sağlığı alanındaki AB programı, sağlık geliştiriminin entegre stratejilerinin
gerçekleştirilmesinde önemli bir unsuru temsil eder.
Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel faaliyetler sağlığın korunması acısından önemlidir. Ne
var ki, şimdilerde Avrupalı vatandaşlar çok fazla kalori tüketmekte ve çok az fiziksel faaliyetlerde
bulunmaktadır. Avrupa’da giderek artan sayılardaki çocuklar aşırı kiloluluk ve obeziteden mustarip
olmaktadır. Ani ölümlere neden olan birçok risk faktörü, kan basıncı, kolesterol, vücut kitle endeksi
ve diyabet gibi hastalıklar yediklerimize ve ettiğimiz hareketlere bağlıdır. Bunlar, sağlıklı beslenme
düzeni ve fiziksel aktivitelerin, AB’nin kamu sağlığı politikalarında öncelikli olmasının sebepleridir.
Bu temelle, AB tüm ilgili Üye ülkelerin caba ve kaynaklarını pekiştirme ihtiyacı duymaktadır. Bunların
arasında yiyecek ve ticari endüstriler, sivil toplum ve medya da bulunmaktadır. Amaçlanan en önemli
hedeflerden biri de, beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının geliştirilmesi ve bu alışkanlıklara
yönelik daha geniş farkındalık uyandırılmasıdır. Bu alışkanlıklar, gıda takviyeleri ve maddeleri hizmeti
sunan eğitimli personel için bir yol haritası olmaktadır.
AB, sağlık hizmeti sektöründe çalışan insanlara hususi bir ilgi göstermektedir. Aralık 2008’de,
Avrupa Komisyonu, sağlık konularında kamusal danışma mekanizmasının başlangıcını oluşturan
“Avrupalı sağlık işgücüne yönelik yeşil rapor” oluşturdu.
Yeşil raporda, yaslı nüfusu giderek artan Avrupa’da sağlık hizmetleri harcamaları ve hastaların
beklentilerinin sürekli arttığını gözlemliyoruz, dolayısıyla başarılı bir sağlık hizmetinde becerili
çalışma gücü önemli bir unsurdur, denilmektedir. Sağlık hizmetinde çalışan kişiler, toplamda
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Avrupa ekonomisi üzerinde büyük etki sahibidir, zira bu kişiler toplam AB vatandaşlarının %10’a
tekabül etmektedir. Sağlık hizmeti bütçelerinin yaklaşık % 70’i, bu sağlık çalışanlarının maaşlarına
ve ilgili diğer harcamalara ayrılmaktadır. Avrupa’da, sağlık hizmeti sistemleri işgücüyle ilgili ciddi
birçok zorlukla karsı karsıyadır. Politikacılar ve sağlık hizmeti otoriteleri, yaslanmakta olan nüfusun
gelecekte sebep olabileceği sorunlara ya da güçlüklere karsı ulusal sistemleri hazırlamalıdır. AB
içerisinde 2008 ile 2060 yılları arasında 65 yas üstü nüfusun 66.9 milyon kişiye erişeceği ve nüfusu
en fazla çoğalan grupların 80 yas üstü kişiler olacağına dair tahminler bulunmaktadır. Evde kullanılan
yeni tıbbi cihazlar, yeni yardımcı teknik cihazlar, gıda takviyeleri ve tıp alanındaki yenilikler, sağlık
hizmetlerinde hastalıkların teşhisi, önlenmesi, tedavisinin kapsamı ve kalitesini mümkün kılmaktadır.
Ancak, bunun için Yeşil rapora göre, iyi eğitimli ve iyi maaş alan personele ihtiyaç vardır.
Bununla birlikte Yeşil Rapor ’da, önleme ve izleme faaliyetleriyle ilgili tedbirler bulunmakta, sağlık
hizmeti sektöründeki işgücüne yönelik daha yeterli planların yapılabilmesi için nüfusun güncel ve
olası sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili yeterli bilgi toplanmasına yönelik tedbirler de yer almaktadır.2004-2014
yılları arasında en fazla yeni iş imkânlarının sunulduğu alan % 19’luk bir artışla sağlık hizmetleri
olmuştur (kaynak: : BLS, Career Guide to Industries ). İş piyasası, yeni teknik cihaz ve gıda takviyelerinin
sunumunda yeni personellere ihtiyaç duymaktadır.

1.2. Serbest personel hareketi ve diplomaların karşılıklı tanınması
Kurum ve hizmetlerin sunulması serbestisi, AB çapındaki iş piyasası ve profesyonellerin
hareketliliğine imkân sağlanılması çok önemlidir. Bu serbestilerin tanınması ve yerine getirilmesi,
ulusal olarak verilmiş olan diploma ve yeterlilik sertifikalarının tamamıyla tanınmasını şart
koşmaktadır. Bu diplomaların uyumluluğu ve karşılıklı tanınması için farklı tedbirler alındı; nitekim
konuyla ilgili hukuki düzenlemeler de yapılmaktadır.
Kendi isinin sahibi kişi ve profesyonellerin, hâlihazırdaki isleri için eğitim görmüş personeller de
dahil olmak üzere, farklı bir Üye Devlette kendi işlerini daimi ya da geçici olarak devam ettirebilmeleri
için, farklı bir Üye Devlette edinmiş oldukları diploma ve sertifikaların ya da mesleki yeterliliklerin
karşılıklı olarak tanınması ve farklı mesleklere erişimin sağlanmasının koordine edilmesi ve uyumlu
hale getirilmesi gerekmektedir.
53(1) TFEU fıkrası uyarınca, düzenlenmiş mesleklere erişim için her Üye Devlette gereken
diplomaların ve sertifikaların karşılıklı tanınması, iş kurma ve hizmet sunma serbestliğini mümkün
kılacaktır. Bu kanun paragrafı, kendi işini kurma ve devam ettirme üzerindeki ulusal kuralların
koordine edilmesini amaçlamaktadır. Aynı fıkranın ikinci paragrafı, “bu tarz uyumluluk kurallarının
uygulanmasının zor olduğu durumlar”da karşılıklı tanınmanın (diploma ve sertifikaların karşılıklı
bir şekilde tanınması), farklı Üye Devletlerde, mesleklerin icra edilmesindeki farklı şartlarla birlikte
koordine edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Uyumlulaştırma (harmonizasyon) süreci 1970’li
yılların ortasından itibaren bir dizi başkalaşım değiştirmiştir. Bu temelde, karşılıklı tanıma üzerindeki
kanunlar, farklı şartlara göre farklı düzenlemelerden geçmiştir.
Bahsi edilen bu harmonizasyon (uyumlu hale getirme) süreci, aleni sebeplerden dolayı, örneğin,
mesleki yeterlilikler, özellikle eğitim kurslarının bir ülkeden diğer ülkeye (diğer mesleklerin aksine)
fazla farklılık göstermemesi nedeniyle hızlı bir şekilde gelişmiştir. Diğer bir deyişle, bu mesleklere
ait diploma ve sertifikaların harmonizasyonunu gerçekleştirmek zor olmadı. Bu uyumlulaştırma
(harmonizasyon) süreci, 1970’lerin ortasından, 1980’lerin ortasına kadar birçok direktif vasıtasıyla
geliştirildi. Bu direktifler, kişilerin kendi işlerini kurmak ve yönetebilme, hizmet sunmayla ilgili olarak
birçok meslek grubunu (doktorlar, hemşireler, veteriner hekimler, ebeler ve kendi islerine sahip ticari
aracılar gibi) düzenleme altına almıştır.
Profesyonel Yeterlilik Direktifi (2005/36/EC ), hâlihazırda mevcut olan direktifleri birleştirmek,
basitleştirmek ve modernize etmeyi ve regüle edilen meslek gruplarını diğer bir deyişle, doktorları,
diş hekimlerini, hemşireleri, veteriner hekimleri, ebeleri, eczacıları ve ticari aracıları tek bir kanun
çerçevesinde toplamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu direktif, “ev sahibi” Üye Devletlerin,
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diğer Üye Devletlerde elde edilen mesleki yeterlilikleri nasıl tanıması gerektiğini de belirlemektedir.
Profesyonel yeterliliklerin tanınması, yukarıda sözü edilen her meslek grubu için hem genel tanıma,
hem de spesifik tanıma sistemini içermektedir. Genel tanıma sistemi, ana olarak yeterlilik seviyesi,
eğitim ve mesleki tecrübeye (hem genel hem de spesifik yapıya) odaklanmaktadır. Bu direktif aynı
zamanda, nakliye sektörü, sigorta aracıları ve kanuni denetçiler gibi farklı meslek yeterliliklerine
de uygulanabilir. Bu meslekler öncesinde ayrı talimatlar altında düzenlenmişti. 22 Haziran 2011’de,
Komisyon, Meslekî Yeterlilik Talimatları üzerinde Teklif raporu hazırladı (COM(2011)0367). Bu
teklif raporunda, çalışanların hareket kabiliyetini mümkün kılmak ve güncel iş piyasası şartları ve
eğitim şartlarını oluşturmak için mesleki yeterliliklerin tanınması sistemlerinin reforme edilmesine
dair yeni bir hukuki inisiyatif yer almaktaydı. 19 Aralık 2011’de, Komisyon çeşitli konsültasyon
süreçlerinin sonuçlarına dayalı olarak Mesleki Yeterlilikler Direktifi’nin (COM(2011)0883) revize
edilmesi teklifini yayımladı. En önemli önergeler arasında şunlar bulunmaktadır: Avrupa meslek
kartlarının oluşturulması, asgari eğitim şartlarının uyumlu hale getirilmesi (harmonizasyon), yedi
meslek grubu için otomatik tanınma sisteminin geliştirilmesi. Bu yedi meslek grubu, mimarlar,
diş hekimleri, doktorlar, hemşireler, ebeler, eczacılar ve veteriner hekimlerden oluşmaktadır. Bu
önergenin ana amacı, bu mesleklere sahip kişilerin AB çapında hareket kabiliyetinin sağlanması ve
geliştirilmesi ve bazı Üye Devletlerdeki personel eksikliğinin karşılanmasına yardımcı olunmasıdır.
15 Kasım 2011’de, Parlamento Mesleki Yeterlilikler Direktifi’nin (2005/36/EC ), uygulanmasına
dair yasa tasarısını kabul etti, tanınma sürecinin başlangıcı olarak tüm yetkili merciler tarafından
tanınan resmi bir evrak olarak Avrupa meslek kartının getirilmesi gibi en etkin ve uygun teknolojilerin
kullanımının teşvik edilmesi ve önceki yönergenin modernize edilip geliştirilmesi konusunda resmi
karara vardı.
Parlamento’nun kararına yanıt olarak, 19 Aralık 2011’de Komisyon, Mesleki Yeterlilikler
Direktifi’nin revize edilmesi teklifini sundu. Başarılı üç taraflı müzakereler sonrasında, Parlamento
yapılmasının istediği değişiklikleri uygulamaya soktu; bu değişikliklerin arasında gönüllü meslek
kartlarının yürürlüğe girmesi, uyarı mekanizmasının oluşturulması, şeffaflığı tanzim etmek adına,
denetime tabi bir mesleğe kısmi erişim kurallarına ve dil becerileri kurallarına açıklık getirilmesi ve
denetime tabi mesleklerin karşılıklı değerlendirilme mekanizmasının oluşturulması gibi maddeler
bulunmaktadır. Bu da, mesleki yeterliliklerin tanınması konusunda Avrupa Parlamentosunun 20
Kasım 2013’te2013/55/EU Direktifi’nin ve Konseyin 2005/36/EC değiştirici Direktifi’nin kabul
edilmesine zemin hazırladı.
Bununla birlikte, doktorların serbest hareketi, diplomalarının, sertifika ve diğer mesleki belgelerin
karşılıklı tanınması konulu 8 Nisan 1998’de Komisyon 98/21/EC Direktifi’ni, Konsey’in değiştirici
93/16/EEC sayılı Direktifi’ni kabul etmiştir.

1.3. AB’de Sağlık sistemleri ve bu sistemlerin fon kaynakları.
Sağlık hizmetleri sistemlerinin, halkın kendi sağlığını koruma ve geliştirmelerine yardımcı olmada
çok önemli rolü bulunmaktadır. Son on yıl içerisinde Avrupa sağlık sistemleri karşılıklı güçlüklerle
karşılaşmıştır:
• Sağlık hizmetleri harcamalarındaki artış, sayıları artan kronik hastalıklarla ve birden
fazla hastalıkla mücadele eden ve dolayısıyla daha fazla sağlık hizmetine gereksinim duyan
yaslı nüfus,
• Sağlık uzmanlarının sayıca yetersiz kalması ya da bu uzmanların eşit sayılarda tahsis
edilememesi
• Sağlık eşitsizlikleri ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler.
Her Üye Devletin gelecekte daha iyi kalitede sağlık hizmeti sağlayabilmesi, sağlık sistemlerinin
istikrarına bağlıdır: karşılaşılabilecek güçlüklerin üstesinden gelme kabiliyetlerinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Ve bu devletlerin bu istikrarı koruyabilmesi, aynı zamanda da finansal kar oranları ve
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ekonomik istikrarı da muhafaza edebilmeleri gerekmektedir.
Üye Devletlerin sağlık sigortası sistemleri, siyasi, tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik baskılar
nedeniyle kuruldu. Bu da, aralarında çok fazla farkın olmasına neden oldu. 129 TFEU Maddesi
özellikle sağlık sigortası alanındaki ulusal yasaların harmonizasyonunu kapsam dışı bırakmaktadır.
Avrupa’da mevcut üç ana sistem bulunmaktadır– Semashko, Bismarck ve Beveridge.

Vergi Fonu (“Beveridge”)

Tax funding (“Beveridge”)
Reformlar

Avusturya

İngiltere 1944

Almanya 1893

İzlanda

Belçika
Israil

Lüksemburg
Türkiye

Danimarka
Norveç

Reforms

Sigorta Fonu (“Bismarck”)
Greece

“Bismarck”tan
“Beveridge”e
Yunanistan

from “Semashko” to
“Bismarck”
Albania

“Semashko”dan
“Bismarck”a
Arnavutluk

İtalya

Bulgaristan

Portekiz

Litvanya

İspanya

Finlandiya

Letonya
Polonya

İsveç

Rusya

Fransa

Romanya

İsviçre

Slovenya

Hollanda

Slovakya

Macaristan

Hırvatistan

Eski sistemler

2

Dünya Savaş’ından
günümüze olan sistemler

Çek Cumhuriyeti
Yeni sistemler

Şek. 2 Avrupa’daki sağlık hizmetleri

“Semashko” sistemi:sağlık hizmetleri tesisleri devlet malıdır ve bu meslekteki profesyonellerin
ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. Sağlık hizmetleri çoğunlukla ücretsizdir. Sağlık hizmetlerine
evrensel bir erişim garantilenmiştir, dolayısıyla kimse, bu garanti kapsamının dışında kalmaz.
Ne var ki, sosyalist rejimin dağılmasıyla birlikte, kısıtlı mali kaynaklar nedeniyle, hastalar hizmet
sağlayıcılarına doğrudan ödemek zorundadırlar.
“Beveridge” sistemi:hizmetler üzerinde katı devlet denetimi ve regülasyonlarının bulunduğu
vergi fonlama sağlık sistemidir. Serbest piyasa ve kamu hizmetinin karışımından oluşur. Evrensellik
kavramının teorik anlamını göz ardı eden, farklı “toplumsal sınıflar” arasında ciddi sağlık hizmetleri
eşitsizlikleri bulunmaktadır. “Beveridge” sistemi, Birleşik Krallık, İskandinav ülkeleri, İspanya,
Portekiz, Avustralya’da geçerlidir. Bürokratik bir sistem olmasının eleştirilmesine rağmen, dünyadaki
en etkin sağlık sistemi olarak kabul edilmektedir.
“Bismarck” sistemi: ilk olarak Almanya’da oluşturuldu. İkinci dünya savası sonrasında ise
Fransa, Belçika ve Hollanda’da uygulanmaya başlandı. Devlet tarafından denetlenen zorunlu sağlık
sigortasına dayalı, ilave masrafların kar amacı güden özel sigorta şirketleri ya da kar amacı gütmeyen
sigorta şirketleri tarafından karşılandığı bir sistemdir. Her ne kadar evrensel bir çağrışımı olsa da, bu
sistem tüm nüfusu kapsamamaktadır. Bazı grupların(işsiz ve diğerleri) sağlık hizmetlerine erişimi
nispeten kısıtlıdır.
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
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Ne var ki, evrensel bir kaide olarak karşılıklı yardımlaşmaya işaret edebiliriz. Günümüzde, sağlık
sigortası kuruluşları iki türe ayrılmaktadır:
- vergilerle finanse edilen, ulusal;
-bağımsız sağlık sigortası fonlarının da bir seçenek olarak mevcut olduğu sosyal sigorta.
Her iki sistem arasındaki farklar, giderek yok olmaktadır. Bir yanda, bazı geleneksel sosyal sağlık
sigorta sistemlerindeki sağlık sigorta fonları bu sistemi sağlamlaştırır ve devlet sağlık giderleri
üzerinde daha fazla denetime sahiptir. Finanse edilen miktarın üzerindeki sağlık hizmeti giderlerini
artırma meyili bulunmaktadır. Böylelikle, her iki sistem de, sunulan sağlık hizmetlerini verimli hale
getirerek, harcamaları azaltmak gibi bir ihtiyaçla karşılaşmaktadır.
Her iki sistemin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Her soruna çözüm getirebilecek bir
sistem bulunmamaktadır. AB Üye Devletlerinde işlerlik gören tüm sağlık sigorta sistemlerindebu iki
tarafın-hastaların ya da halkın masrafları karşılayan taraf olması, sağlık hizmeti sunucularının ödeme
yapılan taraf olması- haricinde bu iki taraf arasında aracılık yapan üçüncü bir taraf bulunmaktadır.
Buradaki amaç, sağlık hizmetleri giderlerinin hasta ve sağlıklı insanlar arasında pay edilmesidir. AB
ülkelerinin bu konuda hemfikir bir şekildetakındığı dayanışma rolü, sağlık hizmetlerinin yalnızca,
piyasa-güdümlü kanunlarla yönetilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.
AB’deki tüm sağlık sigorta sistemleri, farklı finansal kaynaklara dayanmaktadır ki bunlar doğrudan
ya da dolaylı olarak devlet denetimi altındadır. Dolayısıyla, icra edilen sağlık hizmetlerine yönelik
doğrudan ödenen miktar önemsizdir.
Zorunlu sağlık sigortası ile gönüllü sağlık sigortaları, sağlık sigortası fonları tarafından yönetilmekte
olup, bunların her biri özerk kurumlardır. Bu kurumların amacı, sağlık hizmeti harcamalarını, sağlık
sigortasına sahip kişilerin gelirlerinden çıkarsamaktır, ödemelerini böyle almaktadırlar.
Çoğu vergilere dayalı sigorta sistemi, sağlık hizmetlerinin devlet aracılığıyla yürütüldüğü tek tip
devlet sağlık hizmeti sisteminden uzaklaşmaktadır. Ne var ki, bu, devletin sağlık hizmetlerini kendisi
sunduğu ve bu hizmetlerdeki tıbbi personelin doğrudan devlete çalıştığı anlamına gelmemektedir.
AB içerisindeki tüm Üye Devletler, yardım taleplerini yönetecek ve sağlık hizmetlerinin kullanımını
fon sağlayacak tektip devlet sağlık sigortası konusunu tartışmışlardır. Konu üzerindeçok farklı bakış
acıları bulunmakla birlikte, hiçbir üye devlette tamamıyla devlet-idaresi altında bir sağlık sigortası
bulunmamaktadır. Tam aksine, İngiltere ve İtalya’da olduğu gibi, devletin varlığını kısıtlayan
sistemlere yönelik bir eğilim bulunmaktadır.
Bildiğimiz gibi, Bulgaristan’da zorunlu bir sağlık sigortası vardır. Sağlık sigortası ödemeleri belirli
kazanca göre yüzdelik cinsinden hesaplanmakta ve bu ödemeler sigorta taraflarınca (çalışanlar,
işverenler ve devlet) ortak bir şekilde ödenmektedir. Bu sistemin garantileyicisi görünüşte Ulusal
Sigorta Departmanı (NHID) olan devlet fonudur. Sağlıkla ilgili hizmetlerin NHID bütçesi tarafından
garantilendiği bir paketi sağlayan Sağlık Sigorta Yasası bulunmaktadır. Bu pakete nelerin ekleneceği,
SağlıkBakanlığı yönetmelikleri tarafından belirlenir. Bunun yanı sıra, her yıl NHID ile doktor ve diş
hekimleri birliği arasında Ulusal Çerçeve Sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşmedeki konular,
hizmetlerin ücretleri ve pakete dâhil edilen hizmetlerdir. İhmal edilen hastalar acısından önem
taşımaktadır. NHID’ye ödeme yapma zorunlulukları bulunmakla birlikte, hangi hizmetleri hangi
ücrette ve nerede alacaklarını seçememektedirler.
Bulgaristan sağlık hizmetlerinde çeşitli sorunlar bulunmaktadır. NHID tekelci nitelikte olup, sağlık
hizmetlerine kısıtlı erişim, yeni tedavi teknolojilerinin eksikliği, pahalı sigorta hizmeti ve rüşvet gibi
sorunlar mevcuttur. Garanti çerçevesindeki sağlıkla ilgili hizmetler çoğunlukla, sağlık hizmetlerinin
gerçek şartlarına ve var olan reel pratiklere cevap vermemektedir. Çoğu durumda, hastalardan ilave
ücretler alınmaktadır.
Tümüyle ele alındığında maalesef, Bulgaristan sağlık hizmetleri AB seviyesinde değildir. Bu
durum, yıllık sağlık harcamaların Euro bazındaki endekslerinden görülebilir. Bu endeks, Avrupa
sağlık hizmetleri sistemlerini beş ayrı kategoride inceler, bu kategoriler tüketici acısından önem
taşınmaktadır: hasta hakları ve bilgi alma hakkı, tedavi için bekleme süresi, sağlık hizmetleri sonuçları,
sunulan hizmetler ve tıbbi ilaçlara erişim. Aşağıdaki diyagramda görüldüğü üzere bu çerçevede
Bulgaristan en son sıralarda yer almaktadır.
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

19

Şek. 3 “Health Consumer Powerhouse“ (2014) Raporuna göre, AB devletleri arasında son
sıradakilerden biridir

1.4. Sağlık hizmetleri sistemlerinin harmonizasyonu
Modern sağlık hizmetleri yalnızca insanlık için gerekli bir fonksiyon değil, aynı zamanda
beklenmedik hukuki, mali, sosyo-etik ve siyasi tartışmaların yer aldığı bir alandır.
Bu durum, örneğin 2000 yılında başlatılan Bulgaristan’daki sözde “sağlık hizmetleri” reformu
tarafından kanıtlanmaktadır. O zamanlarda bizim “sağlık reformcularımız” şaşırtıcı devrimsel
güvenleriyle tarihin akısını değiştirdi ve birçok hatalı sağlık yasalarıyla tüm dünyanın ulusal
sağlık sistemi dediği şeyi tamamıyla bozdu. Korkusuz gözlemci ve analizcilerin “sağlık hizmetleri
reformu”na karsı bakış acıları gayet nettir: sistem hatası, ulusal sağlık sisteminin parçalanması ve
bu sistemin Ulusal olmayan, Sağlık olmayan ve sistem olmayan bir hale dönüştürülmesidir. Yüzlerce
hastanemiz, yüzlerce tıbbi tesisimiz olmasına rağmen bir sistem mevcut değil. Hasta rotası korkunç
kaosla birlikte, daireler çizerek ilerlemektedir.
Çoğu kimseler için sağlık reformu denilen mitin sunduğu hayal sona erdi ve daha acık eleştirisel
bir realizme yerini bıraktı.
Günümüzdeki sağlık hizmetleri sistemindeki toplumsal ve mesleki memnuniyetsizlik giderek
daha keskin hale gelmekte, medyayı tamamen kaplamaktadır. Bu temelde, sağlık hizmetleriyle
ilgili politikacıların ve karar vericilerin, ulusal tesislerdeki uzmanların, ulusal sağlık hizmeti

20

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

danışmanlarının ve Bulgaristan Tıp Birliği (BMA) sınıf liderlerinin duyarsızlığı şaşırtıcıdır. Ulusal sağlık
hizmetleri sisteminin mevcut durumunun ya da gelecekteki gidişatının geniş ölçekli uzman strateji
analizleri yapılmıyor. O şekilde görünüyor ki, önceki sağlık hizmetlerine duyduğumuz nostaljik hisler
bizi kurtarmayacak- realist olmamız gerek. Orijinal “Semashko” sistemine geri dönmemiz mümkün
değil, çünkü bunun için ne siyasi ne de profesyonel destek bulunmakta. Böyle bir girişim, yeni sisteme
hızlı bir şekilde alışan ve “piyasa” mekanizmalarını benimseyen Tıp Birliği (BMA) tarafından en fazla
dirençle karşılaşır.
Gelişiminin her safhasında, her ulusal sağlık sisteminin beş ana unsura göre analiz edilmesi
gerekmektedir. Bu beş ana unsur şunlardır:
- Kaynaklar;
- Organizasyon;
- Yönetim;
-Sosyal ve ekonomik destek;
- Sağlık hizmetlerine erişim sunma.
Elde edilen verilere göre sağlık politikası kavramı, yeni ufuklara açılırken en önemli pusulamız
olmalıdır. Sağlık sistemimizin yeniden canlanması ve yenilenmesi için geri dönüsü olmayan, reel ve
güvenilir adımlara ihtiyaç vardır :
- 2000 yılındaki sağlık reformunun anlamsız ve kabul edilemez bir deneme olduğunun kabul ve
itiraf edilmesi. Şimdilerde, iyi bir uzman olmak yeterli değil, -soruna sorun gözüyle bakacak ve bunu
dillendirecek samimi uzmanlar olmamız gerekiyor.
- sağlık hizmetinin ticari değil de toplumsal bir sektör olduğunun fark edilmesi ve kabul edilmesi;
piyasanın (gerekli de olsa) yalnızca ilave bir araç olduğunun kabullenilmesi. Yeni bir (prensip gereği
olarak) sosyal piyasa ekonomisine ihtiyacımız var.
- Özel sağlık sektörünün yalnızca kamu sağlık sektörüne dengeleyici bir unsur olduğunu kabul
etmek, dolayısıyla sektörde lider olamayacağını fark etmek (tarihsel olarak kanıtlanmış bir gerçek,
ABD’nin düştüğü zor durum bunlardan biri).
- hâlihazırda etkili olan bürokrasi yerine modern profesyonel sağlık hizmetleri yönetimi
gelmedikçe, fahiş fiyatlara sahip yüksek teknolojinin, ulusal sağlık sistemini, teşkilat kaosundan ve
kaynakların boşa harcanmasından kurtarmayacağını fark etmek ve kabul etmek.
- bu adımların ardından, sağlık hizmetlerinin kavram olarak ve hatalı normatif temelinin yeniden
değerlendirilmesi, daha yeni normatif temelde Avrupa standartlarına ve Bulgar nüfusun ihtiyaçlarını
karşılayacak bir model oluşturulması gerekmektedir.
- Sağlık sistemiyle ilgili asıl zorluğun, eli kolu yasalar tarafından bağlanmış olan sağlık bakanlarının
değil, sağlık seçilmiş komitesi, kanun yapıcılar ile ilgiliolduğunu fark etmek. Dolayısıyla çözüm, sağlık
bakanlarının sürekli değiştirilmesi değil, sağlık yasalarının değiştirilmesinde yatmaktadır.
- sağlık reformumuzun gelişimi sürecinde kaybolmuş olan etkili ulusal sağlık konusundaki iki
güvenilir ilkeyi tekrar canlandırmamız ve restore etmemiz gerekiyor. Bu ilkeler: bölgeselleşme
prensipleri ve düzenli hasta rotası (sahne rotası ve tıbbi yardım seviyeleri). Bu ilkelerin, parazit sözde
piyasa üzerinde önceliği olmalıdır, Hipokrat’ın tapınağında olduğu gibi.
Bu adımlar bizi kaçınılmaz olarak en zor ama en önemli adıma yönlendirmektedir: 2000 yılında
gerçeklesen değişimdendeğişmek, ayrılmak.

1.5. Sağlık hizmetleri sisteminin aktörleri
• Hükumetler – sağlık hizmetleri sistemlerinin yapısal olarak yürütülmesini sağlarlar, kaliteli
hizmet verilmesini sağlarlar, sistemin denetimini sürdürürler.
• Politikacılar – sektördeki regülasyonların uygulanmasından sorumludurlar; bunun yanı sıra,
kaliteli hizmet sunumunu izlerler; elde edilen başarıların ya da olumlu etkileri takip ederler.
• Sağlık hizmeti sunucuları–profesyonellerden ve organizasyonlardan oluşan geniş bir üçgen
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olup, tek bir ortak amaçları vardır: hastaların en iyi sağlık bakımı ve hizmetlere erişmeleri.Bu
spektrumun içinde, doktorlar, hemşireler, terapistler, diş hekimleri, tıbbi yardımcı personel, erkek
hemşireler ve diğerleri bulunmaktadır. Her ne şekilde olursa olsun, bu kimseler yüksek bir okul
ya da üniversite diplomasına sahip, mesleki eğitim almış lisanslı profesyonellerdir.
• Özel sigorta– özel sigortaların sayısı geçtiğimiz on yıldır artmaya devam etmektedir. Bu
sigortalar, aynı zamanda önleme ve monitörleme faaliyetlerinin de içinde bulunduğuçeşitli
tıbbi hizmetleri sağlamaktadır. Elbette, bu durum sigorta vergilerinin artısıyla ilgili olup, aynı
şekilde belli hastalıklar hâsıl olduğunda aldıkları prim ödemelerle ilgili katı kuralları bulunur,
çoğunlukla da, pahalı prosedür ve tedavilerin masraflarını üstlenmemektedirler. Çoğu durumda,
risk prim ödemeleri, kazanç miktarı ile ilgili olmayabilir. Diğer bir deyişle, aynı kazanca sahip
iki kişi muhtemelen farklı miktarlarda prim ödeyeceklerdir. Örnek vermek gerekirse, ailesinin
sağlık geçmişinde bir hastalık bulunan kişi, daha yüksek prim öderken, ailesinde hastalık geçmişi
bulunmayan ya da hâlihazırda herhangi bir hastalığın olmadığı kişi daha düşük “miktarda bir
Premium ödemektedir.
• Hastalar– sağlık hizmetleri ve ürünlerinden en fazla etkilenen kimselerdir. “Bensiz hiçbir
şey olmaz” ilkesini şiar edinmişlerdir. Hastalar, olabildiğince en hızlı, en kolay, en kaliteli tıbbi
hizmetlere erişmeyi istemektedir. Bu hizmetlerin arasında, yardımcı teknolojilerin ve tıbbi
cihazların kullanımı da bulunmaktadır. Bu cihazlar sayesinde kendi sağlık durumlarını evlerinde
de izleyebilmektedir. Bunun yanı sıra, sayıları giderek artmakta olan kişiler, hastalık önleme
tedbirleri olarak gıda takviyeleri ve maddeleri tüketmektedir.

• Hasta – doktor ilişkisi–doktorlar, hastalarına koydukları teşhisleri açıklarlarken
çoğunlukla mesleki (tıbbi) terminolojiyi kullanırlar. Diğer yandan hastalar ise,
doktorlarının tedavi tavsiyeleri de dâhilhiç bir şeyi anlamamaktadırlar. Tıbbi cihaz ya
da gıda takviyeleri satıcıları, müşterilerin sağlık koşullarını ve ihtiyaçlarını açıklamak
zorunda kalmaktadırlar.

1.6. Sağlık hizmetleri uzmanlarının sorumlulukları.
Engellikleri olan kimselerin hayatı epey zordur; zirakişisel farkındalık ve toplumsal entegrasyon
için gerekli şartları kendileri bağımsız bir şekilde oluşturamazlar. Yardımcı teknolojilerin erişimi
sağlanması, rehabilitasyon sürecindeki ilk önemli adımdır. Bu sürecin amacı, engelli kimselere ve
bu kimselerin topluma entegre olmalarında mümkün olan en fazla özgürlüğü sağlamaktadır. Eşit
fırsatları garantilemek demek, kendi rutinlerini, kişisel ve mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için
engelli kimselere gerekli şartları ve fırsatları yaratmak demektir. Örnek vermek gerekirse, tekerlekli
sandalye ya da koltuk değneği gibi yardımcı bir teknoloji olmadan, bedensel engelli kişi yaşamını
özgürce idame ettiremez ya da toplumsal çevreye erişim sağlayamaz. Bu nedenle, bu cihazlar engelli
kimselerin rehabilitasyon ve toplumsal entegrasyonları için öncül niteliğindedir. Dolayısıyla, engelli
insanlar için ulusal eşit fırsatlar oluşturma stratejilerinin önceliklerini ayarlarken bu cihazları
sağlanması ve finanse edilmesi en önemli konular arasında gelmektedir. Gıda takviyelerinin de
erişiminin sağlanması çok önemli faaliyetlerden biridir, nitekim zararsız görünen belirli bir takviye
bile bazı hastalık ya da tıbbi koşullar için uygun olmayabilir ve hatta bireyin sağlığının kötüleşmesine
neden olabilir.
Her mesleğin zorlukları bulunmaktadır. Ve diyebiliriz ki, müşterilerle (engelli kimseler de dâhil)
doğrudan iletişimi gerektiren meslek ve iş alanlarında birtakım güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Bu
nedenle, konu böyle bir mesleğe geldiğinde, hâkim psikoloji karmaşık ve külfetli bir iştir. Aşağıdaki
paragraflarla, müşterilerle yardımcı teknoloji ve gıda takviyeleri satıcılarının arasında iki yönlü
ilişkiye yardımcı olacak birkaç basit kuralı göstermeye çalıştık.
Şayet, bu alanda gerçekleştirmek istediğiniz bir planınız varsa, aşağıdaki tavsiyeler isinize
yarayacaktır.
• Kendinizi her zaman müşterinin yerine koyun.
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Bir satıcı için kaygılı bir müşterinin öfkeli suratını görmekten daha yorucu ve zor olan şey ise,
müşterinin perspektifinden bakabilmektir. Öğle arasına kadar birkaç başarısız satış için uğraştınız
diye moralinizin bozuk olması, kibarlıktan vaz geçip kabalaşmanız, nihayetinde de bunu bir sonraki
müşteriye yansıtmanız için bir bahane değildir. Bu istenmeyen durum, silsile halinde devam eder
gider.
Böyle davranmayı deneyin: yeni bir müşteri dükkâna/hizmet ofisine girdiğinde, önceki
tecrübelerinizi unutun ve yalnızca bu kişiyle olan iletişiminize yoğunlaşın. Bu müşteriyi, belli bir
ihtiyacı karşılamak ya da bir sorunu çözmek için size gelen bir kimse olarak düşününün. Sonrasında,
bu kişinin, siz onu sert bir dille ya da selamlamak yerine homurdanmakla karşıladığınızda nasıl
hissedeceğini düşünün.
Genel olarak konuşmak gerekirse, müşteriyi her zaman öne koymaya çalışın.
• Her müşteriyi yeni bir satışfırsatı olarak görmeyin.
Müşteriniz ile aranızda güven inşa edin. O kimsenin, aradığı şey ve almak istediği şey konusunda
ilgilendiğinizi gösterin; satış yapmanın zorunlu olduğunu düşünmeyin. Örneğin, eğer bir müşteriniz
mağazadaki tüm koltuk değneğini deneyip, nihayetinde denediği koltuk değneklerden hiçbirini
almamaya karar verdiğinde, unutmayın bu dünyanın sonu demek değildir. Ve yine, şahıs kaba tepkiyi
hak etmiyor.
Müşterinize baskı uygulamayın. Müşteride yalnızca baskı hissini oluşturacaktır. Fark edeceksiniz
ki, satış rakamları üzerinde ne kadar çok düşünürseniz, bu rakamlar o kadar az olacaktır.
• Gülümseyerek ve kendine güvenli bir şekilde hizmet verin.
Evet, bu çok doğru. Utangaçlık belki olumlu bir insan özelliği olarak kabul edilebilir, ancak,
yardımcı teknolojiler ve gıda takviyesi satıcılığı alanında daha çok dezavantaj niteliğindedir.
Sesinizdeki kararsızlık, güvensizlikle sonuçlanacaktır, özellikle de gözlerinizi aşağı indirdiğinizde.
Bu nedenle, sunabileceğiniz şeyleri açıklarken, kendinize güvenin-şahsen kendinizin o kadar paraya
satın almayacağınızı bildiğiniz halde.
Kararsızlık ile kendini beğenmişlik arasındaki mükemmel dengeyi bulabilmek için su altın kuralı
unutmayınız: gülümseme sizin en iyi kozunuzdur. Onsuz ise gitmeyin.

1.7. Sağlığıngeliştirilmesi üzerine tavsiyeler
Sağlık, tıbbi bir sonuç değildir, ancak, her birimizin kişisel olarak fiziksel ve ruhsal iyi olma
potansiyeline erişmek için belirlediği, yasama karsı bir yaklaşım biçimidir.

Koruyucu sağlık hizmeti—risk faktörlerinin ve komplikasyonlu hastalıkların yayılmasını
engellemek için sağlık uzmanları ve toplum tarafından tüm önlemler alınır.
Sağlığın geliştirilmesi, bireysel ve toplumsal sağlık ve refahın geliştirilmesi için yürütülen
faaliyetleri kapsayan önemli bir kavramdır.
Geliştirme, “bir şeyin geliştirilmesinde yardımcı olmak, işbirliği yapmak, korumak, gelişimini
desteklemek” faaliyetidir. Bu nedenle sağlığın geliştirilmesi, “sağlıklı insanlar için sağlık” felsefesiyle
ilgilidir. Sağlığın geliştirilmesinin özü, beden, zihin ve ruhun sürekli birbirleriyle etkileşim halde
olduğunu ve bu etkileşimin bizim hastalıklara karsı geliştirdiğimiz yaklaşımı (umutsuzluğa kapılma ya
da hayatta kalmak için caba gösterme)tanımladığını ya da nasıl yasamamız gerektiğini gösterdiğinin
akıldan çıkarılmaması gerekmektedir.
Sağlığın geliştirilmesi, sağlığa yönelik olumlu potansiyellerin su şekilde artırıldığı bir yaklaşımdır4:
• Bireyin, kendi sağlık davranışının kontrolünü kazanması için, toplamda daha iyi bir sağlık için,
daha fazla sağlık bilgisi ve kendini motive etme eğilimi.
• Sağlığın geliştirilmesi, daha sağlıklı bir yasam tarzı için gerekli şartları sağlayabilecek insanlar
ve kurumlar üzerine odaklanır.Aslına bakıldığında, sağlık geliştirmesi, sağlığa ve bireyin sağlığa
yaklaşımındaki değişikliklere (kişisel yaklaşım ve toplumsal sorumluluk) yönelik aktif bir metot

4 Benchev, B. Standard for health promotion (in Bulgarian). In: Social Medicine, 2013
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sunmaktadır. Buna karşılık, koruyucu sağlık, hastalıkların önlenmesi ve komplikasyonların
engellenebilmesi için risk faktörlerinin bazısını değiştirmektedir.
Sağlığıngeliştirilmesindeki temel prensipler şunlardır5:
• Sağlığın geliştirilmesine yönelik politikaların uygulanması;
• Sağlığın geliştirilmesine uygun çevre oluşturulması;
• Sağlık faaliyetlerine toplumsal katılım oranının artırılması;
• Bireysel ve toplumsal sağlığın geliştirilmesinde, kişisel sorumluluk oranının, kişisel beceri, bilgi
ve imkânların artırılması;
• Sağlık hizmetlerinin sağlığın teşvikine doğru yönlendirilmesi;
• Toplumsal sağlık sorumluluğunun geliştirilmesi;
• Sağlık sektörüne yapılan yatırımların artırılması;
• Sağlık ortaklığının genişletilmesi;
• Bireylerin ve toplumun imkânlarının artırılması;
• Sağlığın geliştirilmesinde altyapıların güçlendirilmesi.

Sağlığın geliştirilmesi ile hastalık önleme arasındaki ana farklar şunlardır:
Sağlığıngeliştirilmesi

Koruyucu Sağlık

Sağlığı, en büyük değer olarak görür

Sağlıklı olma hali, herhangi bir hastalığın mevcut olmama
durumudur

Sağlığı koruyucu faktörleri artırır

Sağlığa olumsuz faktörleri kısıtlar

Olumlu gelişmeye odaklanır

Sağlık konusunda kişisel sorumluğu üstlenme

Hastalık ve komplikasyonlardan korur
Sağlık ekibinin kontrollü davranışı

Toplumsal ve çevresel yönlü

Esas olarak yüksek-risk gruplarına yönelir

Halka uyarıcı önlemler sunar

Kısıtlayıcı önlemleri uygular

Sorunları ana olarak motivasyonla çözer
Hastalık ve ölüm endeksleri değiştirilir

Esas olarak toplumsal katılımı içerir: tıbbi-olmayan
dernekler, sivil gruplar vs.

Belirli patolojiyle ilgilidir

Belirli birey ve grupların sağlık statüleri değiştirilmiştir
Farklı profillere sahip sağlık uzmanlarını içerir

Source: Stachenko S. and M. Jenicek. Differences Between Prevention and Health
Promotion: Research Implicatior for Community Health Progress, Can. J.Publ.
Health, 81, 1990.

Arzını sağladığınız ürünlerin belirli karakterlerine dayalı olarak, farklı sağlık geliştirme
kampanyaları geliştirebilirsiniz; örneğin Dünya Sağlık Günü’nde (16 Ekim) ücretsiz kan basıncı
ölçümü kampanyası ya da Dünya Diyabet Günü’nde (14 Kasım) ücretsiz kan şekeri ölçüm kampanyası
gibi. Bu kampanyaların yanında, ürün numunesi ya da eşantiyonları dağıtılabilir. Elbette bunun için
ilave kaynakların da olması gerekmektedir, ancak, böyle bir yatırım her zaman dikkate değerdi,
yalnızca şirketinizin imajını halkın gözünde artırması bile bir avantajdır.
Başka bir kampanya fikri de, özel bir broşür ya da poster oluşturarak bir basın kampanyası
düzenlemek, bu kampanyada halkın belirli bir hastalık ya da tıbbi sorun hakkında bilgilendirilmesi
sağlanabilir. Bu şekilde, telefon ve adres numaralarınızı dağıtarak, potansiyel müşterileri, kimi
tıbbi cihazları, yardımcı teknoloji ürünlerini ya da gıda takviyelerini sunabileceğiniz büro ya da ofis
merkezinize davet edebilirsiniz.
Başka yollar üzerinde de düşününüz, sağlığın geliştirilmesi yollarını sunarken yaratıcılığınızı
kullanınız. Her olursa olsun, cabalarınız boşa gitmeyecektir!
5 WHO. Health for all in the twenty-first century, WHO, Geneva,2012
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Modül 2 :

M2 AB ve Ulusal Yasal Çerçeve

MADDE

İÇERİK

Modülün Amaçları ve
kapsamlı hedefleri

Bu modül hem Avrupa ve ulusal düzeydeki gıda takviyeleri
pazarlamadaki yasal çerçeve yönetmelikleri ve tıbbi cihazlar
konusunda bir genel değerlendirme vermeyi amaçlar.
Amaçlar:
• Avrupa piyasasındaki gıda takviyesindeki yerleştirme
konusunda yasal yönetmelik ve tıbbi cihazlar konusunda derin
bir bilgi edinme
• Yerel seviyede yasa bilgisi
• Gıda takviyesi konusunda belirli yasalar
• Tıbbi cihazlar konusunda belirli yasalar
Kapsayıcı konular:
- Gıda takviyesi pazarlaması konusunda belirli yasaları
öğrenme;
- Tıbbi cihazların pazarlaması konusunda belirli yasaları
öğrenme
- AB seviyesinde olmayan yönetmelikler ve/veya yönergeler.
- Ulusal seviyede bu ürünlerin pazarlanmasının düzenlenmesi;
- Belirli bir modül gıda takviyelerine ayrılmalıdır
- Anatomi, fizyoloji ve beslenme hakkında basit bilgi edinme.
- Her ülkedeki ekonomik etki – yerel düzenlemeyi nasıl
etkilediği.

Modül içeriğinin
özeti ve içindekiler
maddeleri

Bu tanıtım modülü gıda takviyelerinin ve tıbbi cihazların hem Avrupa
hem de ulusal bazda pazarlanmasının yasal çerçevesi konusunda genel
bir bakış verir. Avrupa ve yerel seviyede gıda takviyelerinin ve tıbbi
cihazların pazarlanmasındaki yasal çerçeve bilgisinin kazanılmasını
amaçlar.
İÇİNDEKİLER

2.1. Müşteri hakları konusunda AB yasal çerçevesi
2.2. Gıda takviyeleri için uygulanabilir AB mevzuatı
2.3.Tıbbi cihazlar için Yasal Çerçeve

Eğitim İş yükü

1. Teorik kısım (saatler): 20 saat
2. Pratik kısım (saatler): 10 saat
3. Değerlendirme (saatler): 1 saat
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Önceki bilgi gerekliliği 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gerekli eğitim
kaynakları

İyi iletişim becerileri.
Anlaşma yetenekleri.
Basit Bilişim ve İletişim Teknolojileri yetenekleri.
Diğerleriyle işbirliği yapabilme yeteneği.
Pozitif davranışlar ve özürlü insanlara karşı empati kurabilme.
Basit belirli müşteri hizmetleri bilgisi.
Basit ticaret bilgisi.
Eşyalar hakkında basit bilgiler.
Anatomi be fizyoloji hakkında basit bilgi

1. Projektör
2. Laptop

Öğrenme yolları

1.
2.
3.
4.

Modülün
tamamlanmasıyla
öğrenme çıktıları

Birey Avrupa’daki ve özellikle her ülkedeki gıda takviyelerinin ve
tıbbi cihazlarının pazarlanmasın mevzuatı hakkında derin bir anlayış
elde eder. Aynı zamanda belirli ürünü satarken ürün hakkında bilgi
sağlamak için temel tıbbi konu bilgisini edinirler.

ECVET/ECTS puanları
Değerlendirme (tür)
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Yüz yüze: 10saat
E-öğrenme: 20saat
Pratik: 0 saat
Staj: 1 saat

Bilgi
1. Gıda takviyeleri için Avrupa mevzuatı.
2. Her ülkenin gıda takviyelerinin pazarlanması için ulusal mevzuatı.
3. Tıbbi cihazların pazarlanması için Avrupa mevzuatı.
4. Her ülkenin tıbbi cihazlarının pazarlanması için ulusal mevzuat.
5. İnsan vücudundaki biyokimyasal sürecinin ve gıda takviyelerinin
bileşeni konusunda basit bilgi sahibi olma.
6. Tıbbi cihazların, türleri ve kullanımı bilme.
7. Beslenme ve diyet–temel bilgi.
8. Yiyeceklerin bileşimi – temel bilgi.
Beceriler
1. Avrupa’da ve ulusal bazda gıda takviyelerinin ve tıbbi cihazların
pazarlanması konusundaki mevzuatı uygulama.
2. Gıda takviyelerini bileşimine, amacına ve kullanımına göre
karşılaştırma.
3. Yetkili kişilerden müşterilere uyumlu talimatlara tıbbi cihazları
önerme.
Yetkinlikler
1. Gıda takviyeleri ve tıbbi cihazları pazarlama mevzuatını işinde sıkı
bir şekilde uygular.
ECVET puanlar = 5; ECTS puanlar = 1 kredi
Kontrol aracı
Quiz
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2.1. Müşteri hakları konusunda AB yasal çerçevesi
Avrupa düzeyinde hastaların (teknik yardım ve destek müşterileri) haklarını hastanın (müşteri)
özel ihtiyaçları ve tıbbi durumuyla uyuşmayan uygunsuz bir ürünün tedarik edilmesinden dolayı ihlal
eden olayları azaltmaya ve önlemeye yönelik standartları ve eylemleri tanımlayan çeşitli düzenleyici
belgeler mevcuttur. Bu bağlamda hastalar için olası riskleri önlemek amacıyla bir satış danışmanı
olarak var olan mevcut ulusal ve Arupa yasalarını dikkatli bir şekilde keşfetmeniz gerekmektedir.
Hasta güvenliği konusundaki belgeler paketi Komisyonun ve AB Ülklerinin hasta güvenliği
meselesini nasıl ele aldıklarını ortaya koymaktadır. Paketin bir kısmı Komisyonun nozokomiyal
(hastane ile ilgili) enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü hakkında bilgiler içeren Hasta Güvenliği
konusundaki ikinci raporundan oluşmaktadır.
2013’ ün sonunda Avrupa Komisyonu’ nun isteği üzerine Avrobarometre, Bulgaristan’ da 1000’
den fazla hasta ile kişisel görüşmeler şeklinde bir anket çalışması yürüttü.Avrupa Birliği’ nin işleyişi
hakkında antlaşma gereği Birliğin üye ülkelerin halk sağlığını koruma konusundaki çabalarını
koordine etmelerine yardım etmesi beklenmektedir.Komisyon onlara iyi uygulama değişimleri
yapmaları konusunda yardım edebilir ve Avrupa’ da hasta güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler
alabilir.
Sağlık hizmetleri ile bağlantılı enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü de dahil Hasta güvenliği
konusunda Konsey tavsiyesi(2009). (Bkz Bildiri № 2009 / C 151/01 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi)
- Komisyon tasarısına dayalı.
Sağlık hizmetleri ile bağlantılı enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü de dahil Hasta güvenliği
konusunda Komisyon tebliği (2008)
Hasta güvenliği ve bakım kalitesi üzerine bir AB uzman grubu da bulunmaktadır.Bu grup tüm
28 AB ülkesinden, EFTA ülkelerinden, uluslararası kurumlardan ve AB kuruluşlarından temsilciler
içermektedir.
Komiteden ve Avrupa Komisyonu İstihdam, İş Piyasası ve Sosyal Refah Müdürlüğünden hasta
güvenliğinin sağlanması konusunda daha fazla bilgi edinilebilir.
Avrupa çapında düzenli olarak hastalık önlenme uygulamaları için bilgi ve çalışmalar yayınlayan
Hastalık önlenme merkezi bulunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar ile ilgili tanımlanmış göstergelere
dayalı olarak bu sürecin düzenlenmesine katkı sağlamaktadır.

2.2. Gıda takviyeleri için uygulanabilir AB mevzuatı

Şekil. 1 Gıda takviyeleri için AB yasal çerçevesi
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AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEYİ (AK) No 1924/2006 20 Aralık 2006 tarihli YÖNETMELİK
yiyecekler üzerine beslenme ve sağlık beyanı
Bu yönetmelik,yüksek düzeyde tüketici koruması sağlarken aynı zamanda iç pazarın etkili işleyişini
temin etmek amacıyla, beslenme ve sağlık beyanları ile ilgili üye ülkelerdeki kanun, yönetmelik ve
idari eylemlerle ortaya konulan hükümleri uyumlaştırmaktadır.
Bu Yönetmelik yiyeceklerin gerek etiketlenmesi, sunumu gerekse bu şekilde son tüketiciye
ulaştırılacak şekilde reklamının yapılmasında ticari haberleşmelerde yapılan beslenme ve sağlık
beyanlarında uygulancaktır.
KOMİSYON YÖNETMELİK(AB) No 1881/2006 Tarih 19 Aralık 2006 gıda maddelerindeki belirli
katkılar için maksimum düzeyleri belirleyen ( AEA(Avrupa Ekonomik Alanı) ile ilgili metin)
Ekte listenmiş gıda maddeleri, ekte belirtilen katkı maddelerinden maksimum düzeyi aşanları
ihtiva etmeleri durumunda pazarda yer almayacaklardır.
Ekte belirtilen maksimum düzeyler aksi belirtilmedikçe ilgili gıda maddelerinin yenilebilir
kısımları için uygulanacaktır.
AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEYİ gıda katkı maddeleri üzerine 1333/2008 Nolu 16 Aralık
2008 tarihli YÖNETMELİK (AK)
Bu yönetmelik uygun durumlarda çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak yiyeceklerde
kullanılan gıda katkı maddeleri üzerine insan sağlığını ve gıda ticaretinde tüketicinin ilgisi ve adil
uygulamaları da dahil tüketiciyi yüksek düzeyde korumayı temin ederken iç pazarın etkili işlemesini
sağlamak maksadıyla kurallar ortaya koymaktadır.
İyonize radyasyona maruz kalmış gıda muhteviyatı ile ilgili Üye ülkelerin yasalarını uyumlaştırılması
üzerine AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 22 Şubat 1999 tarihli ve 1999/2 /EC sayılı
DİREKTİF
Bu Direktif şunlar için geçerli değildir: (a)ölçüm ve araştırma cihazları tarafından
üretilen,nötronlardan faydalanan araştırma cihazları içinemilen dozun 0,01 Gy’ den, diğerleri için 0,5
Gy’ den fazla olmaması şartıyla, X-rayler durumunda ise maksimum 10 MeV diğer durumlarda ise 5
MeVradyasyon seviyesinden fazla olmaması şartıyla iyonize radyasyona maruz kalmış gıda maddeleri;
(b) tıbbi denetim altında steril diyet gereken hastalar için hazırlanmış olan gıda maddelerinin
ışınlanması

AB düzeyinde ilave yasal dökümanlar:

Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin 20 Temmuz 1990 90/385 / EEC sayılı Yönerge
Yerleştirilebilir tıbbi cihazlar ile ilgili en son olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin aktif
Yerleştirilebilir Tıbbi Cihazlar ile ilgili üye develetlerin yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin Yönergede
değişiklik yapan 5 Eylül 2007 tarihli ve 2007/47 / EC sayılı 90/385 / EEC sayılı Yönergesi
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1990L0385:20071011:en:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0021:0055:en:PDF
Tıbbi cihazlar ile ilgili 93/42 / EEC sayılı Yönerge.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:en:PDF
Bu yönerge tıbbi cihazlar ve bu cihazların aksesuvarları için uygulanacaktır.
Bu yönerge çerçevesinde, aksesuvarlar kendi içlerinde tıbbi cihazlar olarak değerlendirilecektir.
Hem tıbbi cihazlar hem de aksesuvarlar bundan böyle cihaz olarak adlandırılacaktır.
Biyosit ürünler pazarında yerleştirme ile ilgili 98/8/EC sayılı Yönerge (21 Eylül 2007 tarihli OJ, L
247/21).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31998L0008

Bu Yönerge:

Üye Devletler içinde biyosidal ürünlerin kullanımı konusunda piyasaya sürme ve yetki;
Topluluk içerisinde yetkilerin karşılıklı taninmasi;
biyosidal ürünlerde kullanılabilecek aktif maddelerin pozitif listesinin Topluluk düzeyinde
kurulması konularıyla ilgilidir.
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27 Ekim 1998 tarihli 98/79 / EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi vücut dışında
kullanılan tıbbi tanı cihazları, en son Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’ nin (EC) № 1882/2003 sayılı
29 eylül 2003 tarihli Yönetmeliği ile değiştirilen 1999/468 EC Kararlarının, Komisyona AT Anlaşması
Madde 251’ de bahsedilen prosedüre bağlı olan enstrümanlarda ortaya konan güçlerin uygulanması
sırasında yardım sağlayan komiteler ile ilgili hükümlerin uyumlu hale getirilmesi ile ilgilidir.
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/iv-diagnosticmedical-devices/index_en.htm
Uluslararası yasaklanmış katkı maddeleri listesi, - Anti doping kodu – 1 Ocak 2015’ ten itibaren
geçerlidir.
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf
Dünya Anti-Doping Kodu Madde 4.2.2 uyarınca, S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a sınıfları ve yasaklanmış
metodlar M1, M2 ve M3 dışındaki bütün yasaklanmış maddeler “Belirlenmiş Maddeler” olarak
değerlendirilecktir.
Gıdalara katılabilecek katkı maddeleri de dahil vitamin ve mineraller listesi ile ilgili Avrupa
Parlementosu ve Konseyi EC) No 1925/2006 sayılı Yönetmeliği ve Avrupa Parlementosu ve Konseyi
2002/46/EC sayılı Yönergesinde değişiklik yapan 30 Kasım 2009 tarihli ve (EC) 1170/2009 sayılı
KOMISYON YÖNETMELİĞİ
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0036:0042:En:PDF
Etiketleme ve güvenlik ile ilgili linkler
http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/supplements/index_en.htm
http://www.hfma.co.uk/

2.3.Tıbbi cihazlar için Yasal Çerçeve
a) Cihazlar - aksesuvarlar

“Tıbbi Cihaz” teriminin tanımı “aksesuvar” ın tanımı ile beraber 93/42/EEC sayılı Yönergenin
uygulama alanının sınırlandırılması için belirleyici faktördür. 93/42/EEC sayılı yönerge Madde
1(2) (a) ile 90/385/EEC sayılı yönerge Madde 1(2) (a) daki tanım arasında küçük bir farklılık
bulunmaktadır.
93/42/EEC sayılı yönergede aksesuvarlar “cihazlar” ile “ aksesuarlar” arasında bir ayrım
yapılmaktayken diğer yönergeye gore aksesuvarlar tıbbi cihazlar olarak tanımlanmaktadır.
Bu nedenle 93/42/EEC sayılı Yönergenin bahsettiği anlam kapsamında aksesuvarlar kendi
başlarına birer üründürler ve cihaz olarak kabul edilseler bile (madde 1(1)), genel bir kural olarak
ilgili cihazların kullanıldıkları bağlamdaki sınıflandırmalarına uymazlar.
Aksesuvarlar bu yüzden 93/42/EEC sayılı Yönergeye gore kendi içlerinde sınıflandırılırlar.

b) Tıbbi Amaç

Tıbbi cihazlar tıbbi bir amaç için kullanılan mallardır şeklinde tanımlanabilirler.
Tıbbi amaç üretici tarafından bir ürüne yüklenmektedir.Üretici, etiket, kullanım klavuzu ve
promosyonel materyal yoluyla bir cihazın özel tıbbi amacını belirler.
Yönerge temelde hastaların ve kullanıcıların korunmasını amaç edinmiş olsa da, tıbbi amaç bitmiş
bir ürününtek başına ya da bir kombinasyon içerisinde kullanımını dikkate almaksızın onunla genel
olarak ilgilenir. Bu demektir ki yönerge ile sağlanan koruma son kullanıcıya verildiği bir üretim
aşaması olan ürünler için geçerli olmaktadır.
Bu bağlamdan yola çıkarak, ham maddeler, bileşenler ve ara ürünler ve buna bağlı olarak normalde
tıbbi cihaz değildirler. Bu tür ham maddelerin bitmiş cihazların güvenliği ve kalitesi için belirleyici
özellikleri sunmasıgerekebilir.
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Bu nedenle bitmiş cihazlar için ihtiyaç duyulan hammaddelerin ve ara ürünlerin seçilmesi ve
kontrol edilmesi üreticinin sorumluluğundadır. (Bkz. 93/42/EEC sayılı Yönere Ek I, bölüm 7.1; Ek II,
bölüm 3.2; Ek V, bölüm 3.2)
Bir cihazın mevcut bileşenlerinin değiştirilmesi için tedarik edilen uygunluğu belirlenmiş yedek
parçalar, tıbbi cihaz değilirler.Eğer yedek parçalar, bununla birlikte, bir cihazın mevcut kurulmuş
yapısına nazaran cihazın performansını ya da temel özelliklerini önemli ölçüde değiştiriyorsa, bu tür
yedek parçalar kendi başlarına cihazlar olarak değerlendirilebilir.
Tıbbi cihazların güvenliği ve performansı ile ilgili AB’ deki yasal düzenlemeler 1990larda Yeni
Yaklaşım yasama ilkeleri ile uyumlu hale getirildi.

Temel yasal çerçeve 3 Yönergeden oluşmaktadır:

Aktif Yerleştirilebilir Tıbbi Cihazlar (AIMDD) üzerine 90/385/EEC sayılı Konsey Yönergesi
Bu Yönerge aktif yerleştirilebilir tıbbi cihazlar için uygulanacaktır.
Tıbbi Cihazlar (MDD) (1993) üzerine 93/42/EEC sayılı Konsey Yönergesi
Bu Yönerge tıbbi cihazlar ve aksesuvarları için uygulanacaktır.Bu yönerge sebebiyle aksesuvarlar
kendi başlarına tıbbi cihazlar olarak değerlendirilecektir. Hem tıbbi ihazlar hem de aksesuvalar
bundan böyle cihazlar olarak belirtilecektir.

Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları (IVDMD) üzerine98/79/EC sayılı Konsey Yönergesi
(1998)
Bu Yönergelerin amacı yüksek düzey insan sağlığı ve güvenliğini ve ortak pazarın iyi işleyişini
temin etmektir. Bu üç ana yönerge zaman içerisinde Yönergelerde yapılan değişiklikler ve eklemelerle
ve en son 2007/47/EC sayılı Yönergenin getirmiş olduğu teknik revizyonla tamamlanmıştır.
Komisyon Tıbbi cihazlar Yönergelerine bağlı olarak çeşitli uygulama önlemleri benimsemiştir.
Bu önlemler diğerleri arasında, hayvansal dokular kullanılarak üretilen tıbbi cihazlarla, belirli tıbbi
cihazların sınıflandırılmasıyla ve IVD Yönergesi Ekinde listelenen Vücut Dışı Tanılamalar (IVDs) için
Ortak Teknik Özelliklerle ilgilidir.
Avrupa Komisyonu Tıbbi Cihazlarla alakalı Yönergelerin uygulanmasında paydaşlara yardımcı
olmak üzere bir dizi klavuz dökümanlar sağlamaktadır. ‘MEDDEVler’ diye adlandırılan bu klavuz
dökümanlar bütün paydaşlarla bir arada düzenlenmiştir: ulusal yeterlik mercileri, endüstri birlikleri,
sağlık meslek dernekleri, onaylanmış kuruluşlar ve Avrupa Standardizasyon kuruluşları.
MEDDEVler uygunluk değerlendirme prosedürlerine dahil olmuş üreticiler ve onaylanmış
kuruluşlar tarafından izlenecek ortak bir yklaşım geliştirmektedirler.
MEDDEVler halk sağlığı koruma mercileri tarafından düzenlenmektedirler. Bu Yönergeleiin ilgili
eklerine uygun şekilde yapılmktadır; MEDDEVler bütün ilgili taraflarla bir müzakere süreci içerisinde
dikkatlice düzenlenmekte ve düzenli olarak güncelleme sürecine tabi tutulmaktadırlar;
Bu dökümanlar özel referans kodlarına sahip olup Tıbbi Cihazlar Uzman Grubu (MDEG) genel
toplantılarında uygun bulunmaktadırlar;
Ana esaslar yasal olarak bağlayıcı değildir.Ancak, bahsi geçen ilgili tarafların ve yetkili makamlardan
uzmanların katılımlarından dolayı, ilgili Yönerge esaslarınında uygulama birliği sağlayacağından, ana
esasların takip edilmesi beklenmektedir.

ROMANYA MEVZUATI

A) Gida Takviyeleri Mevzuatı

Giriş
Romanya’ da mevcut yasalar altında, gıda takviyeleri alanında sorumluluk aşağıdakiler gibi birkaç
kurum arasında paylaştırılmıştır:
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- Sağlık Bakanlığı,
- Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı,
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- UlusalSağlık Veterinerliği ve Gıda Güvenliği Otoritesi,
- Tüketicinin Korunması Ulusal Otoritesi,
- Ulusal Anti-Doping Ajansı.

Gıda takviyeleri üzerine Avrupa Birliği Yasaları (Yönerge 46/2002/EC) özellikle Romanya’
nın Avrupa Birliği üye devlet statüsü aldığı 2007 yılından bu yana Romanya’da da adım adım
uygulanmaktadır.
Romanya’ da hem Genel gıda yasaları hem de Gıda takviyeleri konusunda Özel yasalar ile ilgili
ulusal hukuki fiiller bulunmaktadır.
Genel Gıda Mevzuatı

- no. 3/31.01.2002 sayılı Romanya Resmi Gazetesinde (Romencesi: Monitorul Oficial al României)
yayınlanan gıdaların üretimi, dolaşımı ve pazarlaması üzerine 57/200/2002 sayılı Kanun.
-412/2005 sayılı Gıda güvenliği Kanunu ile düzenlenen ve tamamlanan, 959/29.11.2006 sayılı
Romanya Resmi Gazetesinde tekrar yayınlanan 150/2004 sayılı Kanun.
- 491/2003 sayılı Şifalı ve Aromatik Bitkile ve kovan ürünleri Kanunu değiştiren ve tamamlayan,
2011 yılında tekrar yayınlanan 239/2010 sayılı Kanun.
- Gıda etiketleme üzerine 102/2002 sayılı Hükümet Kararında düzenleme ve tamamlama yapmaya
dair 685/2010 sayılı Hükümet Kararı.
- 363/2010 nolu Müşteri ilişkilerinde bayilerin haksız uygulamaları ile mücadele ve Tüketicinin
korunmasına dair yasaların Avrupa yasaları ile uyumlu hale getirilmesi Kanunu
Gıda Takviyeleri Özel Mevzuat

- Sağlık Bakanlığı’nın 1069/2007 sayılı Emri - 455/05.07.2007 sayılı Romanya Resmi Gazetesinde
yayınlanan Gıda takviyeleri ile ilgili Kuralların onaylanması.
- 46/2002/EC sayılı Yönerge Romanya’ da vitaminler ve minerallere dayalı gıda takviyeleri ya da
bunların karışımlarıve tronspoze edilmesi ile ilgilidir.

- 1228/2005/244/63/2006 sayılı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı’ nın, Sağlık Bakanlığı’ nın
ve Sağlık Veterinerliği ve Gıda Güvenliği Otoritesi’nin hayvansal ve bitkisel kaynaklı ön ölçümlü gıda
takviyelerinin ve/ veya bunların vitaminler, mineraller ve diğer besinlerle karışımlarının ticareti
ile ilgili teknik kuralların onaylanmasına dair 253/21.03.2006 sayılı Romanya Resmi Gazetesinde
yayınlanan Ortak Kararı.
- 244/401/2005 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı’ nın ve Sağlık Bakanlığı’ nın ön
ölçümlü gıda takviyeleri şeklinde kısmen ya da tamamen işlenmiş, şifalı ve bu şekilde kullanılan
aromatik bitkilerin imalatı, işlenmesi, ve pazarlanmasına dair 474/03.06.2005 sayılı Romanya Resmi
Gazetesinde yayınlanan Ortak Kararı
- 106/2002 sayılı Gıda etiketlemesi konusunda müteakip değişiklikler ve eklemeler içeren
147/27.02.2007sayılı Romanya Resmi Gazetesinde yayınlanan Hükümet Kararı.

- Gıda etiketlemesi konusunda 106/2002 sayılı Hükümet Kararında değişiklik ve tamamlama
yapılmasına dair 685/2009 sayılı Hükümet Kararı.
Romanya’ da gıda takviyelerine ilişkin mevzuat piyasada mevcut bulunan gıda takviyelerinin
daha sıkı kayıt altına alınmasına neden olmakta, bu da tüketiciler için daha iyi sağlık koruması
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sağlayabilmekte, aynı zamanda gıda takviyeleri üzerine bir veritabanı oluşturarak operatörler ve
tüketiciler için daha yüksek düzeyde bilgi şeffaflığı kazandırmaktadır.

Mevzuat ayrıca, ürün piyasası için tüketici sağlığını tehlikeye düşüren sorumlulukları üreticiler,
onların yetkili temsilcileri, taşıyıcılar ya da gıda takviyelerinin pazarlamasından sorumlu olan kişiler
üzerine yüklemektedir.
Romanya’ daki gıda takviyeleri ile ilgili yasalar AB’ de çıkarılan uyarıların karşılıklı tanınmasını da
içeren bütünsel bir mevzuat çerçevesi ve kurumsal ve prosedürel bir yasal çerçeve oluşturmayı amaç
edinmektedir.

Mevzuat ayrıca tüketicinin korunması ve halk sağlığı, sporcularınkiler de dahil (Yasaklanmış
Listeyi de göz önünde bulundurarak) gıda takviyelerinin pazarlanmasının düzenlenmesi, yasal
hükümlerin ihlalleri ile ilgili cezalar belirlenmesi ve AB gereksinimleri ile uyumlu olarak her türden
gıda takviyesini içeren bir veri tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır.
B) Tıbbi Cihazlarla ilgili Düzenlemeler

Giriş

Romanya’ da, mevcut yasalar altında, tıbbi cihazlarla ilgili sorumluluklar bir kaç kurum arasında
paylaştırılmıştır. Bu kurumlar:
- Sağlık Bakanlığı,
- İlaçlar ve Tıbbi Cihazlar Ulusal Ajansı

-434/2004 sayılı Tıbbi Cihazlar yasası ile değiştirilmiş olan 176/2000 sayılı Yasa. Yasa tıbbi
cihazların, aktif takılabilir tıbbi cihazların, vücut dışı tanı tıbbi cihazlarının ve tıbbi cihazların
pazarlama, dağıtım ve servis faaliyetlerinin kontrolü için yasal ve kurumsal çerçeve oluşturmaktadır.
Yasa tıbbi cihazlar ve aksesuvarları ve aksesuvarların belirlenen amaç için tıbbi cihazla birlikte
kullanılmasına izin vermekte uygulanmaktadır.
http://www.legex.ro/Legea-176-2000-21598.aspx
http://www.legex.ro/Legea-434-2004-44380.aspx

- Tıbbi Cihazların pazarlama ve kullanım şartlarınıortaya koyan 190/2003 sayılı Hükümet Kararı
- Karar Romanya’ da pazarlanan ve / veya kullanılan tıbbi cihazlar ve bunların aksesuvarları için
mevzuata uygunluk, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve ihtiyatlılığı ile ilgili yasal çerçeveyi
oluşturmakta dolayısıyla tıbbi cihazların güvenlik düzeylerini ve performanslarını, hastaların,
kullanıcıların ve diğer kişilerin sağlıklarını uygun bir şekilde korumayı garanti altına almaktadır.
http://www.legex.ro/Hotararea-190-2003-36531.aspx

- 798/2003 sayılı vücut dışı tanı tıbbi cihazlarının kullanımı ve pazarlanması şartlarına dair
Hükümet Kararı.
http://www.legex.ro/Hotararea-798-2003-39245.aspx
-Kullanıma sunulan ve işler olan tıbbi cihazların periyodik kontrollerine dair Sağlık Bakanlığının
44/2013 sayılı Emri.
http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_44_2013_controlul_verificare_periodic
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BULGARISTAN MEVZUATI
a) Tıbbi Cihazlar Mevzuatı

Tıbbi cihazlar Kanunu - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555444

Bu kanunun amacı üreticinin talimatlarına ve yapılış amacına uygun olarak kullanıldığı, saklandığı,
dağıtıldığı, kurulduğu, takıldığı ve korunduğu takdirde hastaların hayatı ve sağlığı için tehlike
oluşturmayan tıbbi cihazların pazarlama ve/veya çalışmasını garanti altına almaktır.
Bulgaristan Cumhuriyetinde Tıbbi cihazların toptan satışı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından,
Ticaret Kanunu ya da diğer bir Üye ülkenin veya ülkenin yetkili bir otoritesince verilen tıbbi cihazların
ticaretini yapabileceğine dair dökümanına sahip ya da BDA tarafından tıbbi cihazların toptan satışı
için yetkili olan Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre Konfederasyonu Anlaşmasının tarafı olan
herhangi bir ülkeninkanunu altında tüccar olarak kayıtlı olmaları şartıyla yapılabilir.
Yasa tıbbi cihazları düzenlemektedir ve şunlardan oluşur:
Tıbbi cihazların Piyasaya arzının ve/veya hizmete sunulmasının hüküm ve koşulları;
Tıbbi cihazların üreticisinin, yetkili temsilcisinin ve ithalatçısının yükümlülükleri;
Tıbbi cihazların uygunluk değerlendirmesi için ruhsat verme hüküm ve koşulları;
Tıbbi cihazların klinik denemelerini yürütme şartları ve prosedürleri;
Tıbbi cihazların ticareti için hüküm ve koşulları;
Tıbbi cihazların piyasa gözetimi ve denetimi;

Notification system and evaluation of incidents / potential; incidents related to medical devices.

Tıbbi cihazlar ve ödeme miktarları belirleme Kanunu 30a Maddesi altında Tıbbi Cihazlar listesi
oluşturma koşulları ve prosedürleri konulu karar.
http://aidsbg.info/attachment/news/289/Regulation%20medical%20devices.pdf
Tıbbi Cihazlar toptancıları Resmi Kayıt -

http://www.bda.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=42%3Adealer-register&layou
t=blog&Itemid=59&lang=bg
Bulgaristan İlaç Ajansı (BDA) şunları içeren tıbbi cihaz toptancılarının kaydını tutmaktadır:
Bireyler için tıbbi cihazların toptan satışı için yetkilendirme sayısı ve tarihi;
İsim, kayıtlı ofis ve adres;
Yetkinin sona erme tarihi;
Tıbbi ürünlerin depolanacağı yerleşke adresi;
Yasal Temsilci kişisinin ismi ve adresi;
Ticareti yapılan tıbbi cihaz kategorileri listesi;
Değişiklik kayıt koşulları.
Hastane bakımı için Sağlık Kurumları hastalarının ihtiyaçları için tıbbi cihazlar ile iş yapabilirler
Sağlık kurumlarının ortak olduğu ticari işlemlere konu olabilecek tıbbi cihazlar Sağlık Bakanı
tarafından belirlenecektir.

Engelli Bireylerin Entegrasyonu Madde 35d para.1 altında listelenen tıbbi cihazlar ve engelli
kişilere yardım, cihaz ve malzeme sağlama aktivitelerinin uygulanma koşulları ve prosedürleri ve
kontrolüne dair Karar (Cap. Amend. - SG. 89 of 2010, effective as of 12.11.2010, No. 54 of 2014)
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Bu yasa Engelli Bireylerin Entegrasyonu Madde 35d para. 1 altında listelenen tıbbi cihazların,
yardımcı teknolojilerin ve malzemelerin tedariği ve bakımı aynı zamanda Madde 35d para. 1 pt 2 de
listelenen engelli bireyler için olan tıbbi cihazların tedariği ve tamiri faaliyetlerinin uygulanması ve
izlenmesi koşul ve prosedürleri için gerekenleri tanımlamaktadır.
b) Gıda takviyeleri mevzuatı

Gıda Kanunu (1999)
http://lex.bg/laws/ldoc/2134685185

Bu kanun şunları düzenlemektedir:
Gıda hijyeni ve güvenliği, paketleme, etiketleme, sunum ve promosyonu da dahil gıda gereksinimleri,
önlemleri ve koşulları;
Gıda üretimi, işlenmesi ve dağıtımının bütün aşamaları için gereksinimler;
Gıda üretimi ve pazarlama hükümleri ve koşulları;
Gıda üretimi yapan ya da pazarlayan kişilerin hakları ve yükümlülükleri;
Yasal gereksinimlerle uyumluluğunun doğrulanması da dahil resmi kontroller için kurallar;
Gıda maddelerinin üretimi ve ticareti üzerine resmi kontrol yetkililerinin güçleri;
Gıda üreticilerinin meslek örgütlerinin ve bu yasayla kurulan Bulgaristan Yiyecek ve İçecek
Derneği (BAFDI)’ nin işlevleri ve güçleri.
Gıda takviyeleri içi gereksinimlere dair 47 of 28/12/2004 sayılı Yasa

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/20/naredba47-ot-2004giziskvania-kam-hranitelnite-dobavki.pdf

Bu Yasa Gıda takviyeleri için gereksinimleri belirlemektedir.Gıda takviyeleri gıda maddeleri olarak
pazarlanmalı ve kendilerini bu şekilde sunmalı ve son tüketiciye sadece önceden paketlenmiş olarak
ulaştırılmalıdır.Bu Yasa Beşeri İlaçlarda İlaçlar ve Eczaneler Kanununun 3.Maddesi altında düzenlenen
ürünler için uygulanmaz.Bulgaristan’ daki gıda takviyeleri ancak bu yasanın gereksinimlerini
karşılamaları halinde piyasaya çıkabilir. Üreticiler ya da tacirler gıda takviyelerini piyasaya ilk defa
sürmek için piyasa öncesi Halk Sağlığı Koruması ve Kontrolü Bölge Müfettişliğini (HEI) yerinde,
bu yoksa Bulgaristan Cumhuriyetini seçilen HEI de bilgilendiririler. Halk Sağlığı Koruması ve
Kontrolü Bölge Müfettişliği piyasadaki gıda katkı maddeleri ile ilgili yapılan bildirilerinresmi olarak
kullanılması için bir veritabanı kuracak ve sürdürecektir.Gıdda katkı maddelerinin içerikleri, üretim
özellikleri, sunum ya da etiketlemeleri gereksinimleri karşıldağıı zaman, bunlarla ticari işlem
yapılması yasaklamaz ya da sınırlanmaz.

Bakanlar Konseyinin gıdaların etiketlenmesi ve sunulması için gereksinimleri belirleyen
136/2001 sayılı Kararnamesi; Gıda takviyelerinin uygun etiketleme, sunum ve reklamı tüketicilerin
yüksek düzeyde korunmasını tein eder, besinlerin oluşumları ve içerikleri üzerine gerekli bilgiyi
sağlar. Bilgilenmiş tüketici seçeneklerini kolaylaştırır.Etiket ilişkilendirir ve bir bilgi kaynağıdır:
tüketiciler, üreticiler / tacirler, kontrol yetkilileri, sağlık bakım profesyönelleri, diyete bağlı alımı
değerlendirmeye hizmet eder.
http://www.org-bg.net/docs/Naredba20080703etiketi.pdf

Bebek mamaları ve devam mamalarının terkibi ve özelliklerine dair Yasa

36

http://hs.europedirect-gabrovo.info/content/4-nar/9/10.htm

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Yasa isim, terkib, özellikler, etiketleme, sunum ve reklamların bebek mamaları ve devam mamaları
ile uyumlu olması konusunda üreticiler ve satıcıların uymaları gereken koşulları belirlemektedir.

02.11.2010 ‘dan bu yana yürürlükte olan 86 of 02.11.2010 sayılı özel maksatlı gıda ünitelerine
dair Yasa
http://old.mi.government.bg/norm/nar.html?id=86914

Yasa, özel maksatlı gıda ve özel maksatlı gıda takviyelerinin isim, terkib ve özellikleri konusunda
üreticiler ve satıcıların uymaları gereken koşulları belirlemektedir.

Özel maksatlı gıdalara dair yasa yoğun kas eforuna, özellikle sporcular için yönelik gıdalar için
gereksinimler üzerinedir. (prom. SG. 84/2006 on)
http://ekspertis.bg/document/view/law/120778/25178

Düzenleme yoğun kas gücüne, özellikle atletler, yönelik olan gıdalar için özel gereksinimleri
ortaya koymaktadır.Yoğun kas gücü için kullanılması düşünülen gıda takviyeleri üreticinin kullanım
yönergesine göre kullanılan vücudun yoğun kas aktivitesi esnasında ihtiyaç duyduğu özel besinleri
karşılamaya yönelik özel işlevleri olan bir kategoridir
Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737
TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üre?m,
hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak üzere ürün özelliklerini
belirlemek?r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; takviye edici gıdaları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Yönetmeliğine
dayanılarak,
b) 2002/46/EC sayılı Gıda Takviyeleri ile ilgili Üye Ülke Mevzua\nın Birbirine Yaklaş\rılması ile
ilgili Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direk?fine paralel olarak hazırlanmış\r.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Besin öğesi: Vitaminler veya mineralleri,
c) Botanikler: Bitkiler, otlar, mantar, alg ve bunların ekstraktlarını,
ç) Diğer maddeler: Vitaminler, mineraller ve botanikler dışında besleyici veya fizyolojik etkileri
bulunan maddeleri,
d) Takviye edici gıda: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein,
karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino
asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki,
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bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoak?f maddeler ve benzeri maddelerin konsantre
veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pas?l, tek kullanımlık toz paket,
sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu
belirlenmiş ürünleri, ifade eder.
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki takviye edici gıdaların özellikleri aşağıda verilmiş?r:
a) Takviye edici gıdalarda, sadece Ek-1’de yer alan vitamin ve mineraller, Ek-2’de belir?len
formlarda kullanılır.
b) Takviye edici gıdalarda kullanılan vitamin ve minerallerin günlük maksimum limitleri Ek-3’e
uygun olur.
c) Vitaminlerin miktarı Ek-4’te yer alan çevirme faktörleri kullanılarak hesaplanır.
ç) 4 üncü maddenin birinci gkrasının (c) bendinde belir?len ve takviye edici gıdaların bileşiminde
bulunan botanikler, Bakanlık
taragndan oluşturulan ve Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanan Bitki Listesine uygun olur.
d) 4 üncü maddenin birinci gkrasının (ç) bendinde belir?len ve takviye edici gıdaların bileşiminde
bulunan diğer maddelerin
Bakanlıkça oluşturulan ve Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanan Takviye Edici Gıdalarda
Kullanımı Yasak ve Kısıtlı Maddeler Listesine uygun olur.
e) Takviye edici gıdalar son tüke?ciye sadece hazır ambalajlı olarak sunulur.
f) Vitamin ve mineral içeren takviye edici gıdalarda; üre?ci taragndan tüke?lmesi tavsiye edilen
ürünün günlük porsiyonundaki her bir besin öğesinin minimum miktarı, 11 yaş ve üzeri bireyler için
29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
E?ketleme Yönetmeliğinde yer alan beslenme referans değerinin %15’i olur. 4- 10 yaş grubu çocuklar
için ise bu değerin yarısı alınır.

Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri, 30/6/2013
tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan aroma vericiler ve aroma
verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda
Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 29/12/2011
tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Pes_sit kalın`ları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pes?sit kalın\ miktarları, 29/12/2011
tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pes?sitlerin
Maksimum Kalın\ Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Hijyen
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer
alan hükümlere uygun olur.
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Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalın\
düzeyleri 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal
Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Ak?f Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalın\
Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve
28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden
Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

E_ketleme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi E?ketleme Yönetmeliğinde yer alan
hükümlere uygun olur.
Türk Gıda Kodeksi E?ketleme Yönetmeliğindeki kuralların yanında aşağıda belir?len kurallara da
uyulur:
(2) Türk Gıda Kodeksi E?ketleme Yönetmeliğindeki kuralların yanında aşağıda belir?len kurallara
da uyulur:
a) Türk Gıda Kodeksi E?ketleme Yönetmeliğinin Beşinci Bölümü, bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere
uygulanmaz.
b) Türk Gıda Kodeksi E?ketleme Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci gkrası çerçevesinde, bu
Tebliğ kapsamındaki ürünler
sadece “takviye edici gıda” adı al\nda piyasaya arz edilir.
c) Takviye edici gıdaların e?ke?nde, sunumunda ve reklâmında; bir hastalığı önleme, tedavi etme
veya iyileş?rme özelliğine
sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere a\qa bulunan ifadeler yer alamaz.
ç) Takviye edici gıdaların e?ke?nde, sunumunda ya da reklâmında; besin öğelerinin yeterli ve
dengeli bir beslenme ile
karşılanamayacağını belirten, ima eden veya vurgulayan ifadeler yer alamaz.
d) Takviye edici gıdalarda bulunan besin öğeleri, botanikler ve diğer maddelerin miktarları,
ürünün tüke?lmesi önerilen
günlük porsiyonu üzerinden e?kere sayısal olarak belir?lir. Vitamin ve mineraller için Ek-1’de
belir?len birimler kullanılır.
e) Vitamin ve minerallerle ilgili bilgiler verilirken, (d) bendinde beyan edilen değerler, Türk Gıda
Kodeksi E?ketleme Yönetmeliğinde yer alan beslenme referans değerlerinin yüzdesi olarak da e?kere
belir?lir. Vitamin ve mineraller için referans
değerlerinin yüzdesi grafik formunda da verilebilir.
f) Beslenme referans değeri olmayan besin öğeleri için “beslenme referans değeri yoktur.” ifadesi
e?ket üzerinde belir?lir.
g) (d) bendinde beyan edilen değerler, üre?cinin analizlerine dayanarak beyan esği sapma değerleri
içerisinde olmak
zorundadır.
ğ) 4 yaşın al\ndaki bebek, küçük çocuk ve çocuklar için takviye edici gıda üre?lemez, piyasaya arz
edilemez.
h) Bu Tebliğ kapsamında 4-10 yaş grubuna yönelik ürünlerin e?ke?nde ürün adıyla birlikte “4-10
yaş grubu çocukların
kullanımına uygundur.” ifadesi belir?lir. Bu yaş grubuna yönelik olmayan takviye edici gıdaların
e?ke?nde çocuklara yönelik olduğunu ima eden şekil, resim, ifade yer alamaz.
ı) Üre?ci taragndan, ye?şkin kadın ve erkekler ile gençlik ve yaşlılık dönemlerine yönelik tavsiye
edilen ürünlerin e?ke?nde ürünün, tavsiye edilen kullanıcı grubu veya yaş grubu için üre?ldiğini
belirten ifade yer alabilir.
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i) Takviye edici gıdaların e?ke?nde aşağıdaki ifadelerin beyan edilmesi gerekir:
1) Ürünü karakterize eden besin öğelerini, botanikleri ve diğer maddeleri sınıflandıran veya bu
maddelerin doğasını gösteren
2) Üre?ci taragndan tüke?lmesi tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı. 3) “Tavsiye edilen günlük
porsiyonu aşmayın.” ifadesi.
4) “Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.” ifadesi. 5) “Çocukların ulaşamayacağı
yerde saklayın.” ifadesi.
6) “İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.” ifadesi.
7) “Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza
danışın.” ifadesi.
8) Üre?cinin diğer uyarıları.
j) (i) bendinin 6 numaralı alt bendinde yer alan “İlaç değildir.” ifadesi Ek-5’te tanımlanan ‘x’
yüksekliğinin en az 3 mm olduğu
punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılır.

Taşıma ve depolama
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda
Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine uygun olur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde
belir?len kurallara uygun olarak numune alınır ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları
uygulanır.

İdari yap`rım
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yap\rım uygulanır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 –(Değişik:RG-29/1/2015-29251)1
(1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üre?len veya
işlenen veya piyasaya arz edilen
ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veya üre?lmesi veya işlenmesi
veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2015 tarihine kadar bu
Tebliğ hükümlerine uygun hale ge?rmek zorundadır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. ___________________
1 Bu değişiklik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğin
eklerini görmek için tıklayını

AVUSTURYA MEVZUATI

Avusturya’ da Gıda Güvenliği ve Gıda Kontrolü
Gıda güvenliği için ulusal yasal dayanak, gıda güvenliği , gıda kontrolü ve gıda hiyeni konularında
AB Mevzuatı ilkelerini entegre eden 2006 Avuturya Gıda güvenliği ve Tüketici Koruma Yasası’ dır.
Kapsam
Ulusal idari kurullara AB yasalarını yasalaştırmak üzere sorumluluklar vermektedir.
Avusuturya’ da Federal Sağlık Bakanlığı (www.bmg.gv.at ) gıda güvenliği ve gıda güvenliği mevzuatı
konusunda genel sorumluluğa sahiptir. Dokuz Federal vilayetin gıda denetleme kurumlarının ve
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resmi örneklemlerin analizi için görevlendirilmiş laboratuvarların faaliyetlerini koordine etmektedir.
Yıllık federal kontrol planını takip ederken, 9 Federal Vilayetin yetkili kurumları teşebbüslerin
yerinde denetimlerini yapmakta ve örneklemler almaktadırlar.Yasa ihlalleri durumunda idari
tedbirler ve cezalandırmalardan sorumludurlar.
Hayvansalolmayan gıdaların ithalat kontrolleri gıda denetçileri tarafından yapılmaktadır.İthal
edilmiş hayvansal gıdaların kontrolleri sınır veterinerleri tarafından yapılmaktadır.
http://www.bmlfuw.gv.at/en/fields/agriculture/EU-International-affairs.html

Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı (AGES)
Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı (AGES) = Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
GmbH, (www.ages.at) 2002 yılında tarım, gıda kontrolü, veterinerlik ve halk sağlığı alanlarından 18
federal kurumun birleşmesiyle kurulmuştur. İnsan epidemiyoloisini de kapsayarak, ilk üretimden
tüketiciye kadar olan gıda zinciri boyunca araştırma ve kontroldeki uzmanlığını federal yeterlikleriile
birleştirmektedir. AGES bitki, hayvan ve insan sağlığı üzerine bütüncül bakış açısı ile disiplinlerarası
tarzda çalışma pozisyonundadır. En yüksek kalite standartlarını karşılayanAGES labortuvarlarının
tamamı tamamen sertifikalı ve akreditedir.
AGES devlete ait vergiden muaf bir limited şirkettir. Tarım Bakanı, Orman, Çevre ve Su İdaresi ve
Sağlık Bakanı her biri kendi yeterlik alanlarında Avusturya Cumhuriyeti’ nin temsilcisi olarak görev
yapmaktadırlar.
Yasal zeminde AGES’ e paralel ilk derece otorite olarak tarımsal alanda( tohum, dikim, bitki çeşitliliği
koruması, hayvan yemi, gübre), bitki sağlığı ithalatı denetimleri ve pazarlama standartlarında
(ihracat ve ithalat denetimleri) kanunların uygulanmasını yürütmek üzere Gıda Güvenliği Federal
Ofisi kuruldu
Bununla birlikte Federal Ofis, Sağlık Bakanlığı’ nın görev alanına giren gıda maddeleri ile alakalı
yetkili kurum olarak hareket etmemektedir.

AGES ve Federal Ofis tarımla ilgili görev alanı dahilinde risk değerlendirmesi, risk yönetimi, ve risk
iletişiminden sorumludurlar.
Bununla birlikte, AGES sadece gıda maddeleri konusunda risk değerlendirmesinden sorumlu olup
sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen risk yönetimi ve risk iletişimine katkı sağlamaktadır.
2004 yılında, AGES buna ilaveten ilaçların ve tıbbi cihazların denetiminde sorumlu kılınmış ve bir
Avusturya Sağlık Hizmetleri Güvenlik Federal Ofisi kurulmuştur.

2 leg
şekil. 2 Avusturya Mevzuat Sistemi
Referans:
http://www.ages.at/fileadmin/AGES2015/Themen/Lebensmittel_Dateien/
Nahrungsergaenzungsmittel-Folder_02.pdf
Avusturya’ da Gıda Takviyeleri
Avusturya’ da gıda takviyesi tanımı
Avusturya Gıda Güvenliği ve Tüketici Koruma Kanunu Madde 3 fıkra 4 uyarınca, gıda takviyesi ile,
amacı normal diyeti desteklemek olan konsantre besin kaynakları veya besinsel ya da psikolojik etkisi
olan diğer gıda maddeleri, tek başına ya da karışım halinde, kapsüller, pastiller, tabletler, haplar ve
toz şaseleri, sıvı ampülleri, damla dağıtım şişeleri gibi diğer benzer şekillerde doz halinde ve benzer
sıvı ya da toz formlarında ölçülmüş küçük birim miktarlarda alınmak üzere tasarlanmış şekillerde
pazarlanangıda maddeleri kastedilmektedir.
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Bir gıda takviyesi aşağıdaki özellilere sahip olmalıdır:
• gıda maddesi olarak pazarlanmalı ve bu şekilde sunulmalıdır;
• son kullanıcıya sadece önceden paketlenmiş olarrak ulaştırılmalıdır;
• normal diyeti desteklemek üzere konsantre besin kaynakları veya besinsel ya da psikolojik etkisi
olan , tek başına ya da karışım halinde kullanılan gıda diğer maddeler.

İçerik Mevzuatı
Gıda takviyesi sadece 2002/46/EC sayılı gıda takviyeleri de dahil gıdalara katılabilecek vitamin ve
mineralleri listesi ve formlarına dair Avrupa Parlementosu ve Konseyi Yönergesi ve EC) No 1925/2006
sayılı Avrupa Parlementosu ve Konseyi Yönetmeliğinde değişiklik yapan (EC) No 1170/2009 sayılı 30
Kasım 2009 tarihli Komisyon Yönetmeliğinde belirtilen vitamin ve mineralleri içerebilir.
Gıda takviyelerinin başlatılması
Gıda takviyeleri için bütün gıda ürünlerine uygulanan ürün başlatım prosedürü ile aynı prosedür
uygulanmaktadır.Ürünü başlatmak için, bir kaç gerekli işlem yerine getirilmelidir.Ürün emniyetsiz,
katkılı, değeri düşürülmüş veya yasalara aykırı olmamalıdır.Buna ilaveten, ürün tüketiciyi yanlış
yönlendirmemelidir.Gıda takviyesinin gereksinimleri karşılamadığı anlaşılırsa, idari ve kriminal
yaptırımlar uygulanabilir.Ürünün başlatılmasıile ilgili herhangi bir kurumu bilgilendirme zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Paketleme, Etiketleme ve Sunumla ilgili Gereksinimler
Gıda etiketleme ile ilgili genel kurallar gıda takviyelerinin etiketlenmesi için d geçerlidir. (Avusturya
Gıda Etiketleme Kanunu Madde 1). Aşağıdaki tabloda da sunulduğu üzere takviyeler için bazı özel
düzenlemeler mevcuttur.

Avusturya’ da tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojilerle ticaret
Distribütor demek cihazı piyasaya ulaştıran üretici ya da ithalatçı dışında kalan tedarik zincirindeki
herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi demektir. Bir cihazı piyasada ulaşılabilir kılarken, distribütörler
uygulanabilir yasal gereksinimlere göre gerekli ihtimamı göstererek hareket edeceklerdir.
Bir cihazı piyasada ulaşılabilir hale getirmeden önce distribütörler aşağıda sayılan gereksinimlerin
yerine getirildiğini doğrulamalıdırlar:
Ürün gerekli CE damgası uygunluğunu taşımaktadır;
Ürünle birlikte üretici tarafından sağlanan gerekli bilgiler bulunmaktadır ve ürün doğru bir şekilde
etiketlenmiştir;

Distribütörün cihazın gerekli yasal gereksinimlere uygun olmadığını düşünmesi ya da buna
inanması için bir nedeni bulunması durumunda, distribütör cihaz uygun hale getirilene kadar cihazı
piyasaya çıkarmayacaktır.
Cihazın bir risk sunması durumunda, distribütör üreticiyi ve, uygulanabildiği yerde, Yetkili
Temsilcisini ve ithalatçıyı, aynı zamanda da kurulu bulunduğu üye ülkenin yetkili makamını da bu
anlamda bilgilendirecektir.

Distribütörler cihaz kendi sorumlulukları altında iken, depolama ve nakliye şartlarının Yönergelerin
Ek I de belirtilen genel güvenlik ve perfromans gereksinimleri ile uygunluğunu riske etmeyeceğinin
garantisini vereceklerdir.
Distribütörler, verdikleri bir cihazla ilgili sağlık personelinden, hastalardan veya kullanıcılardan
şüphelenilen durumlarla ilgili bir şikayet aldıklarında, derhal bu bilgiyi üreticiye ve, mümkünse,
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yetkili temsilcilerine ileteceklerdir.

Tıbbi cihazda tekrar paketleme veya tekrar etiketleme gibi düzeltmeler ürünlerin uygunluğunu
değiştirir, CE damgası sadece cihazın üretici tarafından belirlenen amacına uygun kullanımı ve
etiketlemesinde geçerlidir.Kullanım amacındaki (ör. uygulama kapssamının genişletilmesi) ya
da etiketlemedeki (ör. Kullanım talimtlarının çevirisi) değişiklikler üretim sürecinin bir parçası
olarak değerlendirilmektedir - distribütör tıbbi cihazın üreticisi olarak kabul edilecek ve uygunluk
değerlendirmesi prosedürünü gerçekleştirecektir.
http://www.basg.gv.at/en/medical-devices/manufacturers-and-distributors/distributor/

Dağıtım için Gereksinimler
Avusturya Şirketleri için Avusturya ticaret lisansı zorunludur. (ör. § 94 lit. 33 GewO 1994’ e göre)
İş Lisansı

İş lisansı bütün gereksinimlerin karşılanmış ve belgelenmiş olması şartıyla sorumlu ticari otoriteye
informal kayıt yoluyla edinilir.
Kesin hüküm rezervasyonu ile yapılan ticaretler için, güvenilirlik bildirisi kesin hükmünün
beklenmesi gerekmektedir.
En geç iş kaydı zamanında olmak üzere her türlü indirim, onay, denklik başvurusu yürütmenin
uygulanmasının son tarihinden itibaren üç ay içerisinde iş kaydının alınmasına kadar etkili olmak
üzere dikkate alınmalıdır.

Belirli ticaretler de sorumluluk sigortası / sorumluluk kapsamı belgelemeliler (ör. Inşaat endüstrisi,
emlak yedieminleri, sigorta brokerları, yatırım danışmanları)
https://www.wko.at/Content.Node/mehrsprachige_info/Business_Registration.html

Doğru CE damgalı tıbbi cihaz disrtibütörleri Avusturya Tıbbi Cihazlar Kaydına kendilerini kayıt
ettirmek zorunda değildirler. (üreticilerin kaydı -http://www.medizinprodukteregister.at)– ancak
isteğe bağlı kayıt yaptırabilirler.

Kayda bakmaksızın, “Tıbbi Cihazlar Ücret Kararnamesi” ne gore Avusturya’ da son kullanıcılara
tıbbi cihaz veren herkes veya her şirket Sağlık Hizmetleri Güvenliği Federal Ofisine yıllık bir ücret
ödemek zorundadır.

Tıbbi Cihazlar Ücret Kararnamesine gore “son kullanıcı” tıbbi cihazları tekrar satmak ya da
ticaretini yapmak niyetinde olmayan herhangi bir kişi ya da şirkettir – dolayısıyla tipik olarak hastalar
ya da tıp doktorlarıdır.
Avusturya’ da son kullanıcılara tıbbi cihaz veren herkes veya her şirket kendisinin ücreti ödemeye
yükümlü olduğunu ya da Sağlık Hizmetleri Güvenliği Federal Ofisine genel ödeme zorunluluğundan
muaf olma sebebini beyan etmek zorundadır. Bu beyan yıllık olarak en geç bir sonraki yılın 30
Haziranına kadar yapılmalıdır (cihazların türü ve /veya satış hacmi değişebileceğinden)
Beyan formlarına buradan ulaşılabilir:

Bunun yanında “Ücretsiz Tıbbi Cihaz Kararnamesi” eczacılar tarafından satılabilen veya özel ticaret
lisansı olmaksızın özel tıbbi cihazları da tanımlamaktadır.EK bilgi Avusturya Ekonomik Odasında
edinilebilir.
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h t t p s : / / w w w . r i s . b k a . g v . a t / G e l t e n d e F a s s u n g .
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003569
or equivalences applied for at the latest at the time of business registration must be taken
into consideration within the three-month deadline for execution, effective upon receipt of the
business registration. Certain trades must also document liability insurance//liability coverage (e.g.   
construction industry, real estate trustees, insurance brokers, investment consultants).
https://www.wko.at/Content.Node/mehrsprachige_info/Business_Registration.html
Distributors of correctly CE-marked medical devices are not obliged to register themselves at the
Austrian Medical Devices Register (manufacturers register –
http://www.medizinprodukteregister.at) – but a voluntary registration is possible.
Regardless of registration, according to the “Medical Devices Fee Ordinance” every person
or company delivering medical devices to end users in Austria is obliged to pay an annual fee to the
Federal Office for Safety in Healthcare.

According to the Medical Devices Fee Ordinance “end user” is any person or company who does
not intend to resell or trade the medical devices – therefore typically patients or medical doctors.
Every person or company delivering medical devices to end users in Austria has to declare itself
liable for payment of the fee or submit to the Federal Office for Safety in Healthcare the reasons for
exemption of the general payment obligation. This declaration has to be submitted annually (as the
kind of devices and/or sales volume might change) by 30 June of the following year the latest.
The declaration forms can be found here:
Besides this the “Free Medical Device Ordinance” defines special medical devices that can
be sold by Druggists or without a special trade license. Additional information can be obtained at
the Austrian Economic Chambers.
h t t p s : / / w w w . r i s . b k a . g v . a t / G e l t e n d e F a s s u n g .
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003569
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Modül

3

„Tıbbi cihazların ve yardımcı
teknolojilerin satışı“
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Modül: 3

Tıbbi cihazların ve yardımcı teknolojilerin
satışı

Terimler

Dönem

Açıklama

Fiyat

Fiyat bir eşyanın veya hizmetin bir taraftan diğer tarafa
verilen ödeme miktarıdır.

Satış

Fiyatlandırma
İş kuralları

Ticarileştirme
Tıbbi Cihaz

Satış eşyanın veya hizmetin sahibinin kar amaçlı olarak
başka birine eşya ve hizmet karşılığında transferidir. Satış
bazen ticaret olarak veya finansal para transferi veya barter
olarak da adlandırılır. Satışın yapıldığı ağ ise pazar olarak
adlandırılır.
Fiyatlandırma bir şirketin ürünü veya hizmeti ne kadar para
karşılığında alacağını belirleme sürecidir.
İşin daha kolay ilerleyebilmesi için yazılmış ve yazılmamış
kuralların uygulanmasıdır..
Ürünlerin satışını perakendede artırma için yapılan
aktivitedir. Ticarileştirme aktiviteleri reklam teknikleri,
ücretsiz örnek, yerinde gösterme, fiyatlandırma, raf teşhir
katı gibi metotları içerebilir.

Bir tıbbi cihaz bir araç, enstrüman, implant, ve bunun
gibi parçalardır. Bunlar hastalıkların teşhisi, korunması
veya hastalığın tedavi edilmesidir. Bunla vücut içinde veya
üstünde kimyasal bir şey elde etmez.

Yaygın Teknoloji “Yaygın teknoloji” terimin yasal bir tanımı veya kesin teknik

Yardımcı
teknolojiler

Ticari para
gönderme
Yazılım

anlamı yoktur. Terim burada kullanıldığı üzere, herhangi bir
teknolojinin genel veya belirli engelli insanları tarafından
kullanılmasına işaret eder. Yaygın teknoloji benzeşmeyen
maddelerdir. Örneğin; kişisel bilgisayarlar, mutfak aletleri,
yazar kasalar, otomobiller, cep telefonları, alarmlar, trenler,
mikrodalga fırınlar ve asansörlerdir. (Marilyn J Field ve Alan
M Jette. Tıb Fakültesi, Engelliler Komitesi, 2007).
“Yardımcı teknolojiler” cihaz terimi “herhangi bir madde,
teçhizat parçası veya ürün sistemi ticari olarak elde
edilmiş, modifiye edilmiş veya kişiselleştirilmiş engelli
kişinin fonksiyon kabiliyetlerini artırmak, korumak veya
geliştirmek için kullanılır (29 U.S.C. 3002). Yardımcı
teknolojiler birçok ürünü ayırt etmek için yeniden
bölünebilir. Örneğin, kişisel yardımcı teknolojiler bastonlar, skooterlar, duyma yardımcıları ve büyüteçli
gözlükler – temel olarak kişini fiziksel kabiliyetleri artırmak
içindir. Genelde kişiyle beraber bir yerden bir yere giderler.
Ayarlanabilir yardımcı cihazlar yaygın teknolojiye erişimi
engeller veya engelli biri tarafından genel kullanımı ekstra
maliyet olmasına rağmen kullanışlı olabilir. Buna örnek
olarak kişinin az işitmesine bilgisayardaki yazıyı okuyan
bilgisayar ekran okuyucusudur.
İki ve ya ikiden fazla tarafın arasındaki eşyanın, hizmetin
veya değerli bir şeyin rakamlar karşılığında değişmesidir.
Ticari para gönderimin bazı açıları hükümet tarafından
yasayla yönetilir.
Bilgisayar yazılımı makine tarafından okunabilen
komutların bilgisayar işlemcisini o belirli operasyonu
gerçekleştirmesi için komutların yönlendirilmesidir.
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Amaçlar ve Kapsayıcı
Konular Modülü

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler maddeleri

1. Stajyerler engelli müşterileri için tıbbi cihazlar/yardımcı
teknolojilerin satışının yapılması, organize edilmesi ve
gerçekleştirilmesinin temel prensiplerinin bilgisini edinecektir.
2. Öğrenciler aynı zamanda sundukları ürünlerin nasıl
fiyatlandıracaklarını bilecekler..
3. Stajyerler ticari para gönderimi bilgisi alacaklar, böylelikle ne
tür bir para transferi seçmeleri gerektiklerini bilerek daha az
maliyet oluşturacaklardır.
4. Stajyerler etkili ürün sunumu, çekici ticari yöntemler becerisi
edinecekler.
5. Başarıyla tamamlanınca her stajyer iş kuralları, sunum
hazırlıkları, siparişler verme ve araştırma konusunda güncel
bilgiler alacak.
6. Her stajyer rekabet için engelli başına kategorilerde sunulan
çeşitli ve genelde kullanılan tıbbi cihazlar ve yardımcı
teknolojileri hakkında bilgi edinecek.

Özet:
Modülün içeriği ekonomik faaliyetlerin iki ana alanındaki anahtar
başlıkları kapsar. Örneğin; satış ve tıbbi cihazların ve yardımcı
teknolojilerinin satışı.
İlk bölüm satışın doğasındaki genel bilgileri ve kılavuzları,
prensipleri, ticari pazarlık türlerini ve ürünleri fiyatlandırma
hakkında bilgileri verir.
Bunu pratik ürün sunumu ve ürün satışını artıracak ticarileştirme
metotları takip eder.
Modül ürünlerin alınması, depolanmasını ve tamiri ile ilgili
talimatları sağlar. Bu başlığın arkasındaki fikir ise ürünlerin
kalitesinin, özelliklerinin ve hassaslığının korunduğundan emin
olmayı sağlamaktır.
Eğitim modülünün diğer bir anahtar elementi ise iş kurallarıdır. Bu
da müşterilerle ve büyük oyuncularla olan ilişkiler önemli bir yer
tutar.
Sonraki ana modül ise tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojileri
özelinde ikiye engelliler kategorisinde bölünmüştür. Bu
tıbbi cihazların ve yardımcı teknolojilerinin seçim kriterleri
müsebbipler devlet finansal destekli, ortaklar karşılaştırmalı
ihtiyaç analiz raporunda belirtildiği gibi ulusal mevzuatları kullanır
(WP2).
Modül pratik alıştırmalar ve kontrol soruları ile biter. Stajyerler
eğitim içeriğini işler ve pratik becerileri ve tıbbi cihazların
ve yardımcı teknolojilerinin satışı için gerekli becerileri
kesinleştirecektir.
İçindekiler:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
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Temel satış prensipleri
Ticari para gönderimi türleri – anlaşmalar
Fiyat ve fiyatlandırma
Ürünlerin sunum metotları
Satışları artırma metodu için ticarileştirme
Ürünlerin alınması ve depolanması
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3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Depolanmış ürünlerin yönetim metotları
İş kuralları (sözlü ve yazılı)
Önerilerin hazırlığı
Siparişler verme ve araştırmalar.
Tıbbi cihaz nedir?
Yardımcı teknoloji nedir?
Yürüyemeyen engelli müşteriler için tıbbi cihazlar/
yardımcı teknolojiler
3.13.1. Üst ve alt bacaklar için protezler
3.13.2. Ortozlar ve ortopedik cihazlar
3.13.3. Ortopedik ayakkabılar
3.13.4. Koltuk değnekleri
3.13.5. Tekerlekli sandalyeler
3.13.6. Bastonlar
3.13.7. Tuvalet/Banyo sandalyesi
3.13.8. Yürüyüşçüler
3.13.9. Anti-dekübitüs yataklar ve yastıklar
3.13.10.Korseler ve sıkma bilezikleri
3.13.11.Ortopedik aksesuarlar
3.14. Göremeyen engelli müşteriler için tıbbi cihazlar ve
yardımcı teknolojileri
3.1.1. Göz protezleri
3.1.2. Gözlükler
3.1.3. Büyüteçler
3.1.4. Beyaz sopalar
3.1.5. Konuşan termometreler
3.1.6. Konuşan saatler
3.1.7. Yazı tanıyan yazılımlar
3.1.8. Ekran okuyucular
3.1.9. Alternatif klavye ve fareler
3.1.
Duyamayan engelli müşteriler içi tıbbi cihazlar ve
yardımcı teknolojileri
3.1.1. Duyma yardımcısı
3.1.2. Ses tanıma yazılımları
3.2.
Konuşamayan engelli müşteriler için tıbbi cihazlar ve
yardımcı teknolojileri
3.2.1. Konuşma aygıtları
3.2.2. Yazma yardımcı yazılımları
3.3.
Gizli engelli olan müşteriler için tıbbi cihaz ve yardımcı
teknolojileri (tıbbi durumlar )
3.3.1. Glukometre
3.3.2. Göğüz protezi
3.3.3. Peruk
3.3.4. Termometreler
3.3.5. Tansiyon aletleri
3.3.6. Kataterler
3.3.7. Ağız ürünleri
3.3.8. İdrar test çubukları
3.3.9. İdrarını tutamama ürünleri
3.4.
Sosyal güvenlik finans desteği tarafından sağlanan
ürünler
3.5.
Pratik alıştırmalar
3.6.
Kontrol soruları
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Terimler

Terim

Açıklama

Fiyat

Fiyat bir eşyanın veya hizmetin bir taraftan diğer tarafa
verilen ödeme miktarıdır.

Satış

Fiyatlandırma
İş kuralları

Ticarileştirme
Tıbbi Cihaz
Yaygın teknoloji

Yardımcı
teknolojiler

Ticari para
gönderme
Yazılım
N.B.
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Satış eşyanın veya hizmetin sahibinin kar amaçlı olarak
başka birine eşya ve hizmet karşılığında transferidir. Satış
bazen ticaret olarak veya finansal para transferi veya barter
olarak da adlandırılır. Satışın yapıldığı ağ ise pazar olarak
adlandırılır.
Fiyatlandırma bir şirketin ürünü veya hizmeti ne kadar para
karşılığında alacağını belirleme sürecidir.
İşin daha kolay ilerleyebilmesi için yazılmış ve yazılmamış
kuralların uygulanmasıdır.
Ürünlerin satışını perakendede artırma için yapılan
aktivitedir. Ticarileştirme aktiviteleri reklam teknikleri,
ücretsiz örnek, yerinde gösterme, fiyatlandırma, raf teşhir
katı gibi metotları içerebilir.

Bir tıbbi cihaz bir araç, enstrüman, implant, ve bunun
gibi parçalardır. Bunlar hastalıkların teşhisi, korunması
veya hastalığın tedavi edilmesidir. Bunla vücut içinde veya
üstünde kimyasal bir şey elde etmez.

“Yaygın teknoloji” terimin yasal bir tanımı veya kesin teknik
anlamı yoktur. Terim burada kullanıldığı üzere, herhangi bir
teknolojinin genel veya belirli engelli insanları tarafından
kullanılmasına işaret eder. Yaygın teknoloji benzeşmeyen
maddelerdir. Örneğin; kişisel bilgisayarlar, mutfak aletleri,
yazar kasalar, otomobiller, cep telefonları, alarmlar, trenler,
microdalga fırınlar ve asansörlerdir. (Marilyn J Field ve Alan
M Jette. Tıb Fakültesi, Engelliler Komitesi, 2007).

“Yardımcı teknolojiler” cihaz terimi “herhangi bir madde,
teçhizat parçası veya ürün sistemi ticari olarak elde
edilmiş, modifiye edilmiş veya kişiselleştirilmiş engelli
kişinin fonksiyon kabiliyetlerini artırmak, korumak veya
geliştirmek için kullanılır (29 U.S.C. 3002). Yardımcı
teknolojiler birçok ürünü ayırt etmek için yeniden
bölünebilir. Örneğin, kişisel yardımcı teknolojiler bastonlar, skooterlar, duyma yardımcıları ve büyüteçli
gözlükler – temel olarak kişini fiziksel kabiliyetleri artırmak
içindir. Genelde kişiyle beraber bir yerden bir yere giderler.
Ayarlanabilir yardımcı cihazlar yaygın teknolojiye erişimi
engeller veya engelli biri tarafından genel kullanımı ekstra
maliyet olmasına rağmen kullanışlı olabilir. Buna örnek
olarak kişinin az işitmesine bilgisayardaki yazıyı okuyan
bilgisayar ekran okuyucusudur.
İki ve ya ikiden fazla tarafın arasındaki eşyanın, hizmetin
veya değerli bir şeyin rakamlar karşılığında değişmesidir.
Ticari para gönderimin bazı açıları hükümet tarafından
yasayla yönetilir.

Bilgisayar yazılımı makine tarafından okunabilen
komutların bilgisayar işlemcisini o belirli operasyonu
gerçekleştirmesi için komutların yönlendirilmesidir.
Terim modülün tamamlanmasıyla genişletilecektir.
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Eğitim İş yükü

Önceki bilgi gerekliliği

Gerekli eğitim kaynakları

1. T Teorik kısım (saatler): 70 saat
2. Pratik kısım (saatler): 20 saat
3. Değerlendirme (saatler): 2 saat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İyi iletişim becerileri.
Anlaşma yetenekleri.
Basit Bilişim ve İletişim Teknolojileri yetenekleri.
Diğerleriyle işbirliği yapabilme yeteneği.
Pozitif davranışlar ve özürlü insanlara karşı empati kurabilme.
Basit belirli müşteri hizmetleri bilgisi.
Basit ticaret bilgisi.
Eşyalar hakkında basit bilgiler.

1. Bilgisayar, laptop veya tablet.
2. Internet erişimi.
3. E-posta hesabı

Öğrenme yolları

1.
2.
3.
4.

Modülün
tamamlanmasıyla
öğrenilen sonuçlar

bilgi

Yüz yüze: 30 saat
E-öğrenme: 40 saat
Pratik: 0 saat
Staj: 20 saat

1. Satışın temel prensipleri.

2. Satış anlaşmalarının türleri.
3. Fiyat ve fiyatlandırma.

4. Ürünlerin sunumun metotları.
5. Satışları iyileştirme metotları.

6. Ticarileştirmeyi alma ve koruma.
7. Ticari depo yönetimi metotları.

8. Sunumları hazırlanma gereklilikleri.
9. Siparişleri uygulama gereklilikleri.

10. Tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojiler bilgisi.

11. Tıbbi cihazların/yardımcı teknolojilerin türleri:

- hareket edemeyen engelliler için (protez türleri, koltuk
değnekleri, tekerlekli sandalyeler, yürüyüşçüler ve etc..)
- göremeyen engelliler için

- doğum tekrar düzeltmeler için
- konuşamayan engelliler için

- gizli engelli olan engelliler için
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Beceriler

1. Satışları garanti eden uygun metotların uygulanması.

2. Engeliler için tıbbi cihazların ve yardımcı teknolojilerin
mevzuata uygun satışının yapılması ve doğru bir şekilde
yönetilmesi.
3. Şirketlerin ürünlerinin etkili bir şekilde desteklenmesi.

4. Tekliflerin hazırlanması, siparişlerin alınması ve satışların
kurallarına uygun olarak soruşturulması.

5. Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun tıbbi cihazların önerilmesi,
uygun olmayan kullanımlar sonucunda oluşabilecek riskler
konusunda bilgilendirme.
6. Ödemelere bağlı olarak finansal faaliyetlerin uygulanması.
7. Bilgi iletişim teknolojileriyle çalışma (ICT)
Yetkinlikler

1. Özellikleri ve kalitelerin ticarileştirilmesi depolamak.

2. Müşterinin kişisel ihtiyaçlarına uygun tıbbi cihazların ve
yardımcı teknolojilerinin sunulması.
3. Kiralanabilir anlaşmaların uygulanması.

4. Pazar araştırması ve müşterilere danışmanlık yapma.

5. Finansal operasyonların sıkı bir şekilde uygulanması, satış
ödemeleriyle bağlı bir şekilde..
ECVET/ECTS puanları
Değerlendirme (tür)
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6. Bilgi iletişim teknolojileriyle çalışma
ECVET= 15 puanlar
ECTS = 3 krediler
Kontrol Araçları
Quiz
Kontrol soruları
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3.1. Tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojilerinin
ana satış prensipleri.
Tıbbi piyasada satış yapmak alışıla gelmiş bir iş değildir! Hep hareketli her satışın bir ilişki
üzerine kurulu olan ve “benim doktorum” diye hitap ettikleri “o eski günlerdeki tıbbi cihaz satışları”
hikayelerini duyarız.
Bu hikayeler artık inandırıcı değildir. Günümüzün tıbbi cihazlar piyasası çok farklı görünür:
Biyolojik ürünlerde olduğu gibi rekabet geleneksel tıbbi konulara değinmenin potansiyel yeni
yolları oluşturması şiddetlidir. Bu geleneksel ve geleneksel olmayan rakipler arasında da böyledir.
Doktor-tercihi satın alma kararları doktorlar tek mülkiyetini kaybederken daha az alışılmış hale
geliyor ve ekonomik alıcının rolü satın alma kararlarını artırıyor.
Hastaneler, ameliyat merkezleri ve uygulamalar satıcıların sayısını maliyetlerinin düşürülmesi
için artırmaya bakıyorlar.
Sigorta geri ödemeleri değişiyor inip çıkıyor ve biz artan bir şekilde düşürülmüş geri ödemelerle
karşılaşıyoruz.
Tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojilerinin piyasasındaki satışlarda, satış elemanının sonsuz bir
muhtemel alıcı sayısı içeren bölgeleri yoktur. Tabii ürünleri küçük ve orta ölçekli şirketlere veya
perakendecileri satıyorlar. Ve ikinci olarak, bu muhtemel alıcılar satış elemanlarının sattığı ürünler
hakkın uzmandır. Satış elemanının klinik olarak eğitiminin yanında satış yetenekleri geliştirmek için
alması gereken eğitim konusunda hiçbir şüphe yoktur.
Tıbbi satışlarda satışı uygun hale getirmek için engelli müşterilere ve onların ailelerinin kararlarını
etkileyebilecek birçok faktör vardır. Bu ürünler hakkında bilgi, onların özellikleri, satış elemanlarının
satış tarzlarını, hastalığın seviyesi anlama, doktorları tavsiyesini, ve genel pratisyen hekimlerin belirli
ürüne olan ilgisi gibi konularını içerir. Ve devamlı değişen sağlık sistemi piyasasıyla engelli insanlara
satış yapmak artan bir şekilde daha da zor.
Bundan dolayı günümüzün tıbbi cihaz ve yardımcı teknolojileri satış elemanları klinik bilgiye satış
becerisiyle birlikte sahip olmalıdır. Maalesef birçok tıbbi cihaz klinik kullanım veya kullanım bilgisi
için iyileştirilmiyor. Bir ürün diğerlerine göre yeni teknoloji olduğunda, piyasadaki rekabet seviyesi
çok yüksek oluyor. Bu durumda engelli müşteriler sıklıkla çok heyecanlı olur ve her son detayı
mümkün olduğunca duymak ister.
Satıcı müteşebbis issen takip edilecek yedi önemli adım var:

Şekil. 1 Yedi Prensip
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

53

Adım 1

Eğer satış elemanı iseniz, kendi alanınızdaki piyasayı araştır ve en iyi tedariği satmak için seçim
yap. Bu en başta bütün ürünleri sağlayama çalışmak yerine engelli ve yaşlı olan müşterilere tıbbi
cihazlar ve yardımcı teknolojileri gibi belirli ürün çeşitlerinde tedariğin uzmanlaşmasına yardımcı
olabilir. Bu da envanterinizi azaltacaktır. Arka planda belir bir tedarik üzerine çalışabilecek alt yapı
varsa buna yardımcı olabilir.

Adım 2

Ürünlerinizi nasıl satmayı istediğiniz konusunu belirleyin. Direkt doktora veya hastaneye
satabilirsiniz. Bölgenize bağlı olarak bunların birleştirerek de yapabilirsiniz. Ürünü online satmak
veya müşteriyle kişisel irtibat sağlamak istiyorsan buna karar vermelisin. Her durumda ikisini
birleştirmek daha faydalıdır.

Adım 3

Eğer tedarik ettiğiniz ürünleri karşılıyorsa sigorta şirketleriyle ilişkiler kurun. Birçok sigorta
firmasıyla çalışırsanız, size ekstra iş kapıları açılmış olur. Fiyat ayarlaması ve ekipman için ödeme
yapacaklardır ve malzemeden bir kar yapmış olursunuz.

Adım 4

Malzemelerinin satın alması gerçekleştirmek için satıcılarla irtibata geçin. Eğer toplu sipariş
verirsen üründen kar edebilirsiniz. Fakat her üründen ne kadar satacağını bilmen gerekmektedir.

Adım 5

Sattığınız ürünlerin listelendiği, çalıştığınız ürün sigorta şirketlerinin olduğu ve malzemeleri
online satın almanın bir yolunun olduğu bir internet sayfası (Modül 7’ye git) tasarlayın. Hazırlamanız
gereken kartvizitler ve broşürler satmanız için önemli gereçlerdir ve bu tasarım ve görünümleri
internet sayfanızla eşleşmelidir.

Adım 6

Evde ürünlerinizi depolayabileceğiniz bir yer hazırlayın. Deponun iklim kontrollü bir yer olması
ve sattığınız ürünlerin doğası gereği zararlı böcek olmaması gerekmektedir.

Adım 7

Ürünlerini satmak için müşterilerle irtibata geçmeye başla. Doktorların ofislerini yemek ziyareti
olmak üzere toplantıları ayarlayabilirsiniz. Şirketinizin ve satacağınız ürünlerin bilinmesini
sağlanabilir. Aynı zamanda broşürler vermeli ve internet sayfanızı hastalar için referans olabilecek
şekilde kullanmalısınız.

3.2. Ticari alışveriş türleri - anlaşmalar
Bütün ticari alışverişlerin tek ortak bir noktası vardır: hepsi materyallerin, ürünlerin ve hizmetlerin
ekonomik değerlerini karşı tarafın para karşılığında ödemeye istekli ve ihtiyacı olanlar değişir.
Satıcının görevlerinden 3 tanesi şunlardır: malı teslim etmeli, mülkiyeti transfer etmeli ve
anlaşmanın şartnamelerinin uyumluluğu garanti etmelidir

Şekil. 2 Ticari alışveriş
54

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

• Satış sözleşmeleri – Genellikle eşya ve cihazlar içindir. Eşyaların satışı için olan sözleşme tarafların
var olan şartları kabul ettiğini ve yeterli olduğu gösterir.
• Lisans ve dağıtım sözleşmeleri - Lisansiye belirlenen sözleşme kapsamında belli hakları alır,
sözleşme genelde belirli haklar için oluşturulur.
• Banka İşlemi – Pazarlığa tabii dokümanlar (çekler, senetler, akreditif mektupları, makbuz senetleri,
konşimentolar)

3.3. Fiyat ve fiyatlandırma
Eğer tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojileri ile ilgili bir iş yapacaksanız, başlamadan önce
fiyatlandırma stratejisini dikkatlice düşünün. Kurulu şirketler karlılık oranlarını sıradan
fiyatlandırmayı gözden geçirerek artırabilirler.

Şekil. 3 Satma Zamanı
Fiyat ayarlaması yaparken fiyat ve satış seviyeleri benzer ürünlerin satışı yapan diğer şirketlerle
kıyaslandığında kar yapabileceğiniz derecede olmalıdır.
Bu rekabetin içinde ürünlerinizin ve hizmetininiz piyasa nerede yer aldığına dikkat etmelisin.

Şekil. 4 Fiyat
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Maliyet ve değer arasındaki fark

Maliyet ve değer arasındaki farkı bilmek karlılığı artırabilir:
• Ürününüzün maliyeti veya harcadığınız hizmet miktarını sağlamak;
• Fiyat sizin verdiğiniz ürün veya hizmetin finansla bir ödülüdür;
• Değer müşterinizin ürüne inanmasıdır veya verilen hizmetin değeridir.
Rakipleriniz fiyatlarını da aklınızda tutarak fiyatlandırma müşterileriniz için sağladığınız
faydaların değerleri (engelli insanlar ve aile bireyleri) ile aynı çizgide olmalıdır.
Karlılığı artırmak için aşağıdakileri anlayın:
• Müşterilerinizin sizin ürünlerinizi kullandıkları veya hizmetinizi aldıklarını elde edecekleri
faydanın ne olduğu;
• Müşterinin alma karar için olan kriteri – örneğin, teslimat hızı, uygunluk veya güvenilirlik;
• Sizin sağladığınız yararlardan faydalanan müşterinizin koyduğu değer.
Neresi olursa olsun, değerini yansıtan fiyatı verin – sadece maliyeti değil.
Sabit ve değişken maliyetleri karşılama
Her işletme kar yapmak için maliyetlerini karşılamalıdır.
Maliyetleri iki başlık atlında bölün:
• Sabit maliyetler her zaman vardır, ne kadar az sattığınız veya ne kadar küçük olduğu önem arz
etmeksizin; örneğin kira, maaşlar ve iş hacimleri
• Değişken maliyetler satış arttıkça ortaya çıkar, örneğin hammadde materyalleri, ekstra iş gücü
ve ulaşım
Fiyat ayarlaması yapacağınız zaman, ürününüz veya hizmetinizin fiyatı değişken maliyetlerden
daha yüksek olmalıdıır. Her satış işte o zaman sizin sabit maliyetlerinizi karşılamanızı ve kar etmenizi
sağlar.

Şekil. 5 Maliyet ve değer

İlave maliyet değer tabanlı fiyatlandırmaya karşı

Ürünün veya hizmetin fiyatlandırmasında iki temel yöntem vardır: ilave maliyet ve değer tabanlı
fiyatlandırma. En iyi seçenek işinizin çeşidine bağlıdır, bu da müşterilerinin alma etkilerini ve sizin
rekabet doğanızı gösterir.

Değer tabanlı fiyatlandırma
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Bu müşterilerin sağladığınız hizmetin yararları üzerine kurulu bir şekilde olan ödeyeceğine
inandığınız fiyat üzerine odaklanır.
Değer tabanlı fiyatlandırma müşterilere sağlayacağınız yararların gücüne bağlıdır.
Rakiplerinizin aksine vereceğiniz yararları net bir şekilde tanımlarsanız, o zaman değer tabanlı
fiyatlandırma yapabilirsiniz. Bu karlılık oranınızı yükselttiğinde o zaman rakipleriniz müşterilerini
de size gelmesini sağlayabilir.

İlave maliyet fiyatlandırması

Bu ürününüzün veya hizmetinizin maliyetini ele alır ve üstüne kar yapabilmek için belli bir karlılık
ekler. Bu genelde maliyetin yüzdesi olarak ifade edilir.
Bu genellikle yüksek hacimli işlerde rekabet etmeniz gereken bir fiyat olan piyasada daha uygundur.
İlave maliyetli fiyatlandırma sizin imajınızı ve piyasa pozisyonunuzu göz ardı eder. Ve saklı
maliyetler kolaylıkla unutulabilir ve sizin gerçek karınızını daha da aşağı çeker.

Fiyatlandırma stratejisi nasıl kurulur

Rakiplerinizin neler sunduğunu veya fiyat politikalarını bilmeniz çok önemlidir. Eğer rakibinizi
arayıp bir fiyat isterseniz bunu kendiniz için bir bilgi olarak kullanabilirsiniz.
Muhtemelen fiyatlarınızı çok düşük veya çok yüksek tutmak çok akıllıca olmaz. Eğer fiyatı çok
düşürürseniz, karınızı bir kenara atmış olursunuz. Eğer fiyatınız çok yüksek ise o zaman müşterilerinizi
kaybedersiniz, tabii başka yerde bulamayacakları bir şey önermediğiniz sürece.
Ürününüzün veya hizmetinizin algısı da çok önemlidir. Bir çok piyasada yüksek fiyat yüksek kaliteli
bir ürün olduğu algısı oluşturur.
Farklı müşterilere farklı fiyatlar vermek faydalı olabilir. Örneğin, devamlı satın alma yapan
müşterilere o anda veya ürün bazlı sadakatlarından dolay indirim yapılabilir. Aklınızda bulunması
gereken şey ise pahalı müşteriler daha az karlı olacaktır siz onlara daha yüksek fiyat söylemedikçe.
Tek seferlik satışlar devamlı olan satışlara göre daha maliyetli olabilir.
Ne fiyat verirseniz verin, maliyetinizi karşıladığını ve kar ettiğinizden emin olun.

Farklı fiyatlandırma metotları
• İndirim

Özel düşürülmüş fiyatlar önerilmesi güçlü bir araç olabilir. Bu var olan eski stoğu eritmek için bir
temizlik gibi olabilir, birden fazla aynı veya benzer ürünü satın almadaki indirim, veya hacimli satın
almalarda önerilen indirim olabilir. Daha az maliyetle bunu daha karlı hala getirmeniz gerekmektedir.
Fakat dikkatli olun, eğer çok fazla indirim yaparsanız, müşteriler tam fiyatlandırmanızı
sorgulayabilir veya sizi ucuz bir seçenek olarak görebilir. Bu da ilerde yüksek fiyatlandırma
yapmanızda zorluk olabilir.

• Tek sayılı fiyatlandırma

Perakendecilerin taktiklerini kullanarak £10 yerine £9.99 kullanmak müşterinin satın alma
kararını etkilemek için etkili olabilir. Bazı müşteriler tek sayılı fiyatları daha ilgi çekici bulabilir.

• Zararına satış

Bu çok düşük fiyata veya hatta zararına satışı yapılan ürünü içerir. Her ne kadar bu ürünü satmak
kar sağlamasa da müşterinin dikkatini çekip karlılığı yüksek diğer ürünleri almasını sağlayabilirsiniz.

• Aşırı Kar

Eğer eşsiz bir ürün veya hizmetiniz varsa bunu çok yüksek fiyata satabilirsiniz. Buna aynı zamanda
aşırı karlılık denir. Fakat sattığınız şeyin eşsiz olduğundan emin olmanız gerekir. Aksi takdirde
kendinizi piyasadan çıkarmış olursunuz.

• Yayılma

Bu aşırı karın tam zıttıdır. Düşük fiyattan başlamak ve piyasada rakiplerinizden önce pazar payı
edinmektir. Sadık müşteri temeliniz olduğunda daha sonrası için fiyatları yükseltmenin bir yolunu
bulabilirsiniz.

Fiyat yükseltme ve düşürme

Fiyatlarının üzerinde değişiklik yapman gereken zamanlar olacaktır. Bunu yapmadan önce,
önerdiğiniz fiyat değişikliğinin karlılığını iyi analiz etmeniz gerekir.
Cevabını vereceğiniz iki anahtar soru var:
•
Satış hacmi üzerinde ne tür etki fiyatı değiştirecek?
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•
Her satışın karında ne etkili olacaktır?
Fiyatları artırma
Fiyatları artırma satış hacminin düşmesine rağmen karlılığınızı artırabilir.
Eğer fiyat arttırılırsa, bunu neden yaptığınızı müşterilerinize açıklayın. Fiyat değişikliği yapmak
sunduğunuz faydaları tekrar vurgulamak için güzel bir fırsat olabilir. Fiyat artışını gizlemenin her
zaman yolları vardır. Örneğin;
•
Yeni, yüksek fiyatlı ürünleri veya hizmetleri tanıtın ve onları eskileştirin, modası geçmişleri
ucuzlatın;
•
Aynı fiyatı korurken özellikleri ve maliyeti düşürün.
Fakat artmış gizli fiyatları gizlerken ne yaptığınızı anlarlarsa müşteriden olumsuz tepki alma riski
olabilir.

Fiyatları indirme

Fiyatları düşürme konusunu asla hafife almamalısın. Düşük fiyatlar el birliği ile düşük kaliteli bir
hizmet sunar. Bu iş imajınızı böyle oluşturmak ister misiniz?
Satışları artırmak için fiyat düşürmekten daha çok karlılık inşa etme üzerine odaklanın. Birçok
durumlarda, müşterileriniz sağladığınız faydalardan dolayı almaya karar verir. Sadece fiyat üzerine
karar vermek çok nadir kararlardandır.

3.4.Ürünlerin sunum metotları

Şekil. -6 sunum metotları
1. Biz genelde müşterilerin bu şeyler hakkında hep bilgi sahibi olduğunu zannederiz. Hayır
bilmezler. Onlara anlatmanız gerekir.
2. Dinleyicilerin tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojileri hakkında bir şey bilmediğini varsayın.
3. Müşterinin ihtiyacını ve engelinden dolayı oluşan kısıtlamaları anlamaya çalışın.
4. Belirli bir cihaz ihtiyacını müşteriyle konuşun.
5. Müşteriyle ilgili olduğunuzu gösteren bütün önemli özellikleri anlatın.
6. Eğer farklı markalarda benzer ürünler varsa, avantajları/dezavantajları müşterilere anlatın.
Ürünlerin muhtemel senaryo sunumlarını paylaşmak istiyoruz:
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Her zaman bir girişle başlayın. Ürününüzü müşteriye 1-2 dakika tanıtın.
Eğer yeni bir ürünün veya güncellenmiş demosunu yapıyorsanız ürün hakkında birkaç dakika
konuşun ve amaçları konusunda konuşmanız en fazla 3 dak. sürmelidir.
Müşteriler önünde ürünü sergilemek veya daha gelmemiş ve siparişi verilecek bir ürünün
fotoğraflarını göstermek iyi bir alışkanlıktır.
Sunumun zevkine vardığınız zaman, sanki sonu yokmuş gibi konuşmaya devam etmeyin. Bu
kulağa tutarsız gibi gelir. Belki bunu doğuştan hızlı konuşkan biri veya biraz gergin olduğunuz için
yapıyor olabilirsiniz. Bu durumda, ürünün sunumu “zorla durdurulması” gerekir. Etkili olmak için
bu alışkanlıktan kurtulmanız gerekir. Müşteriye bütün bu bilgileri sindirmesi için fırsat vermek
isteyeceksiniz ve bunu 1 veya 2 dak. düşünün. İyi bir pratik “zorla durdurmayı” engeller ve
müşterilerden soru almaya izin verirsiniz.
Bunlar sadece sizin daha iyi bir sunucu olabilmeniz için önerilerdir. Belki zaten öylesinizdir ve
olma yolundasınızdır.

3.5. Satışları arttırma metodu için ticarileştirme
İyi ticarileştirme belli başlı prensipler ve tekniklerle satışı artırmak, yardımsız bir şekilde
müşterinin seçmesini sağlamak ve ilgi çekici bir ambiyans oluşturmak için birleştirilir. Bazı
durumlarda iyi ticarileştirme teknikler ve iyi çevresel durumlardan dolayı bir anlaşma vardır. Bu
anlaşma görünebilirlik, görüntü ve alışveriş açısınan müşterinin yararına olmalıdır.

Şekil. 7 Ticarileştirme
•
•
•
•

Başarılı görsel ticarileştirme şunları içerir:
İyi mağaza düzeni;
Ürün çeşitli için doğru ticarileştirmeyi tarzını kullanma;
Uygun stant destekleri ve tasarımları ile ürün desteklenmesi;
Doğru tabela ve müşteriyle iletişim kuracak grafik çalışmalarının eklenmesi.

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

59

Şekil. 8 Ana öğeler

Düzen:

1. Mağazanızın bir planını çizin.
2. Mağazadaki en iyi görünen yerini ara – bunlar senin ana öğelerindir/ilgi alanındır. Bu markayı
grafikler, görseller tamamlayıcı olabilir.
3. Biz Kuzey, Güney, Doğu, Batı prensiplerini mağazalarda kullanmanızı tavsiye ediyoruz

Şekil. 9 mağazanın 4 prensibi
4. Mağazanın hangi kısmında ürünlerin ana kategorilerinin verilen alan büyüklüğüne göre karar
verin. Örneğin; satışların %50 alanını düşünüyorsanız o zaman %50’lik alanı mutlaka kullanmalısınız.
Aynı zamanda sabit ayarlamaların yapıldığı ürün türlerini de göz atın.
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Şekil. 10 mağazadaki 3 kategori

5. Sonra tamamlayıcı parçaları dengeli simetrik bir plan oluşturacak şekilde mümkün olduğu
kadar çizin. Raylarda ve raflarda ürün hacmini yakalamak için duvarları kullanın. Zemini daha az
kullanın ki müşterinin ve tekerlekli sandalyelerinin geçiş alanları (ideal olan 1200mm) mümkün
kılın. Tamamlayıcı parçaları ön tarafta aşağıda kalacak şekilde ve yüksekliğini geri geri gelirken
görebileceğiniz şekilde ayarlayın. Bu mağazanın görünürlüğünü artıracaktır.

Şekil. 11 Mağazanın planı
6. Şu anda fiziksel tasarımı oluşturmaya başlayabilirsin.
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Şekil. 12 Mağazanın planı 2
7. Bütün tamamlayıcı parçaları tasarıma yerleştirdiğinde mağazadaki görsel ticarileştirme hazırdır.
Bu markanızın gerekliliklerini, müşteri profilini, ürün gamınızı ve satışın artması için müşterilerinize
hangi segmentlerde avantaj sağlayabileceğinizi anlamınızı sağlar. (engelli kişiler ve aileleri/yakınları).

Şekil. 13 Görsel ticarileştirme
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Şekil. 14 Görsel ticarileştirme 2
8. Ticarileştirmenin temel prensipleri ürün bölümlendirmesi ile başlar. Bu bir düzen ve basitlik
getirir ve sunumunuzu değiştirir.
9. Hisseleri büyük kategorilere bölerek başla. Örneğin; hareket engelli ürünler, görme engelli
ürünler.
Harika ticarileştirme çözümleri oluşturmak için kullanılan birçok teknik var:
• Tema/Hikaye oluşturma – tematik raflar ve stantlar yapmaya çalış.
• Koordinasyon – temayla rafı küçük bloklara bölün. Müşteri satın almayı koordineli bir bakışla
gerçekleştirebilir.
• Türe göre bölme – örneğin; bütün bastonların hepsini bir araya koyun.
• Simetri ve denge –raftaki aynı ürünlerden çok fazla koymayın – bu müşterinin kafasını karıştırır.
• Tekrar – örneğin; bir ürün birden fazla kategoriye girebilir

3.6. Ürünlerin alınması ve depolanması
• İlk olarak tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojileri siparişi vermeniz gerekir ve tabii ki paraya
çevirme kısmını da kurmanız gerekmektedir. Örneğin, konsinye; bir tedarikçi listesi olmalıdır.
Tedarikçiler kalite, hizmet ve maliyet açısından seçilmelidir.
• Yazılı siparişler envanter kontrolünü sağlar;
• Yazılı özellikler her parça için olmalıdır;
• Mallar sevk faturası ile kontrol edilmelidir;
• Miktarlar ve ağırlıkları onaylanmalıdır;
• Hasar görmüş mallar sevkiyatı yapana aynı gün geri gönderilmelidir. Zararlı mallar kabul
edilmedikten sonra faturada geri gönderilen mallar mutlaka düşülmelidir;
• “Kuru depo” ve satış yeri olarak kullanılan alanlar şöyle olmalıdır:
a. Soğuk, karanlık, iyi havalandırılmış ve ışıklandırılmış.
b. İyi bakılmış, düzenli, ve derli toplu.
c. Kemirgen ve böceklerin olmadığı.
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d. Rafların yerden yüksek olması.
e. Yeteri kadar yer olmalı ki yiyeceklerin birbirine ve duvarla temas etmemesi.

Şekil. 15 Depo
• Depo alanını temiz ve düzenli tutun. Depo alanları çöpün olduğu yerlerden uzak alanlarda
konumlandırılmalıdır.
• Tarihi geçmiş ürünlerin imha edilmesi gerekir.
• Bütün ürünler 15 cm yerden yüksek olacak şekilde ve hava akımının ve temizliğinin iyi olduğu bir
şekilde depolanmalıdır.

3.7. Depolanmış ürünlerin yönetim metotları
Sıcaklık

Depo alanları serin, kuru ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Sıcaklık 18-24°C arasında olmalıdır.
Serin depo solunum faaliyetini ve mallara ve ürünlere zarar vermesini azaltır. Örneğin; şeker ölçme
çubukları. Optimal sıcaklığı koruma bağlamında, yeterli havalandırma sağlanmalıdır. (bazı hava
değişiklikleri mutlaka zaruridir) Ek olarak, depo buhar ve su boruları, su ısıtıcıları, dönüştürücüleri,
buzdolabı üniteleri, buhar makinaları veya sıcaklık üreten ekipmanlardan arındırılmış olmalıdır.

Nem

İdeal olarak, depo alanı %15 veya daha az nem seviyesi olmalıdır. Depo çölde yer almadığı sürece,
havalandırma veya kurutma işlemleri yıl içerisinde yapılmalıdır. İkinci opsiyon ise dayanıklı su
geçirmez nem paketleri kullanılmalıdır. İdeal olarak bunların ikisini de kullanmamak için bir neden
yoktur. Tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojiler orijinal paketlerinde kalmalıdır. Eğer orijinal paketleme
pratik değilse, yiyeceği hava geçirmez konteynırlarda korunmalıdır. Buradaki öncelik içerisine böcek
veya kemirgen girmemesidir.

Güneş Işığı

Tıbbi cihazlar ve yardımcı teknolojiler güneş ışığından uzak tutmalısınız. Güneş ışığı oksidasyonu
ilerletir ve kalite ve değer kaybına neden olur.
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Haşarat

Depoya böcekler, kemirgenler ve kuşlar girmesi engellemek için kapılar ve camlar haşarat
geçirmemeli ve mümkün olduğu kadar kapılar kapalı tutulmalıdır. Dışarı açılan her şey iyi bir şekilde
izole edilmelidir ve bütün yapısal çatlaklar ivedilikle tamir edilmelidir. Tuzak kutuları düzenli bir
şekilde gözlemlenmeli ve zarar görmüş kutular ve dökülmüş olanlar dikkatli bir şekilde temizlenmeli
ve atılmalıdır. Buharla dezenfeksiyon eğer gerekliyse sadece lisanslı kontrol operatörlerine
güvenilmelidir.
Benzer şekilde deponun bulunduğu binanın dışı yangına karşı bütün önlemler alınmalıdır, haşere
istilası ve güvenlik problemlerinin önüne geçmektir.

Büyüklük

Son olarak, kuru iyi olan deponun büyüklüğüne geldik. Bütün depo değerlendirmesi: büyüklük
önemlidir. Gerekli depo alanı (sq ft.)= parça başına olan hacim x teslimatlar arasında parçaların sayısı
aynı zamanda ortalama yükseklik x kullanılabilir depo alanının bölümü.

Şekil. 16 Depo 2

3.8. İş ahlakı etiquette (sözlü ve yazılı)

Şekil. 17 Ahlak
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Kişilerarası iletişim engelli olsun olmasın insanlar arasındaki temel karşılıklı etkileşimidir. Etkili
iletişim engelli insanlar, aileleri/yakınları için başarılı hizmet tedariği sağlar. Aynı zamanda yeteri
kadar öz değerlendirme ve özgüven kaynağıdır ve pozitif bir duygusal alt yapı oluşturur. Engelli
müşteriyle iletişim sürecinde, geri bildirim alınır ve verilir, davranış değerlendirilir; diğerlerinin
duyguları ve tecrübeleri etkilenir. Eğer insanlar tecrübelerini pozitif yönde değiştirmek isterse
aldıkları değerlendirme aslında birbirlerini etkiledikleri ve iletişim kurdukları yolları dolaylı yoldan
etkiler. Yeteneklerin ve iletişimsel yeterliliğinin gelişmesi bireysel çalışmanın gelişmesini gerektirir;
kendi potansiyelinizi ve kendi gelişiminizi ve kendi gelişiminizi güvenilir ve ulaşılabilir bir hizmeti
ve aynı zamanda kariyer ilerlemesini ve yükselmek imkanının garantiye almak için yönetin. İyi
irtibatlar kurmak ve iletişim yeteneklerinizi geliştirmek için diğerlerine karşı iyi davranmanız ve
onlara yardımcı olmanız oldukça önemlidir (engellileri de içerir). Empati(destekleyici) kendinizi
başkasının yerine koyma ve başkalarının tecrübelerine duygusal sempati gösterme yeteneğidir.
Empati kişilerarası ilişkilerde dengeyi korumaya yardım eder (örneğin; seninle engelli kişi arasında).
Empatiyi geliştirme işlerde kariyer başarısı için önemli bir faktördür.
Modül 5’te söylediğimizi hatırlayın: “Her kişi eşsizdir. Birilerinin aynı yeteneklere sahip olmasına
rağmen aynı zorluklarla karşılaştığı anlamına gelmez ve yapılan bir değişiklik belki diğerine
uymayabilir. İşte bu yüzden personel engelli müşterinin düzenlemesini her zaman görüşmeli ve
tartışmalıdır. Herkesin farklı düşünme ve çalışma yöntemi vardır. Belki bazıları ise okumayla alakalı
sorun yaşayabilir ama diğer taraftan herhangi bir sorunla karşılaşmaz.”
Aşağıdaki kullanılan kelimelerin genellikle kabul edilebilir olduğunu unutmayın:

Uygun terimler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Engelli insanalar;
Engelsiz insanlar;
Ağma;
Kısmen ağma;
Sağır veya ağır işiten;
Zeka (öğrenme) engelli;
Akli sağlık zorlukları;
Tekerlekli araba kullanıcıları.

Aşağıdaki terimleri kullanmaktan kaçının:

•
Özürlü insanlar veya bir tanımın sonunda “…lı, …li” eklerini kullanmayın, örneğin, “saralı”;
•
…kurbanı, …’den acı çeken;
•
spastik;
•
biçimsiz veya hastalıklı;
•
geri zekalı veya aptal;
•
sakat veya tekerlekli sandalyeye bağlı.
Duyu bozukluğu olan insanlar için yazılı materyal hazırlarken aşağıdaki gerekli düzenlemeler göz
önünde bulundurulmalıdır:
Resimlere yazı yazmaktan kaçının. Bazı engelli insanlar için okumak zor olabilir. 14 büyüklüğünde
Arial yazı fontu olmalıdır.
Alternatif formatlar size daha fazla insana ulaşmanız için yardımcı olacaktır. Genel geçer formatlar
aşağıdaki gibi olabilir:
•
Büyük baskılar (18 font büyüklüğü minimum);
•
Kolay okunan (kolay kelimeler ve resimler);
•
Braille alfabesi (eğer gerekirse);
•
Farklı renk kontrastları (örneğin; karanlık mavi yazı sarı renkli kağıdın üzerine).

Kişiler için gerekli olan alternatif formatları önceden hazırlayın. Her doküman için bütün formatları
oluşturmanıza gerek yok. Onların müsaitliliğine katkıda bulunun ve ihtiyaçlarını gözetleyin.
Müşterilerinize ne istedikleri konusunda soru sormaya korkmayın. Bu onların ihtiyaçlarını
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karşılamanıza yardımcı olacak ve güvenlerini kazandıracaktır.
Birisi iletişim süreci zora girmiş olsa bile müşteriye her zaman direkt olarak hitap etmelidir. İşaret
dili tercümanı bir aracıdır. Örneğin, aynı Çinli tercüman gibi.
Duyma bozukluğu yaşayan her insan işaret dili kullanmaz. Yine de aynı işaret dili alfabesi değildir.
Bundan dolayı iletişim şekli üniversal değildir ve bazen kağıt üzerine yazıyla veya avuç içine veya
piktogramlara yazılmalıdır.
Görme bozukluğu olan insanlar sıklıkla bağımsız bir şekilde tanıdık oldukları ortamda hareket
ederler fakat yeni ortamda oryantosyon sorunu yaşarlar.
Birisi dikkatli ve hassas bir şekilde oda, giriş, mobilya ve diğer nesneler düzenini tanımlaması
gerekir.
Bazen iletişim süreci, her iki taraftan da sabır gerektirir. İşitme engelli ya da zihinsel engelli
kekeme insanların, bazen iletişim kurabilmesi için daha fazla zaman gerekebilir. Birisi onları sıkboğaz
etmemeli ya da için konuşmamalı, çünkü bu iletişimi imkansız kılabilir.
Eğer biri onunla konuşuyor duyan ağma kişi de dahil olmak üzere göz teması iyi bir iletişim için
çok önemlidir. Aynı zamanda tekerlekli sandalyedeki kişileri de içeriyor. Eğer tekerlekli sandalyede
bir kişi (yüksek tezgahın arkasında örneğin) görünmüyorsa o kişi ile göz temasında bulunabilmek
için başka bir yer bulmak gerekir.
İletişim kurarken mümkün olduğu kadar basit bir dil kullanmak gerekir. Gerektiğinde dili daha
kolay anlaşılır hale getirmek için basitleştirmek gerekir. Zihinsel zorluklar, doğuştan sağır olan
yabancılar ya da insanlar ile iletişim kurmak için bir personel olarak sizi olanak sağlayacaktır. Basit
bir konuşma dili, bir yetişkin için bir çocuk gibi konuşmak anlamına gelmez!!! Basit yapılar ve sık
kullanılan kelimeler kullanmak demektir.

3.9. Online önerilerin hazırlığı
Teklifin yapısı ürün lansmanı yapar ya da kırar, onu dayanılmaz yapmak gerekir. İyi hazırlanmış
bir teklif, fiyatlandırmadan aldıkları zevki ve sattığınız şeyi almaya aç olan okuyucularınızı
heyecanlandıracaktır.
Eğer sattığınızı insanların satın almasını isterseniz, ürünün değerinde bir satın alma olması
gerekir. Aslında, sattığınız şey alakasız – bir fiziksel ürün yada profesyonel bir hizmet – eğer para el
değiştirecek ise ne olduğu önemli değil, fiziksel bir ürün, profesyonel hizmet olsun, satın almak için
zorlayıcı bir durum olmalı.
Ürünleri ve hizmetleri satmaya gelince, listenizin boyutu önemli değil. Önemli olan kalitenin
listede olmasıdır.
Eski günlerde, sadece online satılan şeyler olduktan sonra para kazanmak kolay bir yoldu. Ama
son 10 yılda çıta yükseldi ve insanlar paralarının karşılığını daha fazla almak istiyorlar.
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Şekil. 18 online öneriler
Toplam teklif paketi içinde üründen daha fazla şey olması gerekir.
Birçok kişi için bir başlangıcın en zor yanlarından biri de e-posta bileşenidir. “Onları nasıl açarım.”
“Eğer çok fazla e-posta olduğumu düşünürlerse ne olacak?” ve “Nasıl tıklamalarını sağlarım” gibi
soruları ders kitaplarında çok duyuyorum.
Bütün bu üç soru önemli olmakla birlikte okuyucuların e-postalarınızı okumayı erteleyeceğini ya
da lansman öncesi içerik veya satış sayfası için tıklamaları gerektiğinde bunları fikri üzerine satılan
olmayacak, çünkü bu en sonuncusu önemli bir faktördür.
Sizden satın alan bir liste oluşturmak istiyorsanız, liste sağlayıcınız ondan kurtulmanız gereken
önemli bir karardır. Çünkü onlar e-postalarınızın ya karşı tarafın e-posta kutusuna ya da spam
kutusuna gidip gitmeyeceğine karar verir. Bazı insanlar birkaç Euro kar etmek için kendi sunucuları
üstünde liste yönetimi yapmaya çalışır veya indirimli liste sağlayıcılarıyla çalışırlar. Eskisinin
problemi eğer insanlar size (yanlışlıkla bile) spam e-posta olarak işaretliyorsa spam listesinden
kurtulmak sizin küçük bir göreviniz ve bunu belli aralıkla yapmalısınız. Unutma senin elinde olan
listen ürününü tanıtabilmen için gerekli olan ürün lansman zincirindeki en büyük değerdir ve bu
yanlış yapabileceğiniz bir konu olamaz. İyi bir liste sağlayıcısı bulun ve onaylamayı kullanın (veya
“çift”) bunu tekrarlayarak spam listesinden uzak kaldığından emin ol. Yapılan diğer bir yanlı ise
önceden önceden talep edilen e-posta kurmak veya satın alanın kaliteli olmadığını gösteren kayıt
formudur. Bunu yaparsan, kendi ayağına ateş etmiş olursun çünkü birçok insanın o listede olmasının
sebebi yanlıştır. Örneğin, sadece “kulağa hoş geliyor” gibi önceden talep edilen e-postaya atarsanız,
bir sürü ilgi görürsünüz ama kimse satın almaz veya genel başlıkla ilgili olan insanların ilgisini
çekersiniz. İnsanlar listeye katılmak istemezler. Sorunları çözüm isterler, eğitim görmüş olmak ve
korkularından kurtulmuş olmak isterler. Sadece bir şeyi ücretsiz yapmak insanların listenize dahil
olması için yeterli değildir.
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Şekil. 19 Müşteriler

Bunun yerine, o listeyi katılmayı iki kere aklımdan geçirmek için ilgi çekici bir şeyin
olmalıdır. İşte burada gerçekten senden satın alacakları belirlemiş olursun.

Bir kere potansiyel alıcıları belirledikten sonra (farklı türde alıcılar olabilir) onların en
önemli sorunlarının ne olduğunu hakkında düşünün. Bunlar çözüm gerekiyorsa yapılması
gereken şeyler olup onların durumlarındaki değişikliği sağlayabilirsin.
Eğer buna bir çözümle gelebilirsen, kayıt olanları listesi ortaya çabucak çıkacaktır. Bana
danışmaya geldiklerinde birçok insansın müşterilerinin ihtiyaçlarını bilmemesidir ve ücretsiz
teklifler hep soğuk olmalarıdır.
Danışmanlık yaparken müşterilerin yaptığı en büyük hata listelerindeki “ücretsiz” içeriği
çok fazla ve uzun bir şekilde öneriyorlar. Listelerinin akılsıza tüketim içerikli olduğuna
kendilerini şartlandırıyorlar. Bu da halka açık bir kütüphane olduklarını düşünmelerini
sağlıyor.
Ve satış yapmaya çalıştıklarında, topluluğun kafası karışıktır. Yerel bir kütüphane açılmış
gibi aynı tepkiyi verirler.
Şimdi durup dururken nereden çıktı bu?
E-posta attığını topluluk her e-postayı satmaya çalıştığınızı bilmek istemezler. Fakat sizin
bir şey sattığınızı bilmek isterler ve bunu hayatınızı idame etmek için yapıyorsunuz.
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Şekil. 20 Sizin müşterileriniz
Listenize kar için bir iş yaptığınızı belli eden sürekli bir destek vermezseniz, sizin bir hayırsever
olduğunu düşüneceklerdir ve bir şey satmaya çalıştığınızda size sinirleneceklerdir. İyi teklifler
biçimlendirmek oraya çıkıp bir an önce işe başlamak ve insanların tekliflerini gözlerinin önüne
koymaktır. Satış sayfalarına bakın ve sizin gözünüze çarpan şeyleri not edin veya gidin başka
şirketlerin ofislerini ziyaret edin ve ürünlerini nasıl tanıttıklarını, fiyatlandırmalarını ve onların
ürün gamını görün. Diğer endüstrilerdeki insanlar senin bulunduğun endüstrideki aynı taktikleri
kullanmayacaktır ve fikirler kullanılmak için uygundur.

3.10. Siparişler verme ve araştırmalar.
Tedarikçi seçimi tedarikçi ile olan firmalar tespit, değerlendirme ve tedarikçi ile olan sözleşme
sürecidir. Tedarikçi seçim süreci, bir şirketin mali kaynaklarını muazzam miktarda dağıtır. Karşılığında,
firmalar tedarikçilerle yapılan anlaşmada sunan yüksek değerin yararları beklentisinde olur. Bu
makalede tedarikçi türleri seçiminin adımlarını anlatır: tedarikçiler belirlemek, tedarikçilerden bilgi
isteme, sözleşme koşulları belirleme, tedarikçilerle müzakere ve tedarikçi. Son derece rekabetçi
küresel ekonomide hayatta kalmak için, genellikle sadece mevcut tedarikçileri geliştirmek için
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değil, aynı zamanda yeni tedarikçileri keşfetmek için kritik önem taşımaktadır. Çeşitli faktörler
yeni tedarikçiler önemli kılar. İlk olarak, bir firmanın mevcut tedarikçileri bir şekilde üstün olan
yeni tedarikçiler var olabilir. Örneğin, yeni bir tedarikçi önemli ölçüde göreli üretim teknolojisi ya
da süreçlerine hakim üretim maliyetleri azaltmak için izin veren yeni bir üretim teknolojisi ya da
kolaylaştırılmış bir süreç gelişmiş olabilir. Sözleşmeye uymayan tedarikçi korkunç sonuçları önlemek
için, alıcılar genellikle onları bir sözleşme onaylanmadan önce bir tedarikçi nitelikleri doğrulamak
için proaktif adımlar atar. “Tedarikçi yeterlilik tarama”nın birincil hedefi sözleşmeye uymama, geç
teslimat, hasarsız teslim veya kusursuz teslimat gibi ihtimalleri azaltmaktır İkincil bir amaç sadece
tedarikçi alıcı ile günlük iş ilişkisi gün içinde sorumlu ve duyarlı bir ortağı olmasını sağlamak içindir.

Şekil. 21 Siparişler ve Araştırmalar

3.11. Tıbbi cihaz nedir?
Herhangi bir enstrüman, teçhizat, uygulama, yazılım veya diğer parçaların ayrı veya beraber
kullanılması içinde üretici tarafından sorunları anlamak ve/veya gerekli yerlerde kullanmak için
oluşturulan yazılımları içerir:
• hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi
• anatominin veya fizyolojik prosesin incelenmesi, değiştirilmesi veya modifikasyonu,
• gebe kontrolü ve farmakolojik, immünolojik veya metabolik yollarla insan vücudu içinde veya
üzerinde asıl amaçlanan etkisi değil, ama işlevi yardımcı olabilir. (AIMDD (Article 1(2)a).
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Şekil. 22 Yaşlı insanlar için tıbbi cihazlar
Tipik olarak tıbbi cihazların fonksiyonları fiziksel anlamda elde edilir. Tıbbi cihazın amaçlanan
prensibi bilimsel verinin aksiyonun mekanizmasına ve üreticinin etiketlendirme ve iddialarının göre
ortaya çıkarılmasıdır.

Şekil. 23 Tıbbi cihazlar
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Tıbbi cihazlar fonksiyonu farmakolojik, immünolojik veya metabolik yollarla yardımcı olabilir, ama
bu en kısa sürede bir ürünün asıl amaçlanan eylemi ile ilgili yardımcı demek değildir, bu ürün artık
tıbbi bir cihaz tanımını karşılar. Bir ürün için yapılan eylem olabilir metoduna göre, bu kapsamda
iddiaları, tıbbi bir cihaz olarak yeterlilik için önemli bir faktör temsil eder.(http://ec.europa.eu/
health/medical-devices/files/meddev/2_1_3_rev_3-12_2009_en.pdf)

3.12. Yardımcı teknoloji nedir?
“Yardımcı teknoloji” cihazı terimi “herhangi bir parçanın veya ürün sistemin ticari olarak elde
edilmiş, modifiye edilmiş veya değiştirilmiş olması engelli kişilerinin fonksiyon kabiliyetlerini
geliştirmek, korumak ve artırmaktır.” (29 U.S.C. 3002). Yardımcı teknolojiler, birçok türde ikiye
ayrılabilir. Örneğin, köpekler, scooter, işitme cihazı ve büyüteç gözlük gibi kişisel yardımcı cihazlar—
hareket, esas olarak, bir kişinin fiziksel kapasitelerinin uzantıları olarak iş görür. Sık sık bir yerden
bir yere kişi ile hareket ederler. Genellikle ek ücret olmasına rağmen Adaptif yardımcı cihazlar
erişilemeyen bir ana ya da genel kullanım cihaz engelli kişiler tarafından kullanılabilir. Örnek
olarak az görenler insanların bilgisayarda gösteriline duymasını sağlayan bir bilgisayar ekranındaki
okuyucusudur.

Şekil. 24 tekerlekli sandalyeler ve bastonlar
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3.13. Yürüyemeyen engelli müşteriler için tıbbi cihazlar/
yardımcı teknolojiler

3.13.1. Üst ve alt bacaklar için protezler
Protez sistemleri geliştirmek ve hareketliliği korumak için üst ve alt taraf hareket eksikliği
ile müşterilerine yardımcı olur. Piyasadaki bu durumlar için bile çözümler sunan pek çok ürün ve
modüler bileşenler vardır. Üst ekstremite protezleri vücut fonksiyonları kaybını telafi etmek için
müşterinize yardımcı olur. Azaltılmış hareketlilik ile müşterilerine, raf ve özel kosmesis dışı güzel,
en son teknolojili miyoelektrik ve vücut çalışan bileşenleri ve tam bir çizgi dahil olmak üzere seçmek
için bir dizi seçenek sunan birçok üretici vardır. Bu şirketler amputasyon neredeyse her uygulama ve
seviye için çözümler sunarak size yardım ediyor.
Myoelektrik Kol Protezleri - Myoelektrik protezler elektrikle kullanıcının kas kasılmaları tarafından
oluşturulan myoelektrik nabız ile kontrol edilen protezler güçlendiriliyor.
Üst ekstremite için:

Şekil. 25 Kol protezleri
a) Sistem Elektrik Eller – İç sistem içeren ve koruma eli ve kosmetik eldiven içerir.

Şekil. 26 Sistem elektrik eller
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b) Transcarpal El – özellikle uzun kollar eşsiz çözümler.
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Şekil. 27 Transcarpal El
c) Çocuklar için elektroel – çocukların özel ihtiyacı olan tamamıyla yeni bir el

Şekil. 28 Elektroel
d) Elektrik Greifer – bilekten hızlıca çıkarılabilir. Kullanıcılar elektrik el ile elektrik greiferi kolaylık
değiştirebilir ve tekrar geri değiştirebilir.

Şekil. 29 Elektrik Greifer

Şekil. 30 Elektrik el

e) Dinamik Kol – dirsekten kontrol edilen bir elektronik koldur. Normal bir kol gibi doğallığına
yakın bir şekilde işler.
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Şekil. 31 Dinamik kol
f) Dirsek-Önkol – dirsek bileşeni daha yüksek ampütasyon seviyeleri myoelektrik içindir.

Şekil. 32 Dirsek – önkol

Alt ekstremite için (Diz, ayak ve adaptörler – kapsamlı bir seçim müşterilerinizin ihtiyaçlarına
uygun bir protez imal etmek):

Şekil. 33 Protezli bir insan ve ailesi
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a) Mikroişlemci dizler - C- ayak teknolojisi yüksek derecede sabitlik gerektiren daha az aktif
ampüteler .

Şekil. 34 Mikroişlemci dizler

b) Modüler diz bağlantıları – Transfemoral protezin performansının mekanik diz bağlantı
fonksiyonu hayatidir.

Şekil. 35 Modüler Diz Bağlantıları
c) Protez Ayak - Güvenli adımlar atmayı, koşmayı, tepelere tırmanmayı, merdivenlerden inmeyi
sağlayan modern karbon ayak.

Şekil. 36 Protez Ayak
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d) Fitness Protez– diz üstü ampüteler için. Farklı koşma hızlarında dinamik karşılık veren
uzatma ve dönen diz hidrolik kontroller esnemesi.

Şekil. 37 Fitness Protez

3.13.2. Ortezlar ve ortopedik cihazlar
Ortopedik cihazlar ortez destek veya zayıf eklemlerde veya bacaklarda düzeltme gibi kas-iskelet
sistemi sorunları önlemek veya yönetmek için tasarlanmıştır.
Ortopedi ve ortez cihazlar şunlardır:

a) Geri destekler ve kuşaklar – arka destek veya sırt desteği bel sırt ağrısı tedavisi ve yönetiminin
bir parçası olarak duruş geliştirmek son derece etkili olabilir. Sırt ağrısı için fizik tedavi tedavinin
temel amaçlarından biri duruş geliştirmektir. Bu Siyatik gibi ağrılı geri durumlar ilyak eklem ağrısı,
model sendromu, spinal stenoz ve dejeneratif disk hastalığı disk, tüm sırt desteği giyen yararlanabilir.
Sırt rehabilitasyonu öz istikrar egzersizleri olarak bilinen özel bel ağrısı egzersizleri ile elde edilir.
Bu egzersizleri spinal istikrar ve duruş geliştirir. Sırt desteği ya da sırt kuşağı kambur gibi ve kötü
duruş önlemek için yardımcı olur. İyi bir duruş ileri bir eğri üzerine lordoz olarak bilinen alt sırta
dayanır. Eğer lordoz oturan ve faaliyetleri süresince muhafaza edilirse, o zaman omurganın üst kısmı
tekrar üzerine yerleştirilen yükler ile başa çıkmak için en iyi konumda olacaktır.
Sırt destekler ve kuşaklar neopren ve ekstra konfor için diğer nefes alabilen kumaşlardan yapılır.
Neopren malzeme acıyı hafifletmek için yardımcı, kas spazmı geri azaltmak ve iyileşme sağlamak için
ısı ve destek sağlar. Sırt destekler ve kuşaklar ağır kaldırma ve taşıma sırasında desteğe ihtiyacı olan
insanlar için sırt ağrısı önlemede özellikle etkili olan plastik veya metal takviye yanları mevcuttur.
Sırt ağrısı, özellikle ilyak eklem disfonksiyonu pelvis büyüdüğünde bağ gevşekliği nedeniyle gebelik
sırasında oluşabilir. Sırt desteği gebelik sırasında pratik gebelik kemeri veya trokanterik kemer
hamilelik sırasında ilyak destek sağlamak için daha uygun olacaktır.
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Şekil. 38 Sırt destekleri
Duruş düzelticiler tedavi ve oturmuş iken duruş geliştirmek, sırt bel ağrısı yönetmek için kullanılır.
Hamilelik sırasında da bağ gevşekliği nedeniyle sırt ağrısı sırt desteği gebelik sırasında pratik olarak
bir kadın doğum tarafından ilyak destek sağlayan kemer ele alınabilir.
Arka oturma ve günlük faaliyetleri sırasında doğru duruş benimseyerek ağrısı etkili sırt, omurga
ve boyun gerektirir destek vererek azalır. Ayrıca, iyi bir duruş, bir kişinin denge, sistem, dolaşım ve
solunum faydaları olduğu biliniyor.

Şekil. 39 Sırt destekleri 2
Ofis koltuk minderleri tedavi ve oturarak iken duruş geliştirme, sırt ile bel ağrısı yönetmek için
basit ama etkili bir yoldur. Duruş düzeltme bir koltuk ya da düşük bir geri kullanarak arabada ofiste
omurganın doğal kıvrımını korumak için, kambur gibi ve kötü duruş engelleyen fiziksel bir hatırlatma
oturan veya sağlarken müşteri destek veriyor.
Yetişkin ya da çocuk koltuğu için bir minder aktif doğrulup zorlayarak, yetişkinler ve çocuklar için
duruş geliştirir.

Şekil. 40 Ofis koltuk minderleri
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b) Ayak ve bilek destekleri – Birçok burkulma, kırık ve travmatik yaralanmalar rehabilitasyonu
için işlevsel ve uygun maliyetli ayak ve ayak bileğini destekler. Bu kategorideki ürünler Yürüyenler,
Ayak Bileği Ortezleri, ayak Bileği sargılar, Gece Ateli, Ayakkabı ve ayak Bileği kuşakları ve destekler.

Şekil. 41 Ayak ve bilek destekleri
c) Boyunluk – Bir boyunluk da boyun kuşağı olarak da bilinen, bir kişinin boyun destek
için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Ayrıca acil durum personeli tarafından travmatik bir kafa
veya boyun yaralanması ve kronik hastalığı tedavi etmek için kullanılır.
İnsanlar travmatik kafa veya boyun yaralanması veya boyun kırılması olduğunda kullanılır.
Bu kişinin hareketi felç veya ölüme neden olan omurilik yaralanması riski yüksektir.

Şekil. 42 Boyunluk
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d) Diz kuşakları – Açık diz kapaklı diz kuşağı (açık diz). Ayarlanabilir kayışlarla mükemmel uyma
ve diz dengesi. Aynı zamanda spor aktiviteleri için mükemmel. Menteşelerin çift pivot tasarımı olup
özgürce esneyen ve hiper uzantıya karşı koyar.

Şekil. 43 Diz kuşakları

e) Kalça destekleri – kalça kırıklarına ve kasık gerilmesine yardımcı olur. Kalça dengeleyicisi
batın ve üst uyluğa baskı sağlar bu da kalçanıın hareket etmemesini sağlayarak yardım eder.

Şekil. 44 Kalça destekleri
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3.13.3. Ortopedik ayakkabılar
Ortopedik bir ayakkabı hiçbir tanım olmasına rağmen, ayakkabı bu tür özel ayak
deformiteleri karşılamak için tasarlanmıştır. Ortopedik ayakkabı olabilmesi için, doğru
ayakkabı veya ayak deformitesi önlemek için “ortopedik” ayakkabı ve amaç olarak yapılmış
ve üretici tarafından pazarlanan olmalıdır. Ortopedik ayakkabı, ayakkabı değişiklikleri, ya
da ayakkabı eklemeler, doğru, uyum ya da ayak bileği veya ayak hastalıklı veya zarar görmüş
bir parçası hareketli bir arıza fiziksel şekil bozukluğu ya da bir dizi olan engeli çocukların
tedavisinde kullanılır. Çocukların tedavisinde, ayak bileği veya ayağın zayıf veya deforme
olmuş bir yapıyı desteklemek içindir.

Şekil. 45 Ayaklar

Şekil. 46 Ayak izi

Şekil. 47 Ayak ortopedisi
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3.13.4. Koltuk değnekleri

Bir koltuk değneği ağırlığı bacaklara transfer ederek hareketliliğin yardımcısıdır. Genellikle
ağırlıklarını bacaklarıyla destekleyemeyen insanlar kullanır. Bunlar genelde kısa süreli olan
yaralanmalardan ömür boyu engele kadar kullanılır.
Birçok çeşit koltuk değneği çeşidi vardır:
a) Önkol, aynı zamanda, Lofstrand koltuk değneği olarak bilinen etrafta üstünde bir kelepçe
kolu saran bir tür değnektir. En yaygın olarak Avrupa’da kullanılan bir tür oldu.[kaynak belirtilmeli]
Önkol koltuk değneği bir manşet içine kol takılması ve kavramayı tutarak kullanılır. Manşet, genellikle
plastik veya metalden yapılmış, ön kol düşmesi halinde dışarı kayma izin önünde bir V-tipi açılış ile
bir yarım daire veya tam bir daire olabilir.

Şekil. 48 Önkol değnekleri
b) Önkol veya koltukaltı değneğidir. Koltuk altındaki göğüs kafesinin altında bulunan koltuk altına
koyulan bir destekleme yastığı ile birlikte tutma yeri olanlardır

Şekil 49 Önkol ve koltukaltı değneği
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c) Platform - Bu daha az yaygın ve artrit, serebral palsi, ya da diğer koşulları yüzünden düşük el
kavrama olanlar tarafından kullanılır. Kol yatay bir platform üzerine oturtulmuştur ve sarılıdır. Eli
olan, uygun şekilde tasarlanmış ise, uygun bir şekilde kullanıcının sakatlık bağlı olarak açı verilebilir
bir kavrama dayanıyor.

Şekil. 50 Platform değnekler
d) Ayak desteği - Bu geleneksel olmayan koltuk değneği tek alt bacağın etkilendiği yaralanma ya da
bir engeli olan kullanıcılar için yararlıdır. Zemin, kullanıcının diz veya kalça arası yük aktarma sırasında
yere aynı anda açık alt bacak tutan bir destek çerçeve içine etkilenen bacak takarak çalışır. Değnek bu
tarz yürürken el ya da kol kullanmadığından avantajı vardır. Çok düşük olduğu iddia edilen üst uyluk
atrofisi de etkilenen bacak kullanımdadır. Diğer koltuk değneği tasarımlarının aksine bu tasarımlar,
pelvis, kalça ve uyluk yaralanmaları ve bazı durumlarda da diz yaralanmaları için kullanılamaz.

Şekil. 51 Ayak destek değneği
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Şekil. 52 Ayak destek değnekleri 2

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
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e) Baston koltuk değneği ya da baston aynı amaca hizmet, ama tek elle tutulur ve bu nedenle
sınırlı yük taşıma kapasitesi vardır.

Şekil 53. Değnekler

3.13.5. Tekerlekli sandalyeler
Bir tekerlekli sandalye tekerlekleri ile donatılmış bir sandalyedir. Aracın elle arka tekerlekler
dönüşünü oturan yolcu, motorların veya elektrikli tahrik ederek ya da el ile sağlanan çeşitleri vardır.
Genellikle koltuğun arkasında başka bir kişi tarafından itilmek için kolları vardır. Tekerlekli sandalye
insanlar tarafından yürüyüş hastalık, yaralanma veya sakatlık nedeniyle kullanılır. Oturma ve yürüme
zorluğu yaşayan insanlar tekerlekli sandalye kullanır.
Temel bir el tekerlekli sandalyesi arkada iki, ön tekerlekler ve iki büyük tekerlek bir koltuk, ayak
dayama ve dört tekerlek içermektedir. Arkada iki büyük tekerlek genellikle el jantları vardır; iki metal
ya da plastik halkalar yaklaşık 3/4” inch kalınlığındadır. El jantlar bağlı bulundukları tekerleklere
göre normalde sadece biraz daha küçük bir çapa sahiptir. Çoğu tekerlekli sandalye arka üst kısmında
elle itmek için iki adet tutma yeri vardır. İkinci bir kişi tarafından itilmek için kullanılır
Tekerlekli sandalye diğer çeşitleri genellikle bu temel tasarım türleri vardır, ama son derece
kullanıcı ihtiyaçları için özelleştirilmiş olabilir. Bu özelleştirmeler koltuk boyutları, yükseklik, koltuk
açısı (aynı zamanda emniyet dökümü veya sıkmak olarak adlandırılır), ayak dayama, ayak dayanakları,
ön tekeri Park ayakları, ayarlanabilir arkalıkları ve denetimleri kapsamaktadır.
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
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Müşterileriniz için taşıma tekerlekli sandalye, standart manuel tekerlekli sandalye, hafif manuel
tekerlekli sandalye, özel yapılmış tekerlekli sandalye, ağır yük manuel tekerlekli sandalye, sporcu
tekerlekli sandalye, tilt tekerlekli sandalye, çocuk tekerlekli sandalye, duş ve Komodin sandalye gibi
piyasadaki bir seçenek olabilir. Ayrıca çanta ve koruyucu muhafızları gibi aksesuarlar vardır.
Müşterilerin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak, müşteri için çalışan bir tekerlekli sandalye seçiminde
yardımcı olabilir.
TAŞIMA TEKERLEKLİ SANDALYE

Şekil. 52 Taşıma Tekerlekli Sandalye
“Transit” ve “Yoldaş” gibi bir taşıma tekerlekli sandalyeye sahip olmak çok iyi olup ve onu itecek
birine de sahip olmak ayrıca güzeldir. Tüm tekerlekli sandalyelerin küçük tekerlekleri olduğundan
onu itmek çok zordur. Ancak, bu küçük tekerlekler sandalyeyi son derece hafif basit ve kolay hale
getirir. Bakıcılar tarafından taşınması çok kolay olan bir tekerlekli sandalyedir.
STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

Şekil. 53 Standart manuel tekerlekli sandalye
Hafif tekerlekli sandalye manuel tekerlekli sandalyedir. Bu tekerlekli sandalye diğerlerine göre
daha hafif olup bir yerden bir yere taşımak daha kolaydır. Farklı seçenekleri seçebileceğimiz basit,
ekonomik hafif tekerlekli sandalyelerimiz var.
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ÖZEL YAPIM TEKERLEKLİ SANDALYE

Şekil. 55 Özel yapım tekerlekli sandalye
Bu tekerlekli sandalyeler iki türdedir, sabit kasa ve katlanabilir kasadır. Bu tekerlekli sandalyeler
devamlı kullanması gereken kişiler içindir. Oldukça hafif olup günlük işlerini kolaylıkla yapabilirler.
Kullanıcı için detaylı bir şekilde önlem alınmış olup ergonomik bir rahatlık sağlayarak kendi itmek
gibi normal aktivitelere engel olmaz. Özel yapım tekerlekli sandalye ile her kullanıcı farklı tasarımları
seçebilirsiniz.
AĞIR YÜK MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

Şekil. 56 Ağır yük manuel tekerlekli sandalyeler
Ağır yük tekerlekli sandalyeleri diğer sandalyelere göre çok fazla yük taşayabilir ve
büyüklük kapasitesi yeteri kadar elverişlidir. Standart tekerlekli sandalyeler göre aynı
zamanda ağır yük modelleri de ortaya çıkar. Ağır yük tekerlekli sandalyeleri kullanıcının
rahat edebileceği büyüklüklerde bulunmaktadır.
SPOR TEKERLEKLİ SANDALYE WHEELCHAIRS

Şekil. 57 Spor tekerlekli sandalyeleri
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Spor tekerlekli sandalyeleri harika bir manevra kabiliyetiyle kullanıcılara basketboli rugby ve
tenis oynamaları için güzel bir imkan verir. Bir kullanıcının tekerlekli sandalyeye mahkum olması
onun günlük hayattaki kumsala gitmek veya basketbol oynamak gibi olan zevklerden mahrum
olacağı anlamına gelmez. Bu spor tekerlekli sandalyeler çok rahat özelleştirilerek kullanıcının özel
ihtiyaçlarını karşılamasına seçenek vermiş olur.
EĞİMLİ TEKERLEKLİ SANDALYE

Şekil. 58 Eğimli tekerlekli sandalyeler
Eğimli tekerlekli sandalyeler bakıcı tarafından kullanıcını istediği pozisyona getirilebilir. Bu tip
tekerlekli sandalyelerin kullanıcı için özelleştirilebildiği için istediğini kadar seçenek bulunmaktadır.
PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE

Şekil. 59 Pediatrik tekerlekli sandalye
Pediatrik tekerlekli sandalyeler birçok şekilde bulunmaktadır. Temel tekerlekli sandalyeden
en kompleks tekerlekli sandalyeye kadar bir sürü seçenek vardır ve hatta araba konusunda çok
uzmanızdır. Tekerlekli sandalye birçok farklı renklerde olup çocuğunuz istediği rengi seçebilir.
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BANYO OTURAKLI TEKERLEKLİ SANDALYE

Şekil. 60 Banyo oturaklı sandalye
Bu kullanıcılar kolaylık tekerlekli sandalyeleriyle banyoya gidebilir. Açılan oturağı sayesinde
kullanıcının banyo esnasında bir sandalyeden diğer sandalyeye transfer edilmesine gerek kalmaz. Bu
su geçirmez sandalye tekerlek seçeneğiyle gelir.
Yukarıda bahsedilen tekerlekli sandalyelerinin hepsinin tekerlekli olup sağa sola gidebilmenize
izin verir. Hepsinin birçok özelliği vardır, kimisi için harikadır ve kimisi için ihtiyaçtır. Siz satış
elemanları hangi sandalyelerinin kendi ülkenizde sosyal güvence kapsamıma girip girmediğini
öğrenmeniz gerekmektedir

3.13.6. Tuvalet/Banyo sandalyesi
Sandalyeler insanları duşa girip çıkarken yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu duş tekerlekli
sandalye düzenli kullanım için tasarlanmış olup sağlam ve aşındırıcı olmayan sandalyelerdir, genellikle
tekerlekli sandalye ile sınırlı olanlar içindir. Bunların çoğunluğu yıkama ve ihtiyaçlar için rahat ve at
nalı şeklinde bir koltuğa mevcuttur. Duş kapaklı sandalye depolama için daha uygundur. Ayrılabilir
kol dayama yerleri bulunup sandalyeden sandalyeye geçecek kullanıcı için gayet kullanışlıdır ve hatta
tuvalette dahi kullanılabilir. Bu sandalye aynı zamanda kolayca sökülüp bir çanta içinde taşınabilir.

Şekil. 61 Tuvalet sandalyesi

Şekil. 62 Banyo sandalyesi

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.
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3.13.8. Yürüyüşçüler
Standart yürüyüşçüler bir platform kullanarak her bir bacağın alt kısmına yardımcı olduğu
bilinen bir karakteristik özelliği vardır. Tekerlekli sandalyeler gibi değillerdir. Tekerlekli sandalyeler
hareketi kolaylaştırırken, standart yürüyüşçüler ise daha stabil ve çok destek olurlar. Eğer
yürüyüşçü müşterinizin manevrasını ve hareketleri kısıtlıyorsa ona tekerlekli versiyonunu önermek
isteyebilirsiniz. Eğer tekerlekli versiyonu dengeyi ve stabil olmayı bozuyorsa o zaman standart
yürüyüşçü kullanılmalıdır.

Şekil. 63 Yürüyüşçüler

3.13.9. Anti-dekübitüs yataklar ve yastıklar
Geniş yelpazeli anti-dekübitüs yataklar sırt desteği, iyi bir kan akışı ve baskı rahatlığı sağlar.
Yataktaki baskı rahatlatması stres noktasını azaltır, destekler ve rahatlatır. Hem omuriliğe hem
de alerjiye yardımcı olur. Yatakların hipoalerjenik örtüleri vardır. Rahatsızlığın sebebi baskıdan
kaynaklanabilir ve kötü duruşla sonuçlanabilir. Hafızalı köpük vücuda şekil verir ve emsaliz bir
rahatlama, destek ve rahatlık verir. Ve omurganızı da düzenler. Engelli ve yaşlı insanların hafızalı
köpük olan yatakları kullanmasındaki yararlar:
•
•
•
•
•
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Sırt ağrısının geçmesine yardımcı olur
Kas ağrılarını rahatlatır
Eklem ağrılarını rahatlatır
Kan dolaşımını geliştirir
Yatak yaralarından korur

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Şekil. 64 Anti-dekübitüs yataklar

Şekil. 65 Elektronik kontrollü anti-dekübitüs yataklar

Yastıklar

Hafıza köpük yastık çeşitliliği dağılımı ve engelliler ve yaşlılar da dahil olmak üzere, herkes için
uyku ve konfor geliştirir. Destekleyici ve tek tek her şekil kalıplama sırasında bu yastıklar basıncı
dağıtır. Alerjisi olanlar için anti alerjik özellikli yastıklar vardır.

Şekil. 66 Anti-dekübitüs yastık
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.
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3.13.10. Korseler ve sıkma bilezikleri
Boyun ağrısı ABD’de en yaygın ve maliyetli sağlık sorunlarından biridir. Kas-iskelet sistemi
çeşitli nedenleri olan karmaşık, öznel bir deneyim olarak kalır. Ancak, boyunluk görünüşte zararsız
bir müdahale olmasına rağmen, özellikle uzun süre kullanıldığında yan etkileri olabilir. Hareketsiz
uzun süre, atrofi ilgili ikincil hasar görmesine neden olabileceğinden korkulur. Birçok hekim klinik
yararlarının anektodsal delili ve yumuşak boyunluklar genel olarak boyun ağrısı çeklen hastalara
reçete edildiğini aktarır. Boyun ağrısı tedavisinde boyunluk kullanımı tartışmalı bir alandır. Ancak,
boyunluk görünüşte zararsız bir müdahale olmasına rağmen özellikle uzun süre kullanıldığında
yan etkileri olabilir. Hareketsiz uzun süre, atrofi ilgili ikincil hasar görmesine neden olabileceğinden
korkuluyor. Atrofi ilgili kapalı alçı kalıplar içinde hareketsizlikten sonra ilgili ikincil hasar kas, kemik,
kapsül, ve farklı tendinoz doku olarak tarif edilmiştir. Sert boyunluk dengesizliği önlemek için travma
hastalarında akut yönetiminde köklü bir rolü vardır.
• Boyunluk– boyun travması, boyun eklem, hafi travma durumunda.

Şekil. 67/68 Boyunluk
• “Philadelphia” isimli soluk brulu boyunluk– boyun travması, acil yardımlar, metastas hasarlar
gibi durumlarda. Bazen dengeleyicisi vardır.

Fig. 69 Philadelphia cervical collar with tracheal hole
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Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

3.14. Göremeyen engelli müşteriler için tıbbi
cihazlar ve yardımcı teknolojileri

3.14.1. Göz protezleri
Piyasa 3-D yazıcılarla yapılmış kan damarları, irisin renkli detayları bulunan göz bebekleri
üretilir. Bu gözler küçük, orta ve büyük olarak bulunmaktadır.

Şekil. 70 3D göz protezleri

3.14.2. Gözlükler
eSight Gözlük ve Akıllı gözlükler – bir çift akıllı gözlük kameralar, baş ucunda ekran ve canlı
veri aktarımı sağlayarak çevrenizdeki olayları size gösterebilmek için iş birliği içerisinde çalışırlar.
Kullanıcılar bu gözlüklerle 12 inç uzaklıktan ve büyüterek ve odanın bir ucundaki nesneye, caddenin
diğer ucuna da yakınlaşarak bunu görebilirler. Gözlüğün köprüsüne takılmış yüksek çözünürlüklü
kamera yüksek kapasitede yakınlaşma imkanı sağlar. Kulağın arkasından kalçaya inan ara bağlantı
kablosu işlemci ve güç ünitesine gider.

Şekil. 71 eSight akıllı gözlük
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.
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3.14.3. Büyüteçler
Büyüteç görme kaybı olan insanlara yardımcı olabilir, ama herkes zor metin ve resimleri Görmek
büyütmek için yeteneğini takdir edecektir. Tam ekran modunda belirli alanlar üzerinde bulunan tüm
masaüstü ve lens modu yakınlaştırır ve büyütür. Büyüteç penceresi içinde, normalde yaptığınız gibi
düğmeleri ve giriş metnin tıklayabilirsiniz. Ekranın ekran veya bir kısmını metini, resmi ve nesneyi
görmek için büyütür.
Büyütme cihazı seçerken büyüteç cihazının kullanıcı tarafından hangi amaçla kullanılacağı
belirlenmelidir. Örneğin, bir kitap ya da bir menü okurken, TV izlerken, hobiler üzerinde çalışırken,
sokak veya süpermarket koridor işaretleri okurken, bir izlerken.
Görevi bildiğinizde, müşteriniz aşağıdaki 4 faktöre göre belirlemesi gerekecektir:

• Görev uzaklığı - Görev uzaklığı gören ile görüntülenen nesne arasındağı uzaklığa denir. Bu uzaklık
maalesef büyüteç tasarımıyla ilgilidir. Uzaklık aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:
• Yakın görevler – genellikle “okuma” uzaklığıdır” (genelde 16 inç veya daha yakın), bu görevler
okumak, yazmak, yemek gibidir.
• Orta görevler – genelde kol uzunluğundadır (17 inç – 40 inç). Bu görevler bilgisayar monitörü,
müzik notalarını okumayı, kart oynamayı ve hobi işleriyle uğraşmayı içerir.
• Uzak görevler – yakın olmayan herhangi bir görev veya orta olanlar (aşağı yukarı5 inç veya
fazlası). Bu görevler televizyon izleme, içerde kitap okuma ve dışardaki tabelaları okuma, spor
etkinliklerini seyretme, film izleme veya tiyatroda oynamak gibi şeyleri içerir.
• Görev süresi – bu müşterinize büyüteçle okuyacağı görevi tamamla süresine anlamına gelir. Bu
görev sürelerini aşağıdaki gibi düşünmek daha kolaydır:
• Kısa süre izleme görevleri – bunlar maksimum birkaç dakikalığına gerçekleştirilen
aktivitelerdir; bu görevler menü okuma, fiyat etiketi okuma, geri gönderme adresleri yazma,
sokak isimlerini okumak gibi şeyleri içerir..
• Genişletilmiş görüntüleme görevleri – bu görevler kişinin uzun süreli gerçekleştirdiği
aktivitelerdir; bu görevler kitap, gazete veya dergi okuma, televizyon izleme, mektup yazma
gibi aktivitelerdir.
• Aşağıdaki kare grafik olarak arzu etilen görsel görevlerin ve bu görevlere uyacak en iyi
büyütme cihazının kategorize edilmesini süre ve uzaklık arasındaki ilişkiyi tanımlar.
• Büyütme cihazları – Müşterinin doğru seçeneği ve görme kaybı şiddetine bağlı olduğu seçim
yapabileceği geniş bir yelpazede büyütme cihazları vardır.
• Aydınlatma – En son faktör aydınlatmadır. Göz hastalığına ve odanın ortam ışığı bağlı olarak
müşterinin görevi tamamlayabilmesi için aydınlatmaya ihtiyacı olabilir. LED’den, helojene,
akkordan ve floransa kadar birçok seçenek vardır. Müşteriye en iyi aydınlatma çözümünü bulmak
için bir göz doktoru veya görme rehabilitasyonu profesyoneli ile irtibata geçmek en iyisidir.
Stant büyüteçleri

Şekil. 72 Stant büyüteçleri
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Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Stant büyüteçleri kitap, dergi ve hisse senedi ve bazı yazma görevlerini yerine getirirken çok
faydalı olur. Çünkü bunlar sayfalara dayanır ve tutulması gerekmez. Bunlar tremorlüler ve elinde
büyüteç tutamyacak kadar güçlü olmayan insanlar için idealdir.
Gözlük büyüteçler

Şekil. 73 Gözlük büyüteçler
Gözlük büyüteçler yakın görüş uzaklıkları görmek için tasarlanmıştır ve menü, mektuplar, kitaplar
ve gazeteler okumak için oldukça kullanışlıdır. Özellikle iki elinizin de serbest olmasını istiyorsanız
gerçekten faydalıdır. Yeni teknoloji ile bazı lensler şaşırtıcı bir şekilde incedir – bundan dolayı senin
gözlüklerinde diğer insanlarınki gibi görünecektir.
Teleskobik Görme Yardımcıları

Fig. 74 Telescopic vision aids

Teleskoplar yakın, uzak ve herhangi bir yerde, nesneleri görüntülemek için kullanılabilir. Televizyon
izleme, bilgisayarda çalışma, ve otobüs numaraları okuma, cadde ve dükkan tabelalarını okumak gibi
şeyleri yapabileceksin! Bir göz monoküler ve iki göz ise binoküler olabilir.
Kontrast Ayarlı Gözlükler: Emici filtreler

Şekil 75 Kontrast ayarlı gözlükler
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.
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Emici filtreler rahatsız eden mavi ışığı azaltarak kontrastı ayarlar parıltıyı keserek daha rahat
ettirir! Bu filtreler kaplayan ve 5 farklı folyo olarak mevcuttur.
Video büyüteçleri

Şekil. 76 Video büyüteçleri
Video büyüteçleri masa üstü ve elle yapılan tasarımlar mevcut olup elektronik büyüteç cihazlardır
ve görüntülenen nesnenin görüntüsünü değiştirmek içindir. Metin rengini, (örneğin; siyah zemin
üzerine beyaz harfler) parlaklığını ve kontrast kolaylıkla nesneyi görmek ya da metni daha kolay hale
getirmek için ayarlanabilir. Video büyüteçler 1,5 x 50 – büyütme pek çok düzeyde sağlar. Taşınabilir
video büyüteçler okul, bilgisayar laboratuvarı ya da üst düzey merkezlerine alınacak kadar küçük ve
hafiftir.
Ekran büyüteçleri: Dahili ekran büyütücüsünün desteği dışında (bknz “1.2.1 ICT aynı zamanda
benim tarafımdan ve başkaları tarafından kullanılabilir”.), Bilgisayarda çalışabilecek diğer yazılımsal
çözümlerde vardır:
Bir ekran büyüteci bilgisayarın grafiklerini kullanarak ekrandaki içeriği büyüten bir yazılımdır.
Bu görme engelli insanlar için bir tür yardımcı teknoloji olup fonksiyonel görmedir. Görme engeli az
veya hiç olmayan insan ekran okuyucularını kullanırlar. 1-16 aralığındaki büyüteçler geneldir. Küçük
bir içerik en büyük büyüteçle çok rahat bir şekilde görülebilir. Böylelikle kullanıcılar yönetebilmesi
kolay olması için daha düşük büyüteç kullanır. Ekran büyüteçleri genellikle görme zorlukları yaşayan
insanlara birden fazla özellikler sunar:

• Renk değiştirme: Görme engelli olan birçok insan renkleri değiştirmeyi tercih eder, yazıyı
beyaz üstüne siyahtan siyah üstüne beyaza çevirmeleri gibi. Bu da ekran parıltısını azaltır
ve yaşlı insanlar için kullanışlıdır.
• Düzletme: metinler büyüdükçe onları tanımak zorlaşır ve pikselleşir. Bazı büyüteçlerde
örtüşme önleyici özellikler bulunur bu da yazıyı daha düzleştirir.
• İşaretçi özelleştirmesi: Fare ve yazı işaretçisi birçok yolla özelleştirilebilir. Ekranın
ortasında daire şeklini alarak bu gerçekleştirilebilir.
• Farklı büyütme modları: Ekran büyüteçleri büyütülmüş kısmı nasıl sunduğu değiştirebilir:
bütün ekranı kapatarak, büyütülmemiş ekranda gezdirilen bir lens sağlama veya sabit
büyütülmüş kısmı kullanma.
• Ekran okuyucuları: Bazı büyüteçler temel ekran okuyucu ile birlikte pakette gelir.
• En iyi bilinen ekran büyüteçleri: Dolphin Lunar, Magnifier (Windows), Virtual Magnifying
Glass - Cross platform büyüteç uygulaması, ZoomText.
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Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Şekil 77 Ekran büyüteçleri

3.14.4. Beyaz sopalar
Beyaz baston görme kaybı yaşayan – çocuktan yetişkine – insanlar tarafından kullanılan birçok
araçtan sadece biridir.
Sopayı bir kişinin yolda nesneleri (örneğin, çimentodan çime) yürüyüş yüzey değişiklikleri kontrol
etmek ve adımları ve bordürleri tehlikeleri kontrol etmek için kullanılır. Kullanıcı görme kaybı olan
bir kişinin ikincil bir işlev tanımı: dünya çapında tanınan, beyaz baston açıkça diğer yayalar ve
sürücülere kişinin görme kaybı olduğunu gösterir.
Görme kaybı olan müşteriler için üç farklı sopa vardır: belirleme, destek ve uzun sopadır.
• Belirleme sopaları çok hafiftir ve genellik katlanabilir ve böylelikle kullanılmadığında bir çantanın
içine rahatlıkla sığabilir. Bu sopalar basamak ve köşe gibi yerleri bulmakta yardımcı olurlar

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.
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Şekil. 78 Beyaz Sopa

• Beyaz bir sopa kullanıcının güvenli bir şekilde ağırlığını desteklemek için tasarlanmıştır. Fiziksel
olarak engeli olan ve yaşlı olan bir kullanıcı için mükemmeldir. Kullanıcının tercihine göre sert
veya katlanabilir olabilir.

Şekil. 79 Destekleyici beyaz sopa

• Uzun sopalar “inceleyici” olarak kullanılır ve genellikle etrafındaki çevreye yabancı olan bir
kullanıcı ekstra dikkatli olmak için kullanır.
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Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Şekil. 80 Uzun beyaz sopa

3.14.5. Konuşan termometreler
Konuşan termometre vücut sıcaklığın ölçmek için kullanılır. Termometre ağızdan, koltuk
altından veya anüsten kullanılabilir. Termometreyi aşağı doğru tutarak üstünde düğmeyi ve ekranı
görebilirsiniz. Üstteki düğme son kayıt edilen sıcaklığı gösterir, alttaki düğme ise açma-kapama
düğmesidir. Ağıza sokulan termometrenin plastik kapağı çıkartılır ve kolaylıkla değiştirilebilir.
Termometrenin alt tarafı esnektir. Arka tarafında pil vardır bu iki küçük vida çıkartıldığında görülebilir.
İçinde küçük bir speaker vardır. Üstüne iki adet AG13 pil vardır.

Şekil 81 Konuşan termometreler

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.
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3.14.6. Konuşan saatler
Konuşan saatler duyma engelli müşterilere zamanla alakalı bilgiyi bir düğmeye basmalarıyla verir.
Basit model seçerseniz sadece saatin kaç olduğunu söyler fakat daha gelişmiş modellerde ise saatlik
rapor, konuşan alarm ve takvim gibi özellikleri vardır. Konuşan saatler temiz bir insan sesi vardır, bu
da kolay anlaşılabilir olmasını sağlar. Ağma insanlar için bu idealdir. Her özelliği de kullanışlıdır.

Şekil. 82 Konuşan saatler

3.14.7. Yazı tanıyan yazılımlar
• OCR yazılım: Optik karakter tanıma (OCR) elle yazılmış, daktilo ile yazılmış ve çıktı alınmış
yazıları mekanik veya elektronik olarak tarayan bir makinedir. Bu baskılı yazının dijitale
dönüştürülmesinde kullanılan bir metottur böylelikle elektronik olarak aranabilir ve sesli yanıt
sisteminde kullanılabilir. Bu aslında ağma ve görme engelli kullanıcılar için cazip edicidir.

Şekil. 83 Basit OCR
• Yapay konuşma sistemi: Yapay konuşma sistemi iki parçadan oluşur: birleştirici konuşmayı
yapar ve ekran birleştiriciye ekranda neyi okuyacağını sisteme söyler.
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
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Şekil. 84 Yapay konuşma sistemi
• Yapay konuşma: Birleştiriciler bilgisayarlarla kullanılan sesli yanıt sistemleridir. Programlama
sesbirimlerini ve dilin dilbilgisi kurallarını içerir. Bu kelimeleri doğru telaffuz etmesine izin
verir. İsimler ve bitişik kelimeler problemlere neden olabilir, bunun nedeni ise alışık olunmayan
hecelemeler ve harflerin kombinasyonunu içermesidir. Her ne kadar kulağa insan sesi gibi
gelmesine rağmen birleştiriciler genelde bilgisayarların ses kartı ile çalışır. Birleştiriciler
kullanıcılar ekran okuyucuları satın aldığında içinde gelir. Bir sorun ise Nuance Loquendo birçok
Avrupa dilleri sunsa da bütün diller şu anda bulunmamaktadır.

Şekil. 85 Ses birleştiricis
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3.14.8. Ekran okuyucular
Ekran okuyucu görme bozukluğu olan insanların bilgisayar kullanmaları için yapılmış olan bir
uygulamadır. Ekran okuyucuları bilgisayar işletim sistemleriyle ikonlar, menüler, diyalog kutuları,
dosyalar ve klasörler olarak çok yakın bir şekilde çalışırlar. Ekran okuyucu bütün işletim sistemlerine
erişim sağlar.
Ekran okuyucuların iki yolla kullanıcıya geri bildirim sağlayabilir:
• Konuşma;
• Kör alfabesi.
Bir ekran okuyucu sesli yanıt sistemi motorunu ekrandaki bilgiyi konuşmaya çevirmek için
kullanılır. Sesli yanıt sistemi bir ekran okuyucuyla veya bilgisayara takına bir donanım cihazıyla
birlikte gelir. Birçok bilgisayarda ses kartı ile beraber sesli yanıt sitemi çalışır ve daha çok tercih edilir.
Konuşma geri bildirimine ek olarak, ekran okuyucular kör alfabesinde de bilgi sağlar. Yenilenebilir
kör alfabesi olarak bilinen bir harici donanım cihazına ihtiyaç vardır. Yenilenebilir kör alfabesi ekranı
bir veya birden fazla hücre içerir. Her bir hücre kör alfabesi karakterine bürünebilir. Yenilenebilir
kör alfabesi birbirine benzeyen noktalardan art arda gelen noktaları içerir. Bilgisayar ekranında ki
bilgiler değiştikçe, yenilenebilir bir bilgiyi bilgisayardan direkt şekilde sağlayarak kör alfabesinin
görüntülemesi de değişir. Bu formatları bağımsız birşekilde kullanmak mümkün olduğu sürece kör
alfabesi sonucu konuşma sonucu ile birlikte kullanılır.
Ekran okuyucularının çoğu fare kullanmadığı için, bütün ekran okuyucular klavye kullanarak
birçok görevi gerçekleştirir. Görevler okuma kısmı veya bütün dokümanı, internet sayfalarında
dolaşmayı, dosya çama ve kapamayı, müzik dinlemeyi ve düzeltmeyi içerir.

Şekil. 86 Ekran okuyucu kullanan kişi
Kullanılan birçok ekran okuyucular kişiye özel çözümlerdir: Freedom Scientific’ten JAWS, GW
Micro’dan Window-Eyes, Dophin’den Dolphin Supernova, Serotek’ten System Access ve AiSquared’den
ZoomText Magnifier/Reader’dır. Açık kaynak ekran okuyucularından NVDA fonksiyonlarını geliştirip
bir popülarite elde ediyor. Yan notlar bu ekran okuyucularının fiyatına göre yapılmalıdır. Çoğu
oldukça pahalı ve her ekran okuyucusunun yazımı birçok güncelleştirme gerektirir ve bu da bunu
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oldukça pahalı bir hale getirmektedir. Sonuç olarak, bazı ülkelerde ucuz yazılımlar tercih edilir. Bu da
NVDA’nın tamamıyla neden ücretsiz olduğunu açıklar.

3.14.9. Alternatif klavye ve fareler
Birçok engelli insan için fare zorluklar oluşturur. Masanın bir kısmında hareket ettirilmesi ve
tek bir pozisyonda tutulup tuşlara basılması gerekmektedir. Sonuç olarak, engelli insanlara birçok
sorunlar oluşturur
• Dokunmatik fare: Bu cihazlar genellikle diz üstü bilgisayarlarla entegre bir şekildedir. Bunlar
parmaklarınızı yüzeyinde hareket ettirerek çalışan sabit pedlerdir. Yüzeyin üstüne hafifçe
tıklatarak veya üzerinde düğmeye basarak çalışır. Elde veya masanın üstünde tutulabilir.

Şekil 87 Logitech dokunmatik fare 1
• Joystick: Bu tip cihazlar tekerlekli sandalyelerin kontrolünü sağlar. Joystick tam ileri itilirken fare
işaretçisi daha hızlı hareket eder.

Şekil 88 Joystick 2
• İmleç Topu: Bir imleç topu aslında ters dönmüş bir faredir. İmleç topu ile cihaz kendi durduğu
yerde kalır ve üzerindeki topu parmaklarla, avuç içi hareket ettirilir
Daha büyük imleç topları ayakla kullanmaya uygundur.

1 http://www.instablogsimages.com/1/2011/09/28/logitech_touchpad_2jmea.jpg
2 http://liveimageserver.dlf.org.uk/mee//products/med/0105619.jpg
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Şekil 89 İmleç Topu 3
• Ayak kontrollü imleç topu: Bazı büyük imleç topları BIGtrack gibi ayakla kontrol edilebilir.

Şekil 90 BIGtrack 4
• Ayak faresi: Bir ayak faresi/kontrolörü sınırlı bir şekilde veya kolları ve ayakları olmadan bir
kişi tarafından kullanılabilir. Ayak faresi engelli insanlar tarafından yazılım programlarında
dolaşabilmeleri için kullanılır ve normal farelerin yaptığı her şeyi yapabilir. Birçok ayak fareleri
iki segmentten oluşur. Bir segment fare işaretçisini kontrol etmek için kullanılırken diğer ikinci
segment ise farenin tıklamasını ve kısa yolları seçmek için kullanılır. Birçok ayak faresi kullanım
boyunca ayakla kolay tutulabilmesi için yapışkanlı bant ile ayağa sabitlenir. Uzun kablolar USB
çıkışı ile bilgisayara bağlanır.

Şekil 91 FooTime ayak faresi 5
• Dokunmatik ekran: Standart ekranlar ile aynıdır fakat hassas ekranı vardır. Seçimler ve hareketler
ekran yüzeyine işaret ederek (ve dokunarak) yapılır. Aynı zamanda ‘Dokunmatik Pencere’yi
standart bir monitör önüne koymak mümkündür. Dokunmatik ekranlar Apple iPad ve birçok
akıllı telefonlar gibi bilgisayar tabletlerin en önemli özelliklerinden biridir

3 http://library.thinkquest.org/06aug/02177/Trackball.jpg
4   https://assetlibrary.dstewart.com/ImageFolio43_files/gallery/Product_Images/Web/PNG/Zoom/26124.png
5   http://bilila.com/yahoo_site_admin/assets/images/FM_Pic.194180943_std.jpg
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Şekil 92 Dokunmatik ekranı olan Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) 6

3.15.Duyamayan engelli müşteriler içi tıbbi cihazlar
ve yardımcı teknolojileri

3.15.1. İşitme cihazı
Bütün işitme cihazları yardımcıları birbirine benzeyen parçaları ortam sesini kulağa taşımak için
kullanır ve sesi daha yükseltir. Küçük mikrofonlar ortam sesini toplar. Bilgisayar çipi gelen sesi dijital
kodu çevirir. Sonra sesi duyu kaybı olan tarafa, ihtiyacı dinler ve etrafınızdaki sesi ayarlayıp ona göre
analiz eder ve ayarlar. Sinyaller sonra ses dalgalarına dönüştürülür ve hoparlörler ile kulağa aktarılır.
İşitme cihazları fiyat, büyüklük, özel özellikleri ve insan kulağına takılma şekli ile olarak çeşitlenir.
Aşağıdakiler küçükten başlayarak , kulakta daha az görünen gibi genel işitme cihazları tipleridir.
İşitme cihazı tasarımcıları işitme cihazlarını çok fark edilmeyecek şekilde ihtiyaçları karşılaması için
daha küçük yapmaya devam ederler. Fakat daha küçük cihazlar müşterileri umduğu duyma hizmetini
ve bu gücü veremeyebilir.
İşitme cihazından en iyi sonucu elde etmek için müşteriniz işitme cihazını analiz etmek ve öneri
de bulunmak için bir sertifikalı odyolog ile bir araya gelmelidir.
Müşteriniz sizin gibi bir satış elemanından bunları öğrenmelidir. Bu da bir işitme cihazının ne
yapabileceğini ve ne yapamayacağını ve nasıl çalıştığını sizden öğrenmesidir.

6 http://www9.pcmag.com/media/images/289491-samsung-galaxy-tab-2-10-1-touch-screen.jpg
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Şekil. 93 İşitme cihazı

Şekil. 94 İşitme cihazları çeşitleri

Tamamıyla kanalda (CIC) veya mini CIC

Şekil. 95 kanal CIC işitme cihazı
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Kanal işitme cihazı müşterinin kulak kanalının içine sığmak üzer şekillendirilir. Yetişkinlerde hafif
ve orta işitme kaybını azaltır.
Kanal işitme cihazı:
• En küçük ve az görülebilendir.
• Çok az ihtimalle rüzgar sesini alır
• Çok küçük piller kullanır, bu da daha aza dayanıklı olur ve kullanması zor olabilir
• Ses kontrolü veya yöneltmeli mikrofon gibi ekstra özellikler içermez
• Kulak kiri tıkamasına duyarlıdır

Kanalın içinde
Kanalın içinde işitme cihazı kanalın içine kısmen sığması için yapılmıştır. Bu çeşit yetişkinlerde
hafif ve orta işitme kaybını azaltır.
Kanalı içindeki işitme cihazı:
• Daha büyük çeşitlere göre az görünür
• Kanalın içine uyan türün özelliklerini içerir, fakat küçük boyutundan dolayı ayarlamak zor olabilir.
• Kulak kiri tıkamasına duyarlıdır.
Kulakta

Şekil. 96 kulaktaki işitme cihazı
Kulaktaki işitme cihazı iki tür olarak özel yapılır. Birisi kase şeklinde olan müşterilerinin kulağının
dışını doldurur ve bir diğeri ise kulak kepçesinin alt kısmını doldurur. İkisi de hafif ve ciddi duyma
işitme kaybını azaltır.
Kulaktaki işitme cihazı:
• Ayarlanabilmesi daha kolay olan ses kontrolü ve yöneltmeli mikrofon gibi özelliklerini içerir
• Kulağa yerleştirmek genelde daha kolaydır
• Daha uzun süren ve kullanımı kolay olan büyük piller kullanılır
• Kulak kiri tıkamasın duyarlıdır
• Daha küçük cihazlara göre daha fazla rüzgar gürültüsü alabilir
• Daha küçük cihazlara göre kulakta daha görünebilir
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Kulak arkası

Şekil. 97 Kulak arkası işitme cihazı
Kulak arkası cihaz müşterinin kulağının üstüne çengel şeklinde takılır ve kulağın arkasında kalır.
Bir tüp işitme cihazını kulak kanalına sığacak özel yapım bir kulaklığa bağlar. Bu çeşit işitme kaybı
yaşayan bütün yaştaki insanlara uygundur.
Kulak arkası işitme cihazı:
• Geleneksel olarak en büyük işitme cihazı olup bazı yeni tasarımlar neredeyse görünemeyecek
şekildedir.
• Diğer çeşitlere göre daha fazla amplifikasyon sağlar
• Diğer çeşitlere göre daha fazla rüzgar gürültü sesi kaldırır
Kulaktaki alıcı veya kanaldaki alıcı
Kanaldaki alıcı ve kulaktaki alıcı çeşitleri hoparlör veya kanal alıcısı veya kulak için kulak arkası
işitme cihazlarıyla benzerdir. Çok ince bir kablo parçaları birbirine bağlar.
Kanaldaki alıcı işitme cihazı:
• Daha az görünür
• Kulak kiri tıkamasına duyarlıdır
Açık

Şekil. 98 Açık işitme cihazı
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Açık işitme cihazı kulak arkası işitme cihazının çeşididir. Bu tür düşük frekanstaki seslerin kulağa
doğal bir şekilde girmesine ve yüksek frekanslı seslerin güçlenerek işitme cihazıyla girmesine izin
veren kulak kanalını açık tutar. Bu tür hafiften ağır işitme kaybı olan insanların iyi seçimler yapmasını
sağlar.
Açık işitme cihazı daha popüler olmaya başlamıştır. Açık işitme cihazı:
• Daha az görünür
• Kulağın içine kanal işitme cihazı gibi takılmaz, bu da sesiniz size daha iyi gelmesini sağlar
• Küçük piller ve ele almaktan dolayı zordur
• Küçük olduğundan dolayı manüel ayarlamak eksiktir

3.15.2.Ses tanıma yazılımları
Ses tanıma yazılımları, aynı zamanda konuşma tanıma yazılımları olarak da adlandırılır, konuşulan
kelimeleri yazıya dökülmesinin tercümesidir. Aynı zamanda ‘otomatik konuşma tanıması’, ‘ASR’,
‘bilgisayar ses tanıması’, ‘konuşma yazma’ veya sadece ‘STT’ olarak bilinir. Konuşma tanıma sistemleri
performansı kesinlik ve hız açısından değerlendirilir. Konuşma tanıma çok karışık bir konudur.
Seslendirme aksan, telaffuz, bitiştirme, pürüz, genizden konuşma, yükselme, ses ve hız açısından
çeşitlilik gösterir. Konuşma arak plan gürültüsü ve ekolarıyla, elektriksel karakteristikleriyle bozulur.
Konuşma tanımanın kesinliği aşağıdakilerle çeşitlenir:
• Kelime büyüklüğü ve karıştırma olasılığı
• Konuşmacı bağlılığına karşı bağımsızlığı
• İzole edilmiş, devam etmeyen veya devam eden konuşma
• Görev ve dil kısıtlamaları
• Okuma spontane konuşmaya karşı
• Olumsuz durumlar

Şekil. 99 Ses tanıma yazılımı
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3.16. Konuşamayan engelli müşteriler için tıbbi cihazlar ve
yardımcı teknolojileri

3.16.1. Konuşma aygıtları
Elektronik gırtlak

Bu cihaz tek elle kontrol edilebilmesi açısından konuşmaya destek sağlıyor. Bu cihaz müşterinin
genellikle gırtlağına veya ağzının yan tarafına yerleştirilir. Her müşterinin farklı deri yapısı ve aldığı
radyasyon farklıdır.

Şekil 100 elektronik gırtlak

Ağız adaptörü

Bilgisayar tabanlı heceleme kontrolü ve kelime tahmini yapan yazılımları kullanarak konuşma
dilini kullanma ve anlama konusunda zorluklar yaşayan engelli müşterilerin yazma ve okuma
yeteneklerini geliştirebilen birkaç ürün vardır

3.16.2. Yazma yardımcı yazılımları
• Alternatif erişimler için kelime işlemcisi:
• GRAFIS özellikle engelli kullanıcılar için tasarlanmış kelime işlemcisi olan bir uygulamadır.
GRAFIS’i hedef kullanıcı grubu, öğrenme engeli olan ve üst ekstremite kullanıcılardır. GRAFIS
kelime işlemcisi uygulaması hedef kullanıcı grubuna kullanıcı-dostu, basit ve erişebilirlik
sağlamak için geliştirilmiştir. Belirli sorunları ve buna ek olarak yazma yeteneklerini
geliştirme ve iyileştirme konusunda destek sunar.
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Şekil 101 Grafis – 1 engelli kullanıcılar için / Şekil. 102 Grafis-2 öğrenme zorlukları olan insanlar için

• CLICKER 5 bir yazılım paketi olup multimedya kelime işlemcisinin potansiyel ürünlerini (yazı,
grafik ve ses) ve sanal klavye ve göstererek ve tarayarak erişim için olan bir yazma sistemini
birleştirir: üretkenlik aletinin insanlara erişilebilir olması sonucudur.

Şekil. 103 Clicker 5 (1)

Şekil. 104 Clicker 5 (2)

• MULTITEXT özellikle engelli öğrenciler için tasarlanmış bir verimlilik uygulamalarındandır.
Kelime işlemce programı, aritmetik formülü düzenlemek için bir programı, geometrik
problemleri çözme programı ve grafik programı içerir. Kullanıcı programı bir fare, klavye ve
harici sensörlerle ile kullanır.

3.17. Gizli engelli olan müşteriler için tıbbi cihaz
ve yardımcı teknolojileri (tıbbi durumlar)

3.17.1. Glukometreler
Glukometre kandaki glikoz oranını ölçmeye yarayan tıbbi bir cihazdır. Aynı zamanda glikoz
kağıdının şeridi de madde içine daldırılarak olabilir ve glikoz çizelgesi ölçülür. Şeker hastalığı olan
ve hipoglisemi olan insanlarda kan glikoz gözlemlemesi önemli bir unsurdur. Deri delinerek alınan
küçük bir damla kan tek kullanımlık şeridin üstüne koyulur ve ölçme aleti bunu okuyarak kandaki
glikoz seviyesini ölçer. Ölçüm aleti mg/dl veya mmol/l seviyesini ölçerek ekranda gösterir.
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Şekil. 105 Glukometre için kan

Şekil. 106 Glukometre

3.17.2. Göğüz protezi
Kadının ampute olmuş göğsünün olduğu yerdeki boşluğu doldurmanın en hızlı yoludur. Kişi bunu
kolaylıkla sutyeninin veya mayosunun içine sıkıştırabilir ve ameliyattan öncesi gibi görünür ve bu
birçok kadın için özellikle göğsünü kaybettikten ve büyük karar verdikten sonra çok rahatlatıcı bir
durumdur. Göğüs protezi birçok şekilde, büyüklüklerde ve materyallerde bulunabilir: silikon jel,
köpük, veya lif dolu. Bazı protezler ağırdır ve bazıları değildir.
İki farklı göğüs protezi vardır ve her biri farklı zamanlarda ve farklı sebeplerden dolayı müşteri
için uygun olabilir:
• Hafif bir model kadına ameliyattan sonra iyileşiyorsa önerilir. Çünkü daha rahattır. Aynı zamanda
sıcak havada ve yüzerken iyi hissettir ve yıkanabilir. En hafif göğüs protezi klorlu veya tuzlu suda
giyilebilir.
• Silikon protez daha gerçekçi görünebilir ve her gün giymek için günlük doğal kullanımı çok daha
rahattır. Eğer müşteri protezi cinsel ilişki boyunca giymeyi tercih ederse, birçok kadın silikon
protezi tercih eder. Çünkü herkes partnerinin daha doğal hissetmesini sağlar. İki türlü silikon
protez vardır:
• Asimetrik: sadece sol taraf veya sadece sağ tarafa göre tasarlanmıştır.
• Simetrik veya armut şeklinde: bu her iki tarafta da olur ve sutyeni doldurmak için bir yöne
doğru veya ortaya doğru merkezleyip ve göğüs dekoltesi olarak giyilebilir.
Mayolar ve gecelik kadın için tasarlanmıştır.
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Şekil. 107 göğüz protezi

3.17.3. Peruk
Peruk insan saçından, hayvan kılından veya sentetik fiberden yapılmak üzere moda veya başka
sebeplerden dolayı ve buna kültürel ve dini törenlerde kafayı örten şeydir. Bazı insanlar perukları
kelliklerini kapatmak için giyer; peruk tıbbi terapilerle saçları yerine getirmeye istinaden daha az
kullanışlı ve daha ucuz bir alternatiftir. Peruk aynı zamanda dış görünüm için bir eşya olarak da
kullanılabilir veya dini bir töreni de yerine getirmek için de kullanılabilir. Her kadın çok iyi görünmeyi
arzular. Gerçek saçlı peruklarla, sentetik peruklarla, kaynaklarla ve kaküllerle, kadınlar herhangi
bir saç stilini kolaylıkla hayal edip uydurabilme yetenekleri vardır. Her kadın günlük makyajını
mükemmel görünmek için kolaylıkla oluşturabilir. Şehirdeki bir akşam yemeği, lise mezuniyet gecesi
veya birisiyle özel bir gece için bunları yapabilir.

Şekil 108 Peruklar
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3.17.4. Termometreler
Termometre ateş ölçmek için kullanılan bir araçtır. Özellikle dereceli bir ampul yapının içinde
bulunan bir sıvı vardır, bu da termometredeki sıcaklık arttıkça yükselen cıva veya renkli alkoldür.
Birçok çeşit termometre vardır, bunların her biri sıcaklığın fiziksel etkisini ölçmek için kullanılır.
Birçok bilinen termometreler kapalı, içinde sıcaklık arttıkça veya düştükçe genleşen veya büzüşen
dereceli bir tüp cam içerisinde sıvı içerir. Diğer termometre çeşitleri ise içindeki gazın hacmini
saptayarak veya farklı sıcaklıklarda elektrik direncindeki değişiklikle çalışanlardır.

Şekil 109 Termometreler.

3.17.5. Tansiyon Aletleri
Belli aralıklarla tansiyonu otomatik veya manüel ölçen direkt veya dolaylı olarak basıncı belirleyen
metodu kullanan bir alettir. Bazı modellerde eğer basınç anormal bir şekilde yükselir veya düşerse
bir alarm veya uyarı ışığı aktif hale gelir. Engeli olan yada olmayan müşteriler için üst kol veya kol
bileği cihazları vardır. Bir çok ev çeşidi tansiyon cihazı vardır, bunların en kolayı tam otomatik (dijital)
olanıdır. Bilekten veya parmaktan daha çok üst kolunuzda tansiyonu ölçen bir tanesini seçin. Üst kol
tansiyon ölçümü genellikle en doğru sonucu verir.

Şekil 110 Tansiyon ölçüm aleti
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3.17.6. Sondalar
İdrar sondaları hastanelerde veya sağlık ocaklarında doktorlar veya hemşireler tarafından
yerleştirilir. İdrarın çıkması için ya bir boru ile ya da karnın alt tarafından bir delik açarak yerleştirilir.
Sonda genellikle idrar torbasının içinde kalarak idrar drenaj çantasına akar. Sondanın çeşidine
bağlı olarak birkaç dakika, saat veya gün sonra çıkartılabilir. Tamamıyla ne kadar uzun süre ihtiyaç
duyulduğu ile alakalıdır.

Şekil 111 Ürolojik sistem
İdrar sondası genellikle idrarını doğal yolla boşaltmakta zorluk yaşayan insanlar tarafından
kullanılır. Aynı zamanda idrar torbasını boşatmak için ameliyat öncesi veya sonrası ve belli testlerin
yapılmasına yardımcı olmak için kullanılır. İki türlü idrar torbası vardır:
• Aralıklı sondalar – idrar torbasına geçici olarak yerleştirilen sondalardır ve torba boşaldıktan
sonra çıkartılır
• Kalıcı sondalar – bu sondalar günlerce veya haftalarca kalır ve bunlar idrar torbasının içinde su
dolu bir balonla tutulur
Birçok insan kalıcı sonda kullanmayı tercih eder. Çünkü birçok defa yerleştirme yapılmayacağı için
ve tekrarlanmayacağından dolayı bu aralıklı sondaya göre kullanımı daha rahattır. Kalıcı sondalar
enfeksiyon gibi problemler oluşturur. Sonda yerleştirme müşteri için oldukça rahatsızlık verici bir
durumdur, bundan dolayı anestetik jel ağrıyı azaltmak için kullanılır. Farklı modellerde sondaları satış
elemanı olarak sağlayabilirsiniz fakat herhangi bir yerleştirme veya değişikliğe dahil olamazsınız.
Ürolojik sondalar
Miktürisyon sıvı almanın doğal bir sonucudur. Miktürisyonu kontrol edemeyen insanların
(ameliyat süresince/sonrası prosedürler) hijyenik drenaja izin veren ve idrarı toplayan tıbbi ürünlerle
desteklenmeye ihtiyacı vardır.

Şekil 112 Urofix stand
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3.17.7. Ağız ürünleri
Ostomi ve stoma terimleri genellikle tanımlayıcını terimler olarak kullanılır, alternatifli olarak
farklı anlamları vardır. Ostomi ameliyat yapılarak vücutta açılan vücut fazlalıklarının dışarı atılmasına
denir. Stoma idrar yolunun en son tarafıdır veya küçük veya büyük bağırsak çıkıntılı bir şekilde karın
duvarından geçtiği görülür. Ostomilerin en belirgin çeşitleri:
• Kolostomi – Cerrahi olarak kolonda delik açılır. Kolostomi kolonun veya rektumun bir kısmının
çıkarılmasıyla oluşur ve kalan kolon karın duvarına doğru getirilir. Bu kolonun dahil olması veya
kalıcılığı olarak tanımlanır.
• Geçici kolostomi – kolonun alt kısmının dinlenmesine ve iyileşmesine izin verir. Bir yada birden
fazla açıklıklar olur.
• Kalıcı kolostomi – genellikle kolonun zararlı kısmını içerir ve genellikle rektumdur. Kolonun kalan
kısmının son tarafı stoma oluşturmak için karın duvarına getirilir.
• Sigmoid veya inen kolostomi – ostomi ameliyatının en bilinen çeşididir. Sigmoid veya inen kolon
karın yüzeyine yakın getirilir. Karnın genelde sol alt kısmında yer alır.
• Çapraz kolostomi – cerrahi açıklık kolonda bir veya iki açıklıkla sonuçlanan çapraz bir yapı
oluşturur. Karnın üst tarafında, ortada ya da sağ tarafta yer alır.
• Kıvrım kolostomi – genellikle çapraz kolonda oluşur. Bu iki açıklı tek bir stomadır, ikincisi
mukustur.
• Artan kolostomi - nispeten açık olan kolonun artan kısmıdır. Karnın sağ tarafındadır.
• Ileostomi – cerrahi olarak açık olan küçük bağırsak oluşturulur, genelde ince bağırsağın alt
yarısının sonudur. Bağırsak stomadan oluşan karın duvarına doğru getirilir. İleostomiler geçici
bey kalıcı olabilir ve kolonun bütün kısımları veya bir kısmı alınır.
• Ürostomi – bu idrarı hastalı bölgeden veya zarar görmüş idrar torbasından başka yöne çevirmesini
sağlayan cerrahi bir prosedürdür. İleal veya çekal borusu prosedürler en bilinen ürostomilerdir.
• Yıkama sistemleri – bazı kolostomiler bir analoglar bir enemaya kullanarak yıkayabilir . Bu dışkıyı
direkt olarak stomanın içinden doğru kolonu temizleyerek yapar. Bu özel yıkma sistemi bağlantı
borulu, stoma konisi ve yıkama kılıfı yıkama torbası içeren yıkama sistemi gerektirir. Özel kaydırıcı
stomayı yıkamaya hazırlamak için kullanılır. Yıkamadan sonra, bazı kolostomiler stoma kafası
olarak kullanılır. Bu stomayı kapatır ve korur. Bu prosedür kese giyme gerekliliğinden kaçınmak
için yapılır.
Stoma çantası
Farklı tür stoma çantaları (aynı zamanda toba olarak bilinir) farklı büyüklüklerde ve şekillerde
bulunabilir ve stoma türlerine göre aşağıdakiler şöyledir:
Kolostomi – Kolostomi çantaları kapalı çanta olmalarıdır ve aynı zamanda tahliye edilebilir
torbalardır.
https://www.youtube.com/watch?v=OpXVeant5fI#t=22
Ileostomi – Ileostomi torbaları boşaltılabilir torbalardır ve bunlar dışarıda bir sıvıyla vücuda
takılabilir.
https://www.youtube.com/watch?v=_xRr5_mKxJU

Ürostomi – Ürostomi takılan torbaları ürostomi ve sıvı olan torbalar günde birkaç defa boşaltılabilir.
Gece ürostomiler gece ürostomi boşaltma torbasına bağlanır.
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Şekil 113 stoma ürünleri

Şekil 114 Stoma ürünleri ve jeller

3.17.8. İdrar test çubukları (ev kullanımı için)
İdrar test çubuğu veya ölçme çubuğu basit teşhis koyma aracı olarak hastanın standart idrarındaki
patolojik değişiklikleri kullanmak için kullanılır. Standart test çubuğu 10 farklı kimyasal ped veya
ayraç ile uyumludur. Bunlar sıvıyı içine çekerek idrar örneğine tepki (renk değiştirir) verir. Belli testler
daha fazla zaman gerektirirken bu test damlatıldıktan 60’dan 120 saniyeye kadar hemen okunabilir.
Çoklu parametreli çubuklar idrarın rutin testi bir çok çeşit hastalığın teşhisinde ilk adımdır. Bu analiz
proteinlerin, glikozun, ketonların, hemoglobin, bilirubin, ürobilinojen, aseton, nitrit ve lükositlerin
varlığını dahil ediyor. Aynı zamanda pH ve belirli yer çekimi veya farklı patojenlerin enfeksiyonunu
test etmek için de dahil edilir.

Şekil 115 Evde kullanım için idrar test çubukları
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3.17.9. İdrarını tutamama ürünleri
Koruyucu pedler ve giysiler farklı büyüklüklerde, emme gücünde, türlerde ve renklerde mevcuttur.
En yaygın olanlar şunlardır:
• Emici pedler. Bunlar tek kullanımlık olup kadın ve erkekler için tasarlanmıştır. Yapıştırıcı bantlar
bunları iç çamaşırınızın altında tutar. Bunlar 0,22 gram kadar idrarı hapseder ve cilde değdirmez.
Kokuyu engeller ve gün içerisinde değiştirilebilir.

Şekil 116 Emici pedler
• Yetişkin pantolonları ve slipler her gün kadın ve erkeklerin iç çamaşırlarında bulunur. Fakat
bunlar su geçirmez ve 0,30 grama kadar idrar hapseder. Tekrar kullanılabilir, yıkanabilir ve farklı
renklerde çeşitleri vardır. Günlük ve gecelik olarak kullanılabilir. Gecelik olanlar daha fazla idrar
tutar. Emici pedler gibi, bu iç çamaşırlar emici olmaları, nemi deriden uzak tutmaları ve kokuyu
kontrol etmeleri için tasarlanmıştır.

Şekil 117/118 Yetişkin pantolonları
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• Yetişkin bezleri farklı türlerde bulunur. Bazıları elastik bantlı iç çamaşırı gibidir ve tek kullanımlık
olmak üzere tasarlanmıştır. Diğerleri ise sıradan bezler gibi yandan bantlıdır. Farklı renklerde ve
gece versiyonları da bulunmaktadır.

Şekil119/120 Yetişkin bezleri
• Plastik pantolonlar iç çamaşıra uygundur ve hafif ve orta sızıntılara karşı korur.

Şekil. 121 / 122 Plastik pantolonlar

3.18. Sosyal güvenlik finans desteği tarafından sağlanan ürünler
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3.19. Pratik alıştırmalar

3.20. Kontrol Soruları
H-CARE Testi - MODÜL 3 - Tıbbi cihazların ve yardımcı teknolojilerin satışı
Öz Değerlendirme Testi - MODÜL 3
Sevgili Öğrenci,
Eğer geçerli düşünün / cevap / s seçiniz.
Bu test 30 sorudan oluşmaktadır.Her soru üç olası cevaplar vardır ve tek doğru olduğunu. Sen
gerçek olarak düşünün cevabı işaretlemek gerekir. Testin amacı, farklı engelli müşterilerine
ticaret hizmetleri sunan açısından sizin giriş bilgi ve becerilerini değerlendirmektir.Testin
süresi 1 saattir. Testi tamamlamak için başarıyla 18 doğru cevap en az ulaşmalıdır. Puanınız
18 altında ise, engelli müşterilerine ticaret hizmetleri organize ederken de genel şartları ve
özellikleri ile tanıtılır olabilir gözden geçirmek ve skor 19 ve üzerinde ise iyice H-CARE Modülü
3. öğrenmek gerekir.
1. Tekerlekli sandalye kullanan kişinin kişisel vücut alanı bir parçası mı?
a) evet, öyle
b) başka bir sandalye gibi sadece bir öğedir
c) yaslanmış veya bir kişinin tekerlekli sandalyeye asılı bir kişiye asılı ve genellikle
sinir bozucu olarak kabul edilir yaslanmış benzer.
2. Konuşma zorluğu olan bir müşteri için bir yardımcı teknolojileri sunuyoruz
zaman?
a) sabırlı olun ve kişinin bitirmesini bekleyin
b) telaffuz ya da gramer doğru hatalar
c) Eğer s / o konuşma kolaylaştırmak için söylemek istediğini tahmin edebilirsiniz zaman
kişinin adına konuşmak

3. Bir işitme cihazı sunan esnasında sağır olan bir kişinin dikkatini nasıl alabilirim?
a) omuz üzerinde kişinin adına dokunun veya el sallamak
b) kişi / onu boynuna onu dokunun geri açıksa
c) düdük
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4. Eğer erişilebilir olması için kullanılması tavsiye edilir aşağıdaki standartların yeni
bir görsel yardım sunan bir broşür yazdırmak istiyorum Eğer?
a) Baskı yazı serif yazı tipi değil (o) örneğin Arial veya Tahoma olabilir
b) Baskı yazı serif font (en iyi) Times New Roman
c) yazı tipi boyutu en az 14 puan
5. Erişilebilirlik standartlarını uygulamak dost senin show room çevreyi yapar:
a) Sadece engelliler için
b) bütün kullanıcılar
c) Özellikle gelişmiş ülkelerin müşterileri için

6. Elektronik bilgi sağlarken uygulanması gerekecektir var erişilebilirlik standartları
6. misiniz?
a) evet
b) hayır
c) Engelli insanlar çoğunlukla elektronik bilgileri (Internet, e-posta, diğer iletişimcileri
kullanmayın)
7. Etrafında hareket ederken engelliler için tehlikeli ne olabilir öğeler show room
düzenlenmesi zaman?
a) cam kapılar
b) zıt renklerde yön işaretleri
c) duvarların dışına taşıyorsa elemanları
8. Tehlikeli olabilir show room girişinde Cam kapılar:
a) herkes için işaretleme hiçbir şekilde yoktur, eğer
b) cam ile çevrili kendilerini güvende hissetmiyorum olarak konuşma bozukluğu olan
insanlar
c) kamışı olmadan yürüyen kör bir kişi için
9. Tüm müşterileriniz için konforlu ödeme masası düzenlemek için en iyi çözüm
nedir?
a) Bu sayaçlar için iki yükseklikleri (bir tekerlekli sandalye koltuk istemci ve
istemci için kim duruyor sağlanmalıdır)
b) ödeme masa çok yüksek olduğunda bir tekerlekli sandalye bir müşteri ile
uğraşırken, masanın önünde gitmeli
c) ödeme masası 800 mm’den daha yüksek olmayan olacaktır.
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10. Sizin müşteri onun / onu rehber köpek eşliğinde show room girebilir izin var mı?
a) evet
b) hayır
c) kılavuz köpek show room girişinde konumlandırılmış olmalıdır
11. Müşteri bir kılavuz köpek tarafından desteklenmektedir zaman:
a) Onlar her zaman çok kolay çünkü kılavuz köpek hayvan korkmayın
b) Köpek koşum giyen zaman bu görev olduğunu
c) sahibinin izni olmadan köpek için herhangi bir yiyecek veya su vermeyin

12. Senin show room ile beyaz bir baston ile bir kör kişi rehberlik yaparken:
a) Onu / ona dirsek vermek
b) Bu kişinin kılavuzunda önce yarım adım gider
c) onun / onun elini tutarak yürümeye bu kişi kamışı alıp yardım

13. Ev kullanımı veya yardımcı teknoloji için özel tıbbi cihaz sunmak için lütfen
müşteri özel ihtiyaçları hakkında soran:
a) müşterilerin sakatlık ile ilgili konular hakkında sorular sormaya korkmayın
b) Örneğin “tedirgin konularda” (yaklaşık sormayın: kişinin yaşına, zorluklar / yoksun, vs.)
c) Onunla / onunla konuşurken engelli besbelli kişi için ulaşılabilir olmayan eylemleri
anlatan kelimeleri kullanmayın.
14. Eğer yeni bir ürün sunuyoruz zaman ve engelli bir kişi ile konuştuğunu:
a) kişi kör olsa bile, göz teması
b) Onu / yardımcısı veya tercüman doğrudan konuşmak
c) Her zaman değil, doğrudan refakatçı müşteri adres

15. Bir kağıt veya bir belgeyi imzalamadan ile satışı tamamlamak için gereken :
a) engelli müşteri genellikle bağımsız tüm belgeleri oturum açabilirsiniz
b) zihinsel engelli kişi asistanı eşlik etmelidir
c) kör bir kişi için sadece imzaya alan belirtilmelidir
16. Eğer bir broşür ya da yazılı bilgi hazırlarken “kolay okunması” metin kuralları
nelerdir?
a) Yaygın olarak kullanılan kelimeleri önlemek için
b) Basit adımlar karmaşık bilgileri bölmek
c) En önemli bilgileri yazarken altını kullanmak için
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17. Sizin show room bir işaret dili tercümanı eşliğinde bir işitme engelli müşteri
tarafından ziyaret edilmektedir. Yeni bir işitme ürün sunmak istiyorsanız ne
yapılmalı?
a) Eğer / onu sözlü (yani) sesinizi kullanarak onunla doğrudan iletişim kurabilir çünkü A)
Sen tercüman ele almalıdır.
b) Bu sizinle iletişim kişidir çünkü konuk işitme engellilere hitap etmelidir.
c) Sen söylemek istiyorum ne kağıt listesinde yazmalısınız.
18. Sizin show room dudak okuyarak iletişim anlayan bir işitme engelli müşteri
tarafından ziyaret edilmektedir. Nasıl davranabilir?
a) Çok yavaş ve yüksek sesle konuşmak gerekir.
b) biraz daha yüksek sesle ama normal hızda konuşmak gerekir.
c) Konuşurken geri dönüş olmamalıdır.

19. Sizin show room para büyük miktarda içeren sayıları anlamak için sorunlarla
karşı karşıya öğrenme güçlüğü olan bir istemci tarafından ziyaret edilmektedir. Böyle
bir müşteri bunun için net bir sebep olmaksızın en pahalı ürünü emir ne yapılmalı?
a) Bu ürünün maliyeti çok daha pahalı benzer bir ürünün maliyeti daha ama onun /
onun kararını etkilemek değil akılda sahip daha pahalı olduğunu ona / onu açıklamak
gerekir.
b) onlar bunu göze mümkün olmayacaktır çünkü Onu ürünü sipariş gelen / onu vazgeçirmek
gerekir.
c) Sen tepki olmamalıdır.
20. Sizin show room basit ifadeleri anlamakta güçlük karşılaşabileceği öğrenme
güçlüğü olan bir istemci tarafından ziyaret edilmektedir. / O bir arkadaşı ile s geldiğinde
ne yapılmalı ve oldukça uzun olması ve karmaşık bilgi kendisine / ona geçmek?
a) bilgi öğrenme güçlüğü çok daha iyi olan müşteri ile iletişim kurabilir Arkadaşına
geçirilmelidir.
b) deyimi kolaylaştırmak ve doğrudan müşteriye geçmek için çalışmalısınız.
c) Bunu müşteriye ürün sunan atlamak olabilir.
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21. Işitme engelli müşteriler hizmet verecek bir ticaret şirketi personeli hazırlama en
iyi yolu nedir?
a)onlar akıcı kullanmak mümkün olacak şekilde personelin tüm üyeleri işaret dili konusunda
eğitilmelidir.
b) personeli bazı temel işaret dili ve sözsüz iletişim diğer formları konusunda
eğitilmelidir.
c) Sen yerine söylemek istediğin şeyleri yazmak gerekir.
22. İşitme bozukluğu olan kişi telefonla önemli bilgileri elde etmek için gerekir. Nasıl
istemci bu bilgileri geçmelidir?
a) En iyi ve konforlu koşulları odasında sessizlik gibi düzenlenmelidir, vb hoparlör
koymak
b) yardım ve işitme engelli müşteriye yazılı olarak telefonla olsun bilgi aktarmak gerekir.
c) Sen engelli müşterilerine işitme çağırmalıdır değil.
23. konuşamıyor Bir müşteri bir taksi almak istiyor. Nasıl onu / ona yardımcı olabilir?

a) Onlarla hedef kontrol ettikten sonra müşteri için telefonla taksi sipariş edilmelidir.
b) Onlar taksi sipariş edebilirsiniz böylece müşteriye telefonu vermelidir.

c) Bu tür sorunu ile rahatsız olmamalıdır. Müşteri sokakta bir taksi bulabiliriz.
24. Kuru depolama için kullanılan 24. alan olmalıdır:
a) Soğuk, karanlık, iyi havalandırılmış ve ışıklı.
b) böceklerle içermez.
c) temiz hava için açmak için büyük pencere

25. Engelli müşterilerine hitap ederken hangisi şu sözlerle kullanılamaz?
a) Kör, kısmen görebilen, sağır
b) spastik, deforme, invallid
c) özürlü, engelli aptal
26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 26. doğru değildir?
a) Tıbbi cihaz bir hastalığın tanı, tedavi veya hafifletilmesi için kullanılamaz.
b) Tıbbi cihaz soruşturma, yedek veya anatominin veya fizyolojik sürecin değişiklik olduğunu.
c) Tıbbi cihazlar, farmakolojik, immünolojik veya metabolik yollarla işlevi yardımcı olabilir.
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27. Yardımcı teknoloji ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) engelli insanların işlevsel yeteneklerini geliştirmek için kullanılan Herhangi bir madde,
ekipman parçası veya ürün.
b) kullanılan herhangi bir ürün veya sistem engelli insanların işlevsel yeteneklerini
geliştirmek için.
c) farmakolojik, immünolojik veya metabolik yollarla işlevinde yardımcı herhangi bir
ürün.
28. Servikal yaka destekleyen bir cihazdır:
a) Kişiler ‘omuz
b) Kişiler ‘boyun
c) Kişiler ‘dirsek
29. does not var şu büyüteçler hangisi:
a) büyüteç Standı
b) Teleskopik büyüteç
c) Ses büyüteç

30. does not var aşağıdaki ürünleri hangisi:
a) Konuşan izle
b) Konuşma termometre
c) Konuşma kamışı
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Module 4:

M4. Trading with food supplements

ITEM

CONTENT

Aims and
Overarching
Objectives of the
module

This module is focused on theoretical and practical training in the field of food
supplements. The aims and overarching objectives of the module are to improve
the knowledge, communication, documentation and sales techniques required for a
salesperson regarding the food supplements used by customers.

Aims:
1. Provide an overview of the food supplements (types, composition, utilizations, and
restrictions)
2. Present the trading with food supplements

Summary of the
module content
and table of content
items

Overarching Objectives:
1. Presentation of main categories of food supplements. Classifications. Specific
characteristics. Nutrition and food supplements. Medical terminology related to the food
supplements. Understanding of food supplements functions. Potential risks caused by the
use of the food supplements.
2. The trainees will obtain the knowledge about the main principles of the trading with
food supplements, what are the key principles for organizing and conducting the trading
with food supplements and how to price the goods and products they offer.

Summary:
This module provides information about food supplements: types,
composition, utilizations and restrictions. Also, it indicates the trading
methods for the sellers of the food supplements.
The module ends with practical exercises and control questions which will
ensure that the trainees process the training content and acquire practical
skills and competences toward trading with food supplements.
TABLE OF CONTENT

4.1. Basics on food supplements
4.1.1. Food supplements definitions
4.1.2. Food supplements classifications
4.1.3. Therapeutic areas of food supplements
4.1.4. Nutrition and food supplements
4.1.5. Health benefits and intake recommendations on the food
supplements
4.1.6. Potential risks caused by the use of food supplements
4.2. Types of food supplements
4.2.1. Vitamins
4.2.1.1. Vitamin A (Retinol and beta-carotene)
4.2.1.2. Vitamin B-complex
4.2.1.2.1. Vitamin B1
4.2.1.2.2. Vitamin B2
4.2.1.2.3. Vitamin B3
4.2.1.2.4. Vitamin B5
4.2.1.2.5. Vitamin B6
4.2.1.2.6. Vitamin B11
4.2.1.2.7. Vitamin B12
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Summary of the
module content
and table of content
items

4.2.1.3. Vitamin C
4.2.1.4. Vitamin D
4.2.1.5. Vitamin E
4.2.1.6. Vitamin H
4.2.1.7. Vitamin K
4.2.2. Dietary elements – Minerals
4.2.2.1. Major elements (Macrominerals)
4.2.2.2. Trace elements (Microminerals)
4.2.2.3. Additional important elements for life 4.2.3. Phytochemicals Herbs
4.2.3.1. Herbal extracts
4.2.3.2. Phytochemicals
4.2.3.2.1. Alkaloids
4.2.3.2.2. Carotenoids
4.2.3.2.3. Flavonoids
4.2.3.2.4. Other phytochemicals
4.2.4. Macronutrients
4.2.4.1. Proteins and Amino acids
4.2.4.2. Lipids
4.2.4.2.1. Fatty acids
4.2.4.2.2. Triglycerides
4.2.4.2.3. Sterols and steroids
4.2.4.2.4. Phospholipids
4.2.4.2.5. Glycolipids
4.2.4.3. Fibers
4.2.4.4. Carbohydrates
4.2.4.4.1. Monosaccharides
4.2.4.4.2. Disaccharides
4.2.4.4.3. Oligosaccharides
4.2.4.4.4. Polysaccharides
4.2.4.5. Sweeteners - sugar substitutes
4.2.4.5.1. Natural sweeteners
4.2.4.5.2. Artificial sweeteners
4.2.6. Other supplements
4.3. Trading with food supplements
4.3.1. Main principles of food supplements trading
4.3.2. Merchandising as method for increasing of sales
4.3.3. Price and pricing
4.3.4. Making orders and inquiries
4.3.5. Methods for management of stored products
4.4. Practical exercises
4.5. Control questions
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Glossary (in
alkaloids, amino acids, carbohydrates, carotenoids, disaccharides, fibers,
alphabetical order) fatty acids, flavonoids, food supplement, glycolipids, herbal extracts, herbs,
macrominerals, microminerals, minerals, monosaccharides, nutrition,
oligosaccharides, phospholipids, phytochemicals, polysaccharides,
proteins, risks, sterols, steroids, storage, sweeteners, triglycerides,
vitamins, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin H,
vitamin K
Training workload

Previous
knowledge
required

Educational
resources required

Learning pathways

Learning outcomes
upon successful
completion of the
module

1. Theoretical part (hours): 60 h
2. Practical part (hours): 20 h
3. Assessment (hours): 2 h

1. Basic knowledge in chemistry, biology and module 2
2. Basic knowledge in trading
3. Basic information about products/merchandise
4. Skills in working with computers and the Internet
5. Good communication and negotiation skills
6. Ability to cooperate with others
7. Positive attitudes and ability to express empathy towards all types of
people
1. PC, laptop or tablet
2. Video projector and whiteboard projection
3. Internet access
4. E-mail account
5. Books about food supplements
6. Samples of food supplements

1. Face to face: 20 h
2. E-learning: 40 h
3. Practice: 0 h
4. Internship: 20 h

Knowledge
1. Knows food supplements – types, classifications, purpose, prohibitions,
specific characteristics, vitamins, food elements – minerals, amino acids
and proteins, fatty acids, phytochemicals, herbs, supplements and
sweeteners.
2. Knows basic medical terminology, connected with food supplements
products.
3. Requirements for composition, admissibility of supplements, vitamins
and minerals, sources and use.
4. Basic and specific requirements for labeling of food supplements.
5. Requirements for trading with food supplements.
Skills
1. Communicates effectively with clients in the presenting of food
supplements, products and services.
2. Follows the requirements for customer protection.
3. Stores supplements in a way to preserve their quality.
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4. Practically knows food supplements, their effect, chemical composition,
biochemical role and functions, clinical tests, side effects and etc.
5. Implements technical presentations and demonstrations or services.
Competencies
1. Knows clinical indications and potential risks of the most common food
supplements.
2. Describes the key regulations of EU for food supplements and their
impact ot the safety of the patients.
3. Consults in defining the need of the product or service.
4. After the sale cooperates with the client for the proper use of the
product or service.
At the completion of this module, participants should be better able to
demonstrate:
- Knowledge about main principles, clinical indications and potential risks
of the most commonly used food supplements;
- Confidence in communication and documentation on food supplements
with the customers;
- Ability to offer the food supplements in accordance with the customers’
needs;
- Obtained skills for organizing and conducting the trading with food
supplements;
- Ability to adequate pricing of the food supplements;
- Competence to choose cost-effective transaction;
- Skills for effective products’ presentation;
- Competence to make attractive merchandising;
- Competence for applying business etiquette, preparation of offers,
making orders and inquires.

ECVET/ECTS points ECVET= 15 points
ECTS = 3 credits
Assessment (type)
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Quiz
Control tool
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4.1. GIDA TAKVİYELERİNİN TEMELLERİ
4.1.1. Gıda takviyeleri tanımlamaları
Terimler / Sinonimler: gıda takviyeleri (AB’de), diyet takviyesi (ABD’de), ek besinler, doğal sağlık
ürünleri, nutroksitler, temel besin öğeleri.

Gıda takviyeleri amacı normal dieyet ve besin maddelerin kaynaklarının konsantre edilmiş veya
fizyolojik etkileri olan diğer maddeler, yalnız veya beraber, toz olarak pazarlanan az oranda alınmak
üzere ölçü alınnan gıda maddeleridir. (AB regülasyonu 2002/46/EC’e göre).
Diyet takviyesi ağızdanbir veya birden fazla ‘diyet içeriği’ olarak ağızdan alınan ürünlerdir. Bunlar
kişi tarafından diyet amaçlı kullanılır ve yiyecek olarak düşünülmez. (ABD’nin Diyet Takviyesi Sağlığı
ve Eğitimi Yasasına göre - DHSEA 1994/USA).

Gıda takviyeleri gıda maddeleridir. Fakat görünüşte ve kullanımda tıbbi ürünleri andırabilr. Gıda
takviyeleri günlük diyetin yerine geçmez, çünkü bunlar dikkate değer enerji kaynakları değildir.
Bundan dolayı amaçları diyete takviye olmaktır.
Gıda takviyeleri sadece vücudun yapısını veya fonksiyonunu etkilemek içindir ve tedavi amaçlı
değildir. Bundan dolayı gıda takviyeleri ilaç değildir.
Gıda takviyeleri aşağıdaki kriterlerle uyuşmalıdır:
- Diyeti desteklemek amaçlıdır;
- Karakteristik madde(ler)i içerir;
- Toz halinde sindirim içindir (kapsüller ve tabletler olabilir) veya sıfı olarak;
- Gıda takviyesi olarak etiketlenir.
Gıda takviyelerinde ‘karakteristik madde’‘temel besin öğesi’ veye ‘diyet içeriği’ olarak adlandırılır
ve bunlar aşağıdaki maddelerin biri veya herhangi birinin karışımıdır:
- Vitamin, mineral, Vitamin, mineral, fitokimyasal;
- Amino asit, peptit, proteyin, yağ asidi;
- Toplam diyet alınan miktarı artırara diyeti takviyelemek için diyet;
- Konstantre, metabolit, bileşen veya bitki/ot ekstraktı.
Gıda takviyesinin ana içerik kaynakları ikiye bölünür:
- Canlı gıda kaynağkları (bitkiler, hayvanlar, algler veya mantarlar),
- Kimyasan kaynak (kimyasal sentezle elde edilen maddeler).
Gıda katkı maddeleri gıdatakviyelerinin üretiminde kullanılankimyasal içeriklerdir.

Örnekler: koruyucular/anti-oksidanlar, hacim artırıcı,
preservatives/antioxidants, bulking agents (fillers, excipients), emülgatörler, kaplama materyalleri,
(şeker veya çikolatadan başka), renkler, tatlar, şekerlendiriciler gibi.
Gıda takvileyelerinin fiziksel durumu sıvı, yarı sıvı, katı veya yarı katıdır.
- Kapsüller (yumuşak jel, jel kapağı), pastiller, tabletler (çiğnenebilir, çiğnemeyen, efersan, haplar,
küçük torbalar ve diğer tozun halleridir;
- Sıvı ampuller, ve diğer sıvının halleridir.
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Şekil 4.1. Gıda takviyesinin doz halleri (internet kaynağı 2)

4.1.2. Gıda takviyeleri sınıflandırması
Karakteristik özelliklerine bağlı olarak madde içeren gıda takviyeleri şöyle sınıflandırılır:
- Vitaminler
- Diyet elemanları - mineraller
- Fitokimyasal - otlar
- Makrobesinler - amino asitler, proteyinler, lipidler, karbonhidratlar, lifler
- Diğer içeriklerin karışımı aşağıda listelenmiştir
Tüketici ve kullanıcı gruplarına bağlı olarak gıda takviyeler şöyle sınıflandırılmıştır:
- Yetişkin tüketiciler için gıda takviyeleri:
		
- Erkeklerin takviyeleri
		
- Kadınların takviyeleri (hamile veya emziren kadınlar; menopoz kadınlar)
- Çocuklar için gıda takviyeleri
- Gençler için gıda takviyeleri
- Atletler için gıda takviyeleri
- Vejeteryanlar için gıda takviyeleri
- Engelli insanlar için gıda takviyeleri
Ticarette, gıda takviyeleri genelde sağlık durumuna göre sınıflandırılır:
- Alerji takviyeleri
- Yaşlanma önleyici takviyeler
- Eklem iltihabı ve romatizmal ekle iltihabı takviyeleri
- Astım takviyeleri
- Damar tıkanıklığı ve yüksek kolestrol takviyeleri
- Sırt ağrısı takviyeleri
- Kolestrol takviyeleri
- Soğuk, nezle ve boyun ağrısı takviyeleri
- Depresyon ve stres takviyeleri
- Diyabet takviyeleri
- Genel sağlık: Çocuklar, erkekler ve kadınlar içn takviyeler
- Kalp sağlığı takviyeleri
- Zihin takviyeleri
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- Doğal enerji takviyeleri
- Osteoporoz ve osteoartrit takviyeleri
- Uyku yardımcı takviyeleri

4.1.3. Gıda Takviyelerinin Faydaları
Gıda takviyeleri normalde şu durumlarda kullanılır:
- Beslenme özelliklerien göre olanlar için yeteri kadar besinler alındığından emin olmak için ve
diyeti desteklemek için;
- Metapolizma ve ağırlık yönetimini kontrol etmek için;
- Fiziksel kapasiteyi artırmak için – güç, dayanma, hız, esneklik, atiklik;
- Hastalık riskini azaltmaya yardım etmek için.
İlaçların aksine gıda takviyelerinin amacı tedavi etmek, teşhis koymak, hastalıktan korumak veya
çare bulmak değildir.
Gıda takviyelerinin faydaları genel olarak iki fazla doz-cevap eğrisini takip eder, çan eğrisi (Şekil
4.2) şeklini alır. Ortadaki kısım ise güvenli alma miktarını temsil ederken, keskin kenarlar ise eksikliği
veya aşırı kullanımdan dolayı zehirlenmeyi temsil eder

Şekil 4.2. Gıda takviylerinin çan eğrisindeki faydaları [Häggström M., 2014]
Gıda takviyeleri dünya çapında kullanılır ve konvansiyonel gıdalar ve ilaçlar kategorisinde geniş
bir hazmedilebilir ürün yelpazesini temsil eder.
Gıda takviyeleri kullanan birçok insan genel olarak sağlıklı, güvende ve belirli durumu tedavi
etmede etkili olduğu sanar veya hem gıda takviyelerinin doğal olmasından ve hem de yüzyıllarca
bazılarının desteklenmesinden kaynaklanır.

4.1.4. Gıda takviyelerinin Uygulaması
Besinsel ve fizyolojik etkileri olan gıda takviyeleri farklı sağlık alanlarında kullanılır:
- Antioksidan takviyeleri
- Yaşlanma önleyici takviyeler
- Eklem iltihabı ve romatizmal iltihab takviyeleri
- Kodiyovasküler sistem takviyeleri
- Kanser takviyeleri
- Diyabet takviyeleri
- Dermatolojik ve Yara tedavisi takviyeleri
- Endokronoloji takviyeleri
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- Gastrointestinal ve metabolizm takviyeleri
- Genitoüriner sistemi takviyeleri
- AİDS takviyeleri
- İmmunostimülan takviyeler
- Böbrek hastalığı takviyeleri
- Sinir sistemi takviyeleri
- Obezite ve kilo yönetimi takviyeleri (kilo kaybı )
- Duyusal organların takviyeleri
- Spor besinleri ve kas düzelmesi için takviyeler
- Deri, saç, tırnak iyileşmesi için takviyeler

1. Antioksidan olarak takviyeler

Antioksidanlar yaşayan organismalarda başka moleküllerin oksidanları durdurma becerisi
olanmoleküllerin bir sınıfıdır
Antioksidanlar serbest köklerin sebep olduğu hasarlarından hücreleri korur ve bu zarar görmüş
hücreleri tamir etmeye yardımcı olur. Serbest kökler hücreler tarafından oksijene maruz kaldıklarında
üretilir bu da oksidanla sonuçlanır. Aynı zamanda antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini
geliştirir.
Antioksitanlar meyveler ve sebzeler dahil birçok gıdada bulunur. Diyet takviyeleri olarak da
mevcuttur.
Antioksidan gıdalar ve takviyler beslenme planın güçlü bir bileşeni olmalıdır. Antioksidanlarla diyeti
desteklemesi gereken bazı insanlar şunlardır: 55 yaş üstü, atletler, kanserli hastalar, vejeteryanlar.
Antioksidan örnekleri şunları içeri: β-kareton, Koenzim, Q10, Vitaminler (A, C, E), Lütein,
Likopen, Selenyum gibi.

2. Osteoporozlar için gıda takviyeleri

Osteoporoz kemik yoğunluğunun kaybı hastalğı demektir. Bu kemiğin yapısının gözenekli ve
kırılgan olmasıdır.

Şekil 4.3. Osteoporoz ve en iyi kalsiyum takviyeleri (internet kaynağı 3)
İnsan kemikleri devamlı şeklini değiştir, kırık olan tekrardan devamlı olarak yeniden inşaa edilir.
30 yaşına kadar kemik yoğunlu (kemik matriksindeki mineral derecesi) genellikle artar. Fakat bundan
sonra bu düşmeye başlar ve kemikler hassaslaşır ve kolaylı kırılır.
Osteoporoz aşağıdaki risk faktörlerden etkilenebilir: az kalsiyum alımı, D vitamini eksikliği,
menopoz, hormon terapisi, yaşam tarzı (hareketsizlik, sigara içme, yoğun alkol kullanımı, kahve
tüketimi, yüksek sodyüm kullanımı, hayvan proteynlerinün yüksek tüketimi, aşırı asid diyeti,
steroidler ve antikolvünsanlar)
Besin ve osteoporoz birbirine bağlıdır. Kemikleri güçlendirmek ve osteoporozdan korumak için
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insanla kalsiyum ve D vitaminini gıda takviyelerinden alabilr.
En önemli gıda takviyeleri osteoporozla mücadele etmede: Kalsyiyum, Vitaminler (D3,
K2),Magnezyum, Çinko, um, Zinc, Manganez.

3. Kolesterol kontrolü için gıda takviyeleri

Kolesterol yumuşak ve kaygan bir materyael olup kan dolaşımında ve bütün vücudun hücrelerinde
bulunan doğal yağdır.
Çok fazla kolesterolün kanda dolaşması kan akışını engelleyen yapışkan arter duvarında bir kalıntı
oluşturur. Normal kandaki kolesterol 200 mg’dan azdır. Bu değeri geçmek kalp rahatsızlığı riskini
artırır. Yüksek kolesterolun (hiper kolesterol) belirtiler yoktur. Bundan dolayı kolaylıkla saptanamaz.

Şekil 4.4. Damardaki kolesterol plak: Üstteki damar sağlıklıdır. Orta & aşağıdaki damarlar plak
oluşumu, tıkanma & kan akışının kapanması (internet kaynağı 4)
Bazı gıda takviyeleri kolesterol kontrolünde yardımcı olur, örneğin: Niasin (vitamin B3/B4),
Stanöl ester, Çözümlenebilir lifler, Koenzim Q10, Krom, Lesitin

4. Diyabet için gıda takviyeleri

Diyabetlermetabolik hastalıklardır. Yüksek kan şekeri seviyeleri uzun sürelidir. Diyabetler ya
pankreasın yeteri kadar insülin üretmemesi ya da hücrelerin üretilen insüline yeteri kadar cevap
verememesidir.

Şekil 4.5. Diyabet nedenleri (internet kaynakları 5)
Yüksek kan şekerinin belirtileri sık idrar yapma, artan susuzluk ve açlıktır. Eğer tedavi edilmezse,
diyabet birçok komplikasyona neden olur: diyabetik ketoasidoz, koma, kalp ve damar hastalıkları,
kalp krizi, kronik böbrek yetmezliği, ayak ülseri, gözlerde zarar gibi.
Aşağıdaki takviyelerin kan şekerini kontrol altında tuttuğunu göstermiştir veya diyabetik zararı
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sınırlandırmıştır: Lipo asidi, Biotin (Vitamin B7), Krom,Koenzim Q10, Esas yağ asitleri (Omega-3
and Omega-6),Lifler, Magnezyum, Vitamin B3, Bitki ekstraktları (tarçın; fukusgiller ve su yosunu
; kuru yosun; çiğ kahve ekstraktı; sarımsak; yeşil çay; japon eriği).
.

5. İmmunostimülan olarak gıda takviyeleri

Bağışıklık sistemivücudun savunma ordusudur, kendisini enfeksiyona karşı korur. Günlük bakterin,
virüslerin, mantarların ve parazitlerin saldırılarına karşı korur.
Bağışıklık sistemi aynı zamanda Ultra Viole ve radyoaktif ışınlara karşı vücudu korur, ölmüş
hücreleri ve yara dokusunu atar, deriyi yeniler ve kanser gelişimine karşı korur.
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi biz yaşlandıkça daha da önem arz eder ve bağışıklık durumu kesinlikle
besin, eksersiz ve stres azaltmasıyla ilgilidir.
Aşağıdaki takviyeler bağışıklık sistemini kontrol ettiğini ve geliştirdiğini göstermiştir:
Antioksidanlar (B,C,D), D Vitamini, Koenzim Q10, Mikrobesinler (bakır, çinko, selenyum,
demir), doymamış yağ asitleri (omega-3 ve omega-6 yağ asitleri), Bitki extraktları (üzüm çekirdeği
ekstraktı, yeşil çağ ekstraktı gibi)).

6. Kilo kaybı ve obezite için takviyeler

Obezite (veya aşırı vücut kilosu) sağlık üzerinde negatif etkileri olan, hayat beklentisini düşüren ve
kalp ve damar hastalıkları, şeker ve kanser gibi artan sağlık problemlerine neden olan vücutta aşırı yağ
toplanması olan tıbbi bir durumdur.
Obezite aynı zamanda hareketliliği etkiler, dinlendirici uykuya engel olur, sindirim
bozukluklarına neden olur ve aynı zamanda normal bir insan gibi hayattan zevk almamanıza katkıda
bulunur.

Şekil 4.6. Obezite risk faktörlerine neden olur (internet kaynağı 6)
Vücut Kitle Endeksi (BMI), obeziteyi tanımlayan ölçülerdir; yağlılığın ölçülmesidir, vücut kitlesi
ağırlık ve yükseklik olarak hesaplanır.
Genelde Vücut Kitle Endeksinin ölçüleri: kilonun altında - 18.5 kg/m2’’den az, normal kilo - 18.5
to 25 kg/m2, aşırı kilo - 25 to 30 kg/m2, obez -30 kg/m2’nin üstünde.
Obeziteyi tedavi etme konusunda düzgün bir diyete veya özel tıbbi tedavilere ek olarak, birçok
gıda takviyeleri kilo kaybı için kullanılabilir: Fukoksantin, Balık Yağı (omega-3’ün zengin yağ
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asitleri kaynağı), Triptofan, L-arabinoz, Çamfıstığı yağı, Kapsaisin/Kırmızı biber (baharatlı),
Bitki ekstraktı (yeşil çay, mango meyvesi, yosun, kuru fasulye), Glukomannan (çöznebilir lif),
Krom,Magnezyum.

7. Alerji kontrolü için gıda takviyeleri

Alerjiler, aynı zamanda alerjik hastalıklar olarak bilinen, normalde çevremizdeki küçük
sorunlara bağışıklık sisteminin maddelere aşırı duyarlı olmasından dolayı kaynaklanan durumlardır.
Yaygın solunan alerjenler arasında ağaç ve çiçek polenleri, hayvan kepeği, toz ve küf bulunmaktadır.
Sindirimle vücuda giren alerjinler arasında ise ilaçlar (örneğin penisilin), yumurta, yer fıstığı, buğday,
kabuklu yemişler ve kabuklu deniz ürünleri gibi yiyecekler bulunmaktadır. Nikel, bakır ve lateks de
alerjilere neden olabilmektedir.
Bu alerjenler, insan bedeninin belirli kısımlarını etkileyip, geniz boşluğunda (kasıntılı, tıkalı ya
da akışkan burun, burun arkası sızıntısı, yüzde baskı ve sızı), ağızçevresinde (karıncalanma hissi,
şişmişağız ve dudaklar, kasıntılı boğaz); gözlerde (şişmiş, kasıntılı ve kırmızı gözler); solunum
yollarında (hırıltı, öksürük, nefes alma zorluğu, nefes darlığı); ciltte (kurdeşen, isilik, şişme); ve midebağırsakta (gastrointestinal) (mide krampları, kusma, ishal gibi) semptomlara neden olabilir. Alerjik
reaksiyonların en şiddetlisi ve belki de ölümcül olanı anafilaksidir ( anaphylaxis).
Alerji tedavisinde, belirli tıbbi tedavilerin yanı sıra, kimi gıda takviyeleri de kullanılabilir. Bunlar:
Vitaminler (D, E, C), Magnezyum, Balık yağları (Omega-3 asitleri), Veba kökü ekstraktı, Rosmarinic
asit (birçok bitkide bulunan flavonoid türüdür) ve Mavi-yeşil bir alg türü olan Spirulina yosunudur.

8. Romatoid Artrite (Romatizmal Eklem İltihabı) karsı Gıda takviyeleri

Romatoid Artrit, periferal eklemlerde ağrı ve sekil bozukluklarına sebep olan bir otoimmün tepki
ile nitelenen sistemik iltihaplı bir hastalıktır.
Romatoid Artrit, aynı zamanda, kardiyovasküler hastalık riskini ciddi bicimde artırmakta;
çoğuyaşlılığabağlı hastalıkların başlangıcınıhızlandırmaktadır.
Romatoid artritin tedavisindeki belirli ilaç tedavilerinin yanı sıra, birçok gıda takviyesi de
kullanılabilir. Bu takviyeler: Yağlı Asitler (Omega-3 ile omega-6), Vitaminler (D ve B6), Kondroitin
Sülfat; Bitki özütleri (örneğin, Andrographis paniculata (Hint Ekinezyası) bitkisinden elde edilen
Andrografolitler; zerdeçaldan elde edilen kurkumin; meyve ve sebzelerden -özellikle de elma, sitrik
asitli meyveler, maydanoz, adaçayı, soğan- elde edilen Quversetin; Akgünlük ağacından elde edilen
reçine; nar; yeşil çay; zencefildir.

Şekil 4.7. Romatoid Artrit ve gıda takviyeleri (web kaynak 7)
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9. Veganlar ve Vejetaryenlara yönelik Gıda Takviyeleri
Vejetaryenler, yalnızca süt mamulleri ile yumurta tüketen kimselerdir. Birçokvejetaryen besidüzeni türü
bulunmaktadır:
- Ovo-vejetaryen besidüzeninde yumurta bulunurken, süt ürünleri bulunmaz,
- Lacto-vejetaryen besidüzeninde süt mamulleri bulunurken, yumurta bulunmaz,
- Ovo-lacto vejetaryen besidüzeninde ise hem yumurta hem de süt mamulleri bulunmaktadır.
Veganlar ise yumurta, süt mamulleri, balmumu ve bal gibi tüm hayvan ürünlerini tüketmeyi
reddeden kimselerdir.
İnsanlar için, besidüzenlerinden herhangi bir gıda grubunun çıkarılması beslenme bozukluğu
riskini artırmaktadır.   Beslenme uzmanlarının hemfikir oldukları konu, vegan ve vejetaryenlerin, besin
düzenlerinde yer almayan gıdalardaki besinleri telafi etmek için gıdatakviyeleri almaları ya da besin miktarı
zenginleştirilmiş gıdaları tüketmeleri gerektiği yönündedir.

Şekil 4.8. Veganlar ve vejetaryenlere uygun gıda takviyeleri (web kaynak 8)
Veganlar ve vejetaryenler için önemli olan besinler su gıda takviyelerinde bulunmaktadır: Esas
yağ asitleri (Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri), Vitaminler (B12 ve D), Kalsiyum, Çinko, Demirve
İyot.
Dikkat: Gıda Takviye ürünlerinin satısını yapan kişiler, hangi ürünlerin ve mamullerin hayvanlardan
(et, yumurta ve süt ürünleri) ve hangilerinin bitkilerden elde edildiğini bilmek zorundalardır. Ayrıca,
yalnızca aktif ürünler değil, alt ürünlere de dikkat edilmelidir.
Örneğin: Yeşil Cay Özü, normalde bitkisel bir ürün olsa da, çoğu kez Yeşil Cay Tabletlerinin kapsülleri
jelatinden üretilmektedir. Jelatin, hayvanların deri, kemik ve eklem dokularından elde edilen kolajenlerin
kısmî hidrolizle üretilen peptit ve protein bileşimindenoluşmaktadır

10. Engelli bireylerin kullanabilecekleri gıda takviyeleri
Dikkat eksikliğibozukluğu, dikkat eksikliği ile hiperaktivite bozukluğu, otizm, serebral palsi (beyin
felci), Charge sendromlu, Down’s sendromlu, epilepsi, muskuler distropi ya da diğer rahatsızlıklara
( teşhiskonulmamış rahatsızlıklar da dâhil) sahip engelli kişileriçin dengeli bir besidüzenisağlığın
ilerlemesine yardımcı olabilir.
Ne var ki, herkese tamamıyla uyan bir beslenme yaklaşımı bulunmamaktadır. Özel ihtiyaçları
olan kişilere yönelik gıda kullanımı konusundaki başlıca ihtilafların biliminsanlarını tatmin edecek
seviyede çözümeulaşması on yılları alabilir.
Sağlıklı gıdalara erişim, ikincil koşullarda (örnek olarak spastik, ağrı, nöbet, depresyon) sıklıkla
kullanılan ilaçların gıdalarla girdiğietkileşim ve etkilerini belirlemek ve gıda takviyelerinin (örneğin,
vitaminler, mineraller ve sıvı alımı) uyması gereken bazı Sartları belirlemek gibi meseleler engelli
kişileriçin önemli bir sorundur.
Klinik çalışmalarıngösterdiğine göre, beslenmenin çeşitli yönleri (beslenme ve beslenmeye uygun
takviyeler dâhil olmak üzere) engelli kişilere faydalı olabilir.
Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. :
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- Omurilik hasarı, serebral palsi (beyin felci) ve Down sendromuna sahip kişiler, yaralanmalarının
ardından diğerlerine göre daha yüksek kemik kaybına maruz kalmaktadır. Bu da, osteoporoz (kemik
erime) riskini artırmaktadır. Bu rahatsızlıklara sahip kişiler tarafından gıda takviyelerinin alınması
(ö. Kalsiyum ve Vitamin D) kemik kaybını telafi edebilmek için gereklidir.

- Birçok ilave gıda takviyesi şunlardır: Vitamin E, Ginkgo biloba, Co-enzyme Q10, vb.
takviyelerin zekâyıartırdığına ve sinirgelisimsel psikiyatrik bozukluklara sahip engellikişilerin kimi
davranışözelliklerini geliştirdiğine inanılmaktadır.
Bazı tedavilerin ise otizm rahatsızlığına sahip kişilerde olumlu etkide bulunduğu iddia edilmektedir.
Bu tedaviler, Vitamin B6 ile Magnezyum gibi besin takviyelerinin kullanıldığı beslenme düzenleridir.
Vitamin D, Arı zehiri, Prokarin (kafein ve histamin kombinasyonu) multipl sklerozdan mustarip
hastalara fayda sağlayabilmektedir.
- Kenevir (tıbbi Cannabis özütü)mamullerine dayalı terapiler ise Dravet Sendromu’nun
tedavisinde kullanılmaktadır.
Diğer yandan, kimi besin takviyeleri bazı rahatsızlıklara iyi gelebilirken, kimi rahatsızlıkları da
kötüleştirebilmektedir.
Engelli bireylerin kullanmasının yasak olduğu bazı gıda takviyeleri şunlardır:
- Gıda takviyelerinin bazı muhteviyatı etiketlerdelistelenmediğiiçin, kimi hastalıkları olumsuz
etkileyebilir.
- Glüten ve kasein (peptitler) içeren gıda takviyelerini, gelişim ve öğrenimbozukluğu olan
kişilerin kullanması yasaktır. Çünkü yüksek peptit seviyeleri, şizofrendikdavranışlarınoluşumundan
sorumludur.
- Vitamin B, akneden diyabete kadar neredeyse her rahatsızlık içindoğal bir tedavi olarak
kullanılmaktadır. Fakat bunlar kötü kolesterolüdüşürmeye yarayan statinlerle birlikte alındığında,
muskulatürü etkileyebilir.
- B6 vitaminin yüksek dozlarda alınması (günlük 200 mg’dan daha fazla), kol ve bacak parestezisine
(uyuşmasına) sebep olabilir; doğurduğusonuçlar ise geri dönülmez niteliktedir.

4.1.5. Gıda takviyelerinin besin ve alım tavsiyeleri

Besleyici ögeler, bir organizmanın hayatta kalması ve gelişmesiiçinkullandığı besin kısımlarıdır.

Besleyici ögeler, dokuların inşasında ve tamirinde, beden işlevlerinindüzenlenmesinde
kullanılmaktadır. Ayrıca, bedene enerji vermektedirler.
Besleyici ögelerinin sınıflandırılması:
- Makrobesinler – bedenin yüksek miktarlarda ihtiyaçduyduğu besin parçalarıdır. Organizmanın
metabolik sisteminin çalışmasıiçinihtiyaçduyduğu enerjiyi sağlar.
- Mikrobesinler–çok küçük miktarlarda ihtiyaç duyulan besin türleridir. Metabolizmanın düzgün
çalışması için gerekli olan kofaktörleri sağlarlar.
Besinler yapılarına göre sınıflandırılabilirler:
- Organik besin bileşenleri – bunlar, karbonhidratlar, yağlar, proteinler (ya da yapıtaşları olan
aminoasitler) ve vitaminlerdir. Karbondan oluşurlar.
- İnorganik kimyasal bileşenler – besin mineralleri, su ve oksijen bileşikleridir. Karbon
içermezler.
Besin ögeleri su kategorilere ayrılır:
Temel besin ögeleri – vücut tarafından sentezlenemezler ya da sağlıklı olmayı gerektirecek kadar
sentezlenemezler. Dolayısıyla bunlar, beslenme kaynaklarından alınmalıdır.
- Örnekler: vitaminler, gıda mineralleri, esas yağ asitleri (mesela: α-linolenik asit - omega-3
yağasitive linoleik asit - an omega-6 yağ asiti),ve esansiyel amino asitler (örneğin: fenilalanin, valin,
treonine, triptofan, metionin, lösin, izolösin, lisin, histidin).
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- Oksijen ve su da insan yaşamının devamı içinçokönemlidir, ancak çoğunlukla “gıda” olarak kabul
edilmezler.
- Zaruri olmayan besin ögeleri – bu besin ögeleri, doğalşekilde bedende üretilmektedir. Belirli
yiyeceklerden absorbe edilebilir.
- Örnekler: bitkisel ilaçlar, diyet lifi, bazı vitaminler (D, B7),veesansiyel olmayan amino
asitler(örneğin: alanin, arginin, aspartik asit, asparajin, sistein, glisin, glutamin, glumatik asit, prolin,
selenosistein, serin ve tirozin).
Bedendeki görevlerine göre, besin ögeleri su kategorilere ayrılır:
- Enerji veren besin ögeleri – Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar.
Metabolizmayı destekleyen besin ögeleri – gıdasal mineral ve vitaminler.
Vitaminler, mineraller ve bitkiler gibi gıdasal takviyeler gıda alımını artırmak için kullanılmaktadır.
Bilimsel çalışmalar, iyi bir beslenme rejimi ve zengin besleyici gıdaların tüketilmesinin insan sağlığınıuygun
değer seviyeye çıkardığını ve kalp hastalıkları, osteoporoz, kanser ve hatta doğum kusurları gibi ciddi
hastalıklara karsı kişiyikoruduğunu ortaya koymuştur.   Şimdilerde, tüketiciler beslenme alışkanlıklarını
geliştirmek ve uzun vadeli bir takviye programı oluşturmakiçin yeni gıda ve takviye piramitlerini (Şekil
4.9) kullanabilirler

Şekil 4.9. Gıda Takviyesi Piramidi (web kaynağı 9)
Genel olarak sağlığın muhafaza edilmesi, artırılması için insan bedenine gerekli olan pek çok besin
ögesi vardır. Bu besin ögelerinin alınması gereken belirli miktarları vardır. Dengeli bir beslenme
rejimi, , beden sağlığıiçin elzem olan enerji ve besin ögelerinin yeterli miktarda alındığı bir beslenme
düzenidir.
Gıda yetersizliğine karsı bir bireyin günlük alması gereken minimum besin değerine besin gereksinimi
denir. Bu değer, bedenin fizyolojik ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.
Besin yetersizliği, klinik, fizyolojik ve biyokimyasal kriterlerle tanımlanmaktadır ve tüm bunlara
bağlı olarak farklı gereksinim değerleri ortaya çıkmaktadır.
Herhangi bir besin gereksinimi yas, cinsiyet, genotip, fiziksel aktivite, sağlık durumu gibi çeşitli
faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte bireyin mikrobesinleri absorbe ve metabolize etme Sartları
gereksinimleri etkileyebilir. 			
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), sağlığa faydalı olan ve genel sağlıklı yasamı destekleyen
dengeli beslenme düzeni için gerekli olan besin alımı konusunda rehberlikte bulunmaktadır.
Bu otoritenin çalışmalarındaki referans gıda alımları, yaş grupları, çalışmada yer alan besin
maddeleri, metodoloji ve yayımlanmış incelemelerin sıklığına göre ülkeden ülkeyedeğişim
göstermektedir. Ne var ki, isimleri her ülkede farklı olsa da, çoğu ülke ana kavramları aynı şekilde
tanımlamaktadır. 		
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Beslenme Referans Değerleri (DRV) ya da Beslenmede Referans verilen Besin
Alımları,insanların yaslarına ve cinsiyetlerine bağlı olarak önerilen besin maddelerinin ve referans
değerlerinin yer aldığı bir listedir.
Beslenme Referans Alımı (DRI) farklı türlerdeki referans değerlerini ortaya koymaktadır:
- Tahmini Ortalama Gereksinimler (EAR), bilimsel literatür incelemelerine dayalı olarak belirli bir yas
grubundaki kişilerin en az % 50’sinin gereksinimlerini karşılayandeğerdir.
- Önerilen günlük Besin Alım Miktarı  (RDA), farklı yas ve cinsiyet gruplarında yer alan sağlıklı bireylerin
besin gereksinimlerinin % 97.5’ini karşılamaya yeten günlük besin alım miktarıdır. Tahmini Ortalama
Gereksinim değerlerine göre hesaplanır ve genellikle Tahmini Ortalama Besin Gereksinimindenyaklaşık
% 20 fazladır. Önerilen günlük Besin Alım Miktarları (RDAs) çoğunlukla vitaminler ve mineralleri
kapsamakla birlikte, okullar, hastaneler ve diğer kurumlar besleyici gıda hazırlarken Günlük Besin Alım
Miktarlarını (RDA) referans almaktadır.
- Yeterli Besin Alımı (AI), Önerilen Günlük Besin Alım Miktarının (RDA) belirlenmediği, ancak belirli
bir demografik gruptaki herkes için yeterli olduğuna inanılan besin alım miktarıdır.
- Kabul Edilebilir Yüksek Alım Seviyeleri (UL), (Vitamin A gibi) besin ögelerinin aşırı miktarlarda
alınmaları durumunda vücuda zararlı olabileceğine dair uyarılarda bulunur. Tıbbi gözetim altında olmadan,
insanlarda yan etkilere neden olmadan alınabilecek en yüksek günlük alım miktarlarını belirler.  
- Kabul Edilebilir Makrobesin Dağılım Aralıkları (AMDR), toplam enerji alımının yüzdelik olarak alım
aralığıdır. Yağ ve Karbonhidratlar gibi enerji kaynakları için kullanılır.

4.1.6. Gıda Takviyeleri Kullanımı nedeniyle oluşabilecek olası riskler
Pek çok gıda takviye ürünleri, insan bedeninde güçlü biyolojik etkiler oluşturabilecek aktif ögeler
içerebilir. Kimi koşullarda, bu durum gıda takviye ürünlerinin güvensiz olmasına sebep olabilir, bu ürünler,
insan sağlığını zor durumlara sokabilir; aşağıdagösterildiği üzere yasamı bile tehdit edebilir: :
- Kimi gıda takviye ürünleri diğer takviye ürünleriyle ya da ilaçlarlaetkileşime girebilir. Bu da, ciddi
sağlık hasarına neden olabilir;
- Kimi gıda takviyeleri, ameliyat öncesi, sırasında be sonrasında istenmeyen yan etkileri ortaya
çıkarabilir;
- Reçeteliilaçlar yerine gıda takviye ürünlerini kullanmak;
- Gıda takviyelerinin aşırı dozlarda kullanımı; zira sağlık sorunlarına sebep olabilir.
Olası yan etkiler ve ilaçlarlaetkileşim nedeniyle, gıda takviyeleri yalnızca bilgili bir sağlıkçalışanı ya da
hizmetlisi gözetiminde alınmalıdır!
Gıda takviyelerinin aşırışekildetüketilmesi, Tablo 4.1.’de görüleceği üzere, yan etkilere sebep olabilir.

Tablo 4.1. Bazı besin ögelerinin aşırışekilde alınımının sebep olduğu yan etki
örnekleri
Besin Ögesi

Olası yan etkiler

Kalsiyum

Aşırı Kalsiyum kullanımı, kanda yüksek kalsiyum seviyeleri, alkolosis ve böbrek
hasarlarına sebep olur. Semptomları, mide ağrısı, yüksek kan basıncı, bas ağrıları ve
doku kalsifikasyonudur.

Krom

Kobalt
Bakır

Germanyum

Zehirlenmeye bağlı olarak kusma, ishal, iç kanama ve kan kaybı.
Aşırı alınması kısırlığa sebep olabilir.

Aşırı alımı gastrointestinal (sindirim) sistemini etkileyebilir.

Yüksek dozda kullanımı, böbreklere, kas ve sinir sistemi için zehirleyicidir.
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Demir

Akut demir zehirlenmesine bağlı olarak ciddi gastrointestinal hasarlara neden olur.

Manganez

Aşırı kullanımı sinir sistemini etkileyebilir.

Magnezyum
Molibden
Nikel

Fosfor

Potasyum
Selenyum

Sodyum Klorür
(Yemek tuzu)
Kalay

Vitamin A
Provitamin A
(β-karoten)
Vitamin B1
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Vitamin B9
Vitamin C

Vitamin D
Vitamin E

Vitamin K

Vanadyum
Çinko
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Yüksek alımları, ishale sebep olabilir.

Yüksek seviyelerde alınımı gut semptomlarına benzer semptomlara ve eklem
ağrılarına sebep olabilir.
Yüksek miktarda alımı, nikel hassasiyetini artırabilir.

Yüksek miktarda alımı ishal ve orta şiddetli gastrointestin semptomlarına sebep
olabilir.

Yüksek alımı, hızlı kalp çarpıntısına ve hızlı solunuma sebep olabilir, ayrıca, midebagırsak kanalında iritasyona sebep olabilir.
Yüksek dozları, tırnak ve saclarda değişime neden olabilir; sinir sistemini
etkileyebilir, prostat kanseri riskini artırabilir.

Zehirlenmeye bağlı olarak kusma, mide-bagırsak kanallarında ülser, kas zayıflığı ve
böbrek hasarına neden olabilir. Yüksek dozlarda alınımı, kalsiyum atılımını artırır,
dolayısıyla böbreklerde tas oluşumuna ve yüksek kan basıncına sebebiyet verebilir.
Yüksek alımı, mide-bagırsak sorunlarına sebep olabilir.

Devamlı olarak yüksek dozlarda alındığı takdirde, bas ağrılarına, karaciğer
hasarlarına (siroz dahil) kemik hasarına, ishale, kusmaya sebep olabilir. Hamilelik
sırasında doğum kusurlarına neden olabilir.
Sürekli yüksek dozlarda almak, cildin sarılaşmasına neden olabilir.
Çok yüksek miktarı, sinir sistemini etkileyebilir.

Yüksek dozları karaciğerde hasara sebebiyet verebilir ve ciddi sindirim sistemi
problemlerine, bulantı ve kusmaya neden olabilir.
Aşırı dozda alımı, ishal ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Yüksek miktarda alımı, kemik ağrılarına, kas zayıflıklarına, uyuşukluklara ve/veya
diğer sinirsel bozukluk semptomlarına sebebiyet verebilir.
Günlük 1 mg'dan fazla alınması, B12 vitamininin eksikliğinin semptomlarını
maskeleyeceğiiçin, bu eksiklik nedeniyle oluşan pernisiyöz anemisinin ilerleyişifark
edilmez.
Çok yüksek miktarda alınımı, ishal ve idrar yolları problemlerine neden olabilir.
Yüksek dozlarda sürekli alınımı, karaciğer hasarına ve kemik deformasyonuna
neden olabilir.

Çok Yüksek dozlar, bas ağrısı, bitkinlik, sindirim sistemi rahatsızlıkları, çift görme,
zayıf kaslara sebep olurken, prostat kanseri riskini artırmaktadır.
Aşırı dozları, hücre hasarına ve kan rahatsızlıklarına neden olabilir.

Yüksek dozlarda tüketilmesi, gastrointestin rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Yüksek doz kullanımı, kramplar ve bulantı da dahil olmak üzere sindirim sistemi
rahatsızlıklarına neden olabilir. Aynı zamanda, bakır emilimine engel olduğuiçin
vücutta bakır eksikliğine neden olabilir.
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Besin takviyelerini kullanırken, bazı kurallara dikkat edilmelidir:
- Gıda takviyelerini ilaç tedavileri yerine kullanmayın!
- Müşterilerin, kullandıkları herhangi bir gıda takviye ürününü (eczacılar ve doktorlar dâhil) sağlık
uzmanlarına bildirmeleri gerekmektedir.
- Hamile ve emziren kadınların, tıbbi olarak tavsiye edilmediği sürece, gıda takviyelerini
kullanmaması gerekir.
- Ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken husus: çocukların vitamin ve minerallerdeki Önerilen
Besin Alımları (RDA) ile Kabul edilebilir yüksek alım seviyeleri (UL), yetişkinlere göre daha düşük
seviyede olmalıdır. Aksi takdirde, yetişkin vitamin ya da besin takviyeleri çocuklaraverildiğinde,
hatalı aşırı doz oluşur.
- Gıda takviyesi ürünlerinin kapaklarının sıkıca kapalı olması ve çocuklarınerişiminden uzak
tutulması gerekmektedir.
Genel olarak, tüketilen gıda takviyelerinin günlük Önerilen Miktarı (DA) geçmemesi gerekmektedir.

Şekil 4.10. Bazı ürünler, inanılması güç iddialarda bulunmaktadır. Bu ürünlerde, olumlu etkisi
olduğukanıtlanmamış aktif içerikler bulunabilir! (web kaynağı 10)
Gıda takviyeleri, gıda kategorisindeki regülasyonlara tabi olduğuiçin, kanunlar aksi kanıtlanmadıkça,
bu takviyelerin güvenli olduğunu varsayar. Dolayısıyla, üreticiler, pazarlama sürecinden önce, bir gıda
takviyesinin güvenli olduğunun güvencesini vermek zorundadırlar.
Gıda takviyeleri farmakolojik olarak etkin olduklarından, sağlık uzmanlarının bu ürünlerin
kimyasal muhteviyatını, faaliyet mekanizmalarını, yan etkilerini, diğer besin ya da ilaçlarla olası
etkileşimlerini ya da olumsuz etkilerini bilmekle yükümlüdürler.
Gıda takviye ürünlerinde, ürünün kullanım seklini ve özellikle de dozajınıaçıkça belirten etiketlerin
bulunması şarttır. Tüketici acısından, kullanım koşullarındaiçeriklerin hem bilinen isimleri hem de
kimyasal isimlerinin bulunması çokönemlidir.
Tüketiciler, önerilen kullanım miktarlarının asılmasına ve fazla dozaj kullanımının insan sağlığı
üzerindeki tehlikeli etkilerine karsı uyarılmalıdırlar. Bu uyarılar, yetişkinlerlekarşılaştırıldığında,
daha az gereksinimleri olduğuiçin özellikle çocuklar acısından çokönemlidir.
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4.2. GIDA TAKVİYELERİNİN TÜRLERİ
4.2.1. Mikrobesinler - VİTAMİNLER
4.2.1.1. Açıklayıcı Kavramlar
1. Temel Ögeler
Mikrobesinlerinsan bedeninin daha az miktarlarda ihtiyaçduyduğu besin ögeleridir. Bunlar
vitaminler ve minerallerdir.
Vitaminlerinsan bedeninin belirli ve sınırlı oranlarda ihtiyaçduyduğu, ancak bedenin kendisinin
üretemedigi (D3 haric) organik bileşiklerdir.
Vitaminler insanların beslenme düzenlerinde bulunması gereken ve metabolizmanın iyi bir şekilde
isleyebilmesi için onemli olan maddelerdir. Karbonhidratlar, yağ ve proteinlerin aksine, vitaminler enerji
kaynağı degildir.

Şekil 4.11. Vitaminler, mineraller ve görevleri (web kaynagı 11)
2. Sınıflandırmalar
Vitaminler, biyolojik ve kimyasal faaliyetlerine göre sınıflandırılırlar. Günümüzde bilinen 13 tür
vitamin bulunmaktadır. Her biri farklı yapıya sahip olup, bir digerinin yerini doldurmamaktadır:
- Vitamin A
- Vitamin B - komplex: B1, B2, B3/4, B5, B6, B7, B9, B12 vitaminleri
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin K

Generally, Genel olarak, bir vitamin, vitamerler denilen kimyasal bileşik familyasını temsil eder.
a vitamin represents a family of chemical compounds named vitamers.
Vitamersof belirli bir vitaminin vitamerleri birtakım kimyasal bilesenleri temsil etmektedir.
Cogunlukla, benzer molekül yapıları bulunmakla birlikte, her biri biyolojik bir sistemde aynı belirli
bir vitamin faaliyetini yerine getirir. Vücuttaki aktif vitamin formuna dönüsürler. Kimi zaman da,
birbirlerine dönüsürler.
Örnegin: “vitamin A”nın icinde bu bilesenler bulunmaktadır:: retinal, retinol, carotenoids
(β-karoten, α-karoten, β-cyptoxanthin, vb.).
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Vitaminler, cözünebilirliklerine göre de sınıflandırılabilir:		
- Yagda cözünen vitaminler: lipitlerde (yaglarda) cözünebilirler. Bedende yaglı dokularda ve
karacigerde depolanmaktadırlar.
		
Örnek: A, D, E ve K vitaminleri
- Suda cözünen vitaminler: suda cözünürler. Bedende uzun süreli olarak depolanamazlar;
kısa bir süre icinde idrar yoluyla bedenden atılırlar. Canlının icinde (in vivo) cogu suda-cözünen
vitaminler koenzimlere dönüstürülür. Koenzimler, metabolik enzimlerle birlikte faaliyet göstererek
biyokimyasal işlevlerini yürütürler.
		
Örnek: C ve B - kompleks vitaminleri
Dayanıklık: Çesitli vitaminler, ısı nedeniyle (kaynatma, buharlama, pisirme vb.) ve daha baska
sebeplerden dolayı kayba ugrarlar. Sebzeler dogranırken havaya ve ısıga maruz kalırlar. Suda cözünen
vitaminler ise, sebze kaynatıldıgında, kaynama suyuna gecer.
3. Biyokimyasal işlevler

Vitaminlerin cesitli biyokimyasal işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler:
- Hormon-benzeri işlevler, as mineral metabolizmasının düzenleyicisi olarak ya da hücre ve
dokuların büyüme ve farklılasmalarının düzenleyicisi olarak(örn. vitamin D, vitamin A);
- Antioksidanlar – Antioksidanlar, bedenin icinden ve dısından saldıran ve serbest radikaller
olarak bilinen tehlikeli maddeleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olan bileşiklerdir. (örn., A, E, C
vitaminleri).
-Enzim kofaktörlerinin öncülleri, , enzimlerin, metabolizmada katalist olarak işlevlerini
sürdürmelerine yardım ederler. (örn., vitamin B);
- In Belirli protein sentezlerinde, are kanın pıhtılasması icin gerekli olan ve kemikteki kalsiyum ile
diger dokuların (örn., Vitamin K) birlesmesini saglayan proteinlerin sentezi icin gereklidir.
Saglık üzerindeki Etkileri

Vitaminler, insan bedenini olusturan hücrelerin, dokuların ve organların saglıklı bir sekilde
muhafaza edilmesini sagladıkları icin cok hayati öneme sahiptirler. s are essential nutrients for the
healthy maintenance of the cells, tissues, and organs that make up human body.
Her vitaminin insan bedeninde bir görevi bulunmaktadır.		
E

- Vitamin A disler, kemikler, yumusak dokular, mukus membranları ve cildin saglıklı olmasında
yardımcı olur.
Vitamin B1 vücuttaki hücrelerin, karbohidratı enerjiye dönüstürmesine yardım eder. Kalbin
saglıklı calısabilmesi ve sinir hücrelerin fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri icin gerekli bir vitamin
türüdür.
Vitamin B2 ikırmızı kan hücrelerinin gelismesi ve üremesi icin gereklidir.
Vitamin B3/B4
cilt ve sinir sisteminin saglıgının muhafaza edilmesini saglamaktadır. Ayrıca,
kolesterolü düsürücü etkisi bulunmaktadır.
- Vitamin B5 yiyeceklerin metabolize edilmesinde önemli bir görevi vardır. Hormonların ve
kolesterolün üretiminde etkisi bulunmaktadır.
- Vitamin B6 helps kırmızı kan hücrelerini olusturur ve beyin hücrelerinin korunmasında etkilidir.
Bu vitamin, ayrıca, vücuttaki bircok kimyasal reaksiyonlaırn olusmasında rol alan proteinleri
korumaktadır.
- Vitamin B7 proteinlerle karbonhidratların metabolize olmalarında ve hormonlar ile kolesterolün
üretiminde önemli rolü vardır.
- Vitamin B9
B12 vitamini ile birlikte kırmızı kan hücrelerinin yapımında önemli görev
oynar. DNA’nın üretimi için gerekli olmakla birlikte, doku gelişmesi ve hücre işlevleri acısından
önemlidir.
- Vitamin B12 metabolizma için önemlidir. Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin üretimine
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
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yardımcı olur ve sinir sisteminin işlevleriiçin gereklidir.
- Vitamin C dişlerin ve dişetlerininsağlıklı olması için gerekli olan bir antioksidan türüdür.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
- Vitamin D insan bedeninin kalsiyumu absorbe etmesine yardımcı olur. Kalsiyum, sağlıklıdişler
ve kemikler için gerekli bir mineraldir. C vitamini, ayrıca, kandaki kalsiyum ve fosfor seviyelerinin
muhafaza edilmesine yardım eder.
- Vitamin E bir antioksidandır. Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasında ve vücudun K vitaminini
kullanabilmesine yardım eder.
- Vitamin K temel vitaminler arasında yer almasa da, K vitamini olmadan kan pıhtılaşamaz. Kemik
sağlığı acısından büyük bir öneme sahiptir.
5. Vitamin eksiklikleri

Gerekli vitaminlerin alınmaması durumunda ortaya çıkan hastalıklara vitamin eksikliği
denmektedir. Bu hastalıklar, eksik olan vitaminlerin takviyesi ile tedavi edilebilmektedir. 		
Vitamin eksikliğinden kaynaklanan en bilinen hastalıklar şunlardır: B1 (Beriberi-sinir sistemi
hastalığı), B3 (Pelegra- bir deri hastalığı), Vitamin C (iskorbüt), Vitamin D (Raşitizm) vb.
		
6. Vitamin Kaynakları
Çoğunlukla, vitaminler gıdalardan elde edilir (esasen meyve ve sebzeler) fakat bir kısmı da başka
yollardan elde edilebilir. Örneğin, - “bağırsakflorası “olarak bilinen bağırsaklardaki mikroorganizmalar
K vitamini ile B7’i üretirler. Yine aynı şekilde, D vitaminin bir türü, günışığındakidoğalultraviyole
dalgalarının yardımıyla, ciltte sentezlenir. İnsanlar, tükettikleri kimi öncü aminoasitlerden bazı
vitaminleri üretebilmektedir. Bunlara verilebilecek örnekler arasındaki vitamin A, Beta-karatenden,
Vitamin B3 ise esansiyel aminoasitlerden olan triptofandan elde edilir.

Şekil 4.12. Vitamins kaynakları (web kaynağı 12)
7. Gıda Takviyeleri
Vitaminler, bazı güçlendirilmiş gıda ve takviyelerinin üretim sürecinde ürünlere eklenmektedir.
Günümüzde, vitaminler ticari kimyasallar olarak üretilmekte ve pahalı olmayan, yarı-sentetik ve
sentetik-bazlı multivitamin gıda takviyeleri ve ilaveleri olarak halkın tüketimine sunulmaktadır.
Gıda takviyelerinde çoğunlukla vitaminler de bulunur; bunun yanı sıra, mineraller, bitki özütleri
de yer almaktadır.
Bazı durumlarda, vitamin takviyeleri, özellikle de ameliyat öncesi alındıklarında ya da diğer gıda
takviyeleri/ilaçlarla birlikte alındığında ve yahut bu ürünleri kullanan şahısların belirli bazı sağlık
durumları bulunduğunda istenmeyen sonuçlardoğurabilir. Bu ürünlerde aynı zamanda, kişinin
beslenme yoluyla aldığı vitaminlerin kat kat fazlası ya da değişik türleri bulunabilir.
8. Önerilen Besin Tüketimi
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İnsanlar, düzeylikle aralıklarla vitaminleri almalıdırlar; ne var ki, vitamin eksikliğini önlemek için
farklı zaman çizelgelerinde almalıdırlar.
Önerilen Besin Tüketimi (RDA) ile Tüketilebilecek En Yüksek Miktar (UL) değerleri Ek 4.1’de
gösterilmiştir.
9. Yan Etkiler/Ters Etkiler/Olası Riskler

Kimi vitaminlerin aşırı dozlarda alınması yan etkilere neden olabilir (bkz., Tablo 4.1) Yüksek
dozlarda alındığında (vitaminlerin önerilen dozajının asılmasına vitamin zehirlenmesi denir),
vitaminler, bulantı, ishal ve kusma gibi yan etkileri doğurabilir. Yan etkiler ortaya çıktığında, yapılacak
ilk şey, o vitaminin dozajını azaltmak olmalıdır. Vitamin dozları değişimgöstermektedir; zira
bireysel tolerans kişidenkişiyedeğişmektedir; aynı zamanda yas ve sağlıkkoşullarına göre farklılık
göstermektedir.

4.2.1.2. Vitamin A
1. Temel Ögeler
Vitamin Arepresents yağdaçözünen, yasam ve belirli besin özellikleri bulunan vitamin familyasını
temsil eder.
Beslenmede iki farklı vitamin A türü bulunmaktadır:
- Preforme (Önceden oluşmuş) A vitamini – retinol ve bağlantılı formları (retinal ya da
retinaldehit; retinoik asit; retinal ya da retinaldehyde; retinoic asit; retinül asetat ve retinül palmitat
gibi retinül esterler) (retinyl esters)
- Provitamin A (ya da Karotenoids) – β-carotene (Beta Karoten), α-carotene (Alfa Karoten) ve
β-cyptoxanthin.
Dayanıklılık: Vitamin A, ışığa ve ısıya karsı hassastır, özellikle de oksijen ve alkalin ortamında.
Depolama ve pişirme esnasında, göz ardı edilmeyecek bir miktar kaybolmaktadır.

2. Sağlıkiçin Önemi
Vitamin A, sağlıklı cilt, dişler, iskelet ve yumuşak dokuların, mukoza membranların ve bağışıklık
sistemin gelişmesi ve muhafaza edilmesi acısından hayati öneme sahiptir. Gözlerin iyi görmesine,
özellikle de karanlıkta seçebilmeye yardımcı olur. Hamile ya da emziren kadınlarda, fetüsün gelişmesi
ve anne sütünün oluşmasında rol oynar. Retinol, gözdeki retina bölgesindeki pigmentleri oluşturur
ve Beta Karoten ise bir antioksidandır.

Şekil 4.13. Vitamin A işlevleri (web kaynağı 13)
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3. Vitamin A Yetersizliği
Vitamin A yetersizliği (hypovitaminosis A) kendini çeşitlişekillerde belli etmektedir:
- Bağışıklık sisteminin hasar görmesi ve bedenin hastalıklara, enfeksiyonlara karsı direnme
yeteneğinin azalması
- Görüşün azalması, özellikle de “gece körlüğünün”oluşması (geceleri ya da loş ışıkta görememe)
- Sistemik etkiler: cilt ve sacların kuruması, tırnakların sürekli kırılması
- İskelette, sinir sisteminde, kalp, göz ve kulaklarda anomalilerin oluşması
- Lipitlerin (yağların) kronik şekilde kusurlu emilimi, oxidanlara maruz bırakılması (sigara içmek,
kronik alkol tüketimi)
4. Bulunduğu Gıdalar
A Vitamini, hem hayvansal hem de bitkisel gıdalarda bulunmaktadır:
- Preforme vitamin A (retinol) et, karaciğer, balık (özellikle de bağlıkyağı), süt ve süt ürünleri ve
yumurta sarısında mevcuttur;
- Provitamin A (Beta-karoten) bazı meyve ve sebzelerde mevcuttur. Bunlar: parlak sarı ve turuncu
meyveler (kavun, pembe greyfurt, kayısı, vb.), sebzeler (havuç, balkabağı, tatlı patates, sakızkabağı,
brokoli, ıspanak ve koyu yeşil renkli, çok yapraklı sebzeler).

Şekil 4.14. Vitamin A kaynakları (web kaynağı 14)
5. Gıda Takviyeleri
A vitamini, başlı başına A vitamini takviyeleri ile ya da multivitamin takviyelerinin içinde mevcuttur.
Vitamin takviyelerinde kullanılan A Vitamini türleri genellikle preforme A vitaminleridir(retinül
asetat, retinül palmitat, retinol), provitamin A (Beta karoten) ya da bunların kombinasyonudur.
Vitamin takviyelerindeki retinol, genellikle sentetik orijinli olup, çoğunlukla palmitik ya da asetik
asitlerle (retinül palmitat ya da retinül asetat) ile eşleştirilmiştir.
		
6. Önerilen miktar
A vitamininin Önerilen günlük alım miktarı (RDA) vitamin A retinol eşdeğeriμg (RE). Retinol be
provitamin A karotenoidlerinin çeşitli bioaktivitelerinin açıklanmasına yardımcı olur:
1 μg RE = 1 μg retinol
Ayrıca, A vitamini, gıda ve takviye etiketlerinde Uluslararası Birimlere (IU) göre de listelenir:
1 IU retinol = 0.3 μg RE
A Vitaminin Önerilen Besin Tüketimi (RDA) ile Tüketilebilecek En Yüksek Miktar (UL) değerleri
Ek 4.1’de gösterilmiştir.

7. Ters Etkiler/Olası Riskler/Yan Etkiler
A vitamininin aşırı tüketimi (hipervitaminoz A olarak bilinir), bulantı, duyarlılık, anoreksi (istah
kaybı), kusma, bulanık görü, başarıları, sac kaybı, kas ve mide ağrıları, zayıflık, uyuşukluk ve ruh
sağlığındadeğişimlere neden olabilmektedir. Kronik aşırı kullanımlar ise, sac dökülmesi, kuru cilt,
mukoza membran hücrelerinin ölümü, ateş, uykusuzluk, bitkinlik, kilo kaybı, kemiklerde catlama,
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anemi, ishal, koma ve hatta ölüme neden olabilmektedir.
Hipervitaminoz A (A vitamininin aşırı tüketimi) ile ilişkilendirilen en ciddi sorun teratojenisitedir
(yeni doğmuş bebeklerdeki malformasyonlar). Bunların arasında göz, kafatası, akciğerler ve kalpte
meydana gelen kusurlar yer alır.
Yetişkinlerdekikaraciğer toksisitesi, uzun zaman boyunca retinolün tavsiye edilen dozdan
fazla tüketilmesi sonucu oluşur. Bunun sebebinin, karaciğereaşırı A vitamini yüklenmesi
olduğudüşünülüyor.
Aşırı retinol alımı, kemik soğurmasını artırır ve kemik formasyonunu azaltabilir. Bununla birlikte
kandaki yağ ve kolesterol konsantrasyonlarını artırabilmektedir.
(Havuçta bulunan Beta-karoten gibi) karotenoid türlerin aşırıtüketiminde ise, benzer semptomlar
görülmez. Beta-karotenin aşırı tüketimi, cilt renginin sarı-turuncu rengi aldığı karotenodermi
rahatsızlığına sebep olabilir. Beta-karoten takviyesi, sigara içenleriçinakciğer kanseri ve kalp-damar
hastalıkları riskinin artmasına neden olabilmektedir.

4.2.1.3. Vitamin B - Kompleksi
1. Temel ögeler

B vitaminler - kompleks hücre metabolizmasında çokönemli rol oynayan, suda çözünen vitaminler
sınıfıdır.
Vitamin B kompleksi, sekiz adet, suda çözünenmikro besindenoluşur:
- Tiamin (vitamin B1)
- Riboflavin (vitamin B2)
- Niacin / nikotinik asit / nikotinamid (vitamin B3/B4 ya da vitamin PP)
- Pantotenik asit (vitamin B5)
- Pridoksin (vitamin B6)
- Biotin (vitamin B7 or vitamin H)
- Folat / folik asit (vitamin B9)
- Kobalamin (vitamin B12)
Dayanıklılık: Çoğu B vitamini (B3/B4ve B7 vitaminleri hariç) , ısı, ışık ve oksijene maruz kaldıklarında
nispeten dayanıksızdır. İşlem, depolama ve pişirme sırasında mühim bir besin kaybı oluşur.

2. Sağlık acısından Önemi
B vitaminleri, insan vücudunda pek çok biyokimyasal reaksiyonlarda koenzim (ya da yardımcıları)
görevini üstlenir. Bu görevler şunlardır:
- Normal enerji salınım metabolizması: B vitaminleri, bedenin gıdaları (karbonhidratları) enerjiye
(glikoz) dönüştürmesine yardımcı olur. Böylelikle bedende enerji üretilir;
- Sinir ve bağışıklık sistemlerin normal bir şekildeçalışmasınısağlar;
- Tüm hücre, doku ve organların gelişmesini, bakımı ve işlev görmesine yardım eder;
- Normal cilt ve mukoza membranların bakımına yardımcı olur;
- Protein sentezlemesi, hormonlar, nörotransmitterler (nörotasıyıcılar), kan hücreleri ve
antikorların faaliyetlerini düzenler.
Özellikle de, B vitaminler, bedenin sağlıklı faaliyetlerinin sürdürülmesi için önemlidir; aşağıda
faydaları sıralanmıştır:
- Vitamin B1 – Bağışıklık sisteminin korunması acısından çokönemliolduğuiçin bu vitamine
sıklıkla anti-stres vitamini denmektedir. Karbonhidratlardan enerji (örn. Glikoz) üretiminde önemli
rol oynar. Vücudun yeni hücreleri üretmesine yardım eder. RNA, DNA üretiminde ve sinir sistemi
fonksiyonlarında etkilidir.
- Vitamin B2 – Antioksidan olarak faaliyet görür ve erken yaslanma ile kalp hastalıklarının gelişimini
engelleyebilir. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için önemlidir. Enerji üretiminde önemli rol oynar.
Bunun yanı sıra, yağ asitlerinin yıkımında (katabolizma edilmesinde) etkilidir (beta oksidiyon).
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
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- Vitamin B3/B4 (ya da vitamin PP) – Glikoz, yağ ve alkolün metabolize edilirken oluşan enerji
transferlerinde önemli bir rol oynar.
- Vitamin B5 – Testosteron da dahil olmak üzere, seks ve stresse bağlı hormonların üretiminden
sorumludur. Ciltteki kızarıklık ve cilt benekleri gibi yaslanma belirtilerini azaltarak sağlık cildin
korunmasına yardımcı olur. Yağ asitlerinin ve karbonhidratların oksidiyonunda (yakılmasında)
etkilidir.
- Vitamin B6 – Homosistein (kalp hastalıklarıyla ilişkili bir amino asit) seviyelerinin düzenlenmesine
yardımcı olur. Bedenin serotonin, melatonin ve norepinefrin (stres hormonları) hormonlarını
üretmesine yardım eder. Romatoid artrit (romatizmal artrit) nedeniyle oluşan iltihapları azaltır.
Nörotransmiterlerin biyosentezlemesi ve amino asitlerin metabolize etmesi gibi pek çok enzim
reaksiyonlarında kofaktör olarak görev yapar.
- Vitamin B7(ya da vitamin H) – Bu vitamine genellikle “güzelliklik vitamini” denmektedir. Zira,
sağlıklı saclar, cilt ve tırnaklarla ilişkilendirilir. Diyabet hastalarında yüksek kan glikoz seviyelerinin
kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Fetüsün sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olduğuiçin
özellikle de hamilelik sırasında alınması önemlidir. Yağların, proteinlerin ve karbonhidratların
metabolize edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
- Vitamin B9- Nükleik asitlerin (DNA ve amino asitlerin metabolize edilmesinde ko-enzimolarak
görev yapar. Normal hücrelerin (örn., kan hücreleri) sentezlenmesine yardımcı olur. Depresyon ve
hafıza kaybının önlenmesine yardım eder. Bebeğin gelisimini destekler ve nörolojik doğum kusurlarını
engelleri.
- Vitamin B12 – B9 vitamini ile birlikte, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlar.
Bununla birlikte, demir mineraline yardımcı olarak oksijen taşıyıcı proteinlerin (hemoglobin)
üretilmesine yardımcı olur. Karbonhidratların, protein ve yağların hücrelerde metabolize edilmesi
görevlerinin arasındadır.

3. Vitamin B yetersizliği
Vitamin B1yetersizliği, beriberi adındaki hastalığa neden olur. Bu sinir sistemi hastalığının
semptomları şunlardır: kilo kaybı, duygusal rahatsızlıklar, Wernicke ensefalopatisi (duyusal algıların
hasar görmesi), bitkinlik, kol ve bacaklarda ağrı, kalp ritmi düzensizliği ve ödem (bedendeki
dokuların şişmesi). İlerlemiş durumlarda, kalp yetmezliği ve ölüme neden olabilir. Kronik vitaminler
B1yetersizliği Korsakoff Sendromu’na (tedavisi olmayan bunama hastalığı) sebep olabilmektedir.
Vitamin B2yetersizliği ariboflovinoza neden olmaktadır. Bu rahatsızlığın belirtileri şunlardır: şiloz
(dudak çatlaması), güneş ışınlarına karsı yüksek hassasiyet, glosit (dil iltihabı), seboreik dermatit ya
da psödosifiliz, hiperemi (kan toplaması) ile farinjiyal (boğaz) ve ağız mukozasında ödem oluşması.
Vitamin B3yetersizliği, triptofan yetersizliği ile birlikte pelegra’ya (bir tür deri hastalığı) neden
olmaktadır. Bu hastalığın semptomları: saldırganlık, dermatit (cilt iltihabı), uykusuzluk, güçsüzlük,
mental karmasa ve ishal. İlerlemiş vakalarda, bunama ve ölüme neden olabilmektedir.
Vitamin B5yetersizliği hipoglisemi (kan şekeridüşüklüğü), akne ve anemiye sebep olur. Belirtileri
şunlardır: bitkinlik, uykusuzluk, depresyon, asabiyet, mide ağrıları, ayaklarda yanma ve üst solunum
yolları enfeksiyonu.
Vitamin B7yetersizliğininyetişkinlerde tipik semptomları olmamakla birlikte, bebeklerde kusurlu
gelişime ve nörolojik hasarlara neden olabilir.
Vitamin B9yetersizliği, makrositer anemiye (büyük alyuvarla anemi) ve artmış homosistein
seviyelerine neden olabilir. Hamilelik sırasında oluşan B9yetersizliği fetusta dogum kusurlarına
neden olabilir (örn., spina bifida (ayrık omurga), anensefali). B9yetersizliği aynı zamanda megablastik
anemiye (kırmızı kan hücrelerinin büyük ve gelişmemiş olması, dolayısıyla vücuttaki oksijen
yadsınmasının azalması) neden olmaktadır.
Vitamin B12 yetersizliğimakrositer anemi (iri alyuvarlı kansızlık), pernisiyöz anemi (kötücül
kansızlık), artmıs homosistein degerleri, periferal nöropati, hafıza kaybı ve diğerbilişsel bozukluklara
sebep olmaktadır. Vitamin B12 Eksikliği aynı zamanda, bitkinlik, uyuşukluk, el ve ayaklarda
karıncalanma, denge kaybı, depresyon ve kafa karışıklığı gibi semptomlara neden olabilmektedir.
Mani (delilik) ve psikoz (ruh hastalığı) diğer belirtiler arasındadır.
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Dikkat edilmesi gereken husus: Etanol, Tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), biotin (B7) ve folik
asitin (B9) emilimini engellemektedir. Bira ve diğer alkollü içeceklerinaşırı miktarda tüketilmesi, bu
B vitaminlerinin hasar görmesine ve dolayısıyla bu eksiklikle alakalı sağlık rahatsızlıklarına neden
olmaktadır.
4. Bulunduğu Gıdalar
B vitaminin zengin bir şekildebulunduğu gıdaların arasında baklagiller (bakliyat), tam tahıllar,
patates, muz, kırmızı acı biber, tempeh (Endonezya’da soya fasulyesinden yapılan bir tür yemek),
yenilebilen maya, bira mayası ve seker pekmezi bulunmaktadır.
B vitaminlerinin konsantre bir şekilde bolca bulunduğu et türleri, hindi eti, tuna balığı ve
karaciğerdir. B12 Vitamini, sekiz B-kompleks vitaminin arasında yalnızca hayvansal gıdalarda bulunan
bir vitamindir (örn., et, yumurta ve süt).

Şekil 4.15. Vitamin B kaynakları (web kaynağı 15)
5. Gıda takviyeleri
Genel olarak, B vitaminleri, tüm sekiz B vitaminin kombinasyonu olarak formülize edilir ve vitamin
B-Komplex olarak tanımlanır; gıda takviyelerine eklenir.
Tek basına yer alan B vitamini takviyeleri ise, her vitaminin kendi adı ile adlandırılır (örn., B1, B2,
B3, vb). B vitaminleri, tablet, yumuşak jöle, şurup ve kapsüller halinde mevcuttur.
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
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6. Önerilen tüketim miktarları
Yaslılar ve sporcular, B12 ve diğer B vitamini takviyelerine ihtiyaç duyabilirler. Bunun sebebi,
ileri yaslarda vitamin emiliminin azalması ve sporcuların daha fazla enerji üretimine gereksinim
duymalarıdır. 		
Diyabet hastaları, düşük plazma tiamin konsantresi ve yükselmiş tiamin seviyelerine bağlı olarak
vitamin B1 (tiamin) kullanabilirler.
Bununla birlikte, embriyonun erken dönemlerinde meydana gelen vitamin (folik asit) yetersizliği,
nöral tüp bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, hamile kalmak isteyen kadınların, besin
düzenlerinde folik asit alımını artırmaları ya da takviyeleri kullanmaları tavsiye edilmektedir.
Veganler, hayvansal gıdalardan tamimiylekaçınırlar. Bu bireylerin, beslenmelerini B12 vitaminiyle
desteklemeleri gerekmektedir, zira B12 vitamini yalnızca hayvansal gıdalarda bulunmaktadır.
B Vitaminin Önerilen Besin Tüketimi (RDA) ile Tüketilebilecek En Yüksek Miktar (UL) değerleri
Ek 4.2’de gösterilmiştir.
7. Yan etkiler/Ters etkiler/ Olası riskler
Suda-çözünen B vitaminleri, idrar yoluyla atıldığıiçin, belirli B vitaminlerinin aşırı tüketimi
yalnızca geçici yan etkilere sebep olmaktadır. Genel olarak bu yan etkiler: huzursuzluk, bulantı ve
uykusuzluktur.

4.2.1.4. Vitamin C

1. Temel Bilgiler
Vitamin C (askorbik asit olarak da bilinir) suda çözünen bir vitamin olup, insan bedeninin normal
metabolizmi işlevlerini yürütebilmesi için gerekli olan temel bir mikro besindir.
İnsanlar, C vitaminini sentezleyebilme kabiliyetlerini kaybetmiştir. Böylelikle, C vitamini gıdalardan
ya da diğer besin takviyelerinden temin edilmelidir.
Dayanıklılık: Vitamin C, gıdaların pişirilmesi ve saklanması esnasında kaybolabilmektedir.
2. Sağlıkiçin Önemi
Vitamin C, vücuttaki tüm dokuların büyüme ve tamiri için önemli olan bir vitamindir. Vücudun,
kolajen üretmesine yardımcı olur (kolajen: cilt, kıkırdak doku, tendon dokuları, bag dokuları ve kan
damarlarının üretiminde yer alan önemli bir proteindir). Yaraların iyileşmesinde, kemik ve dişlerin
onarılması ve korunmasında C vitamini gereklidir. Vitamin E, Beta-karoten ve diğer pek çok bitkisel
besinlerle birlikte, C vitamini de bir antioksidandır. Bu vitamin ayrıca, demirin midede emilimine
yardımcı olur.
3. Vitamin C yetersizliği
C vitamini yetersizliğinin (hipovitaminoz C) ilk belirtileri şunlardır: yorgunluk ve zayıflık, kas
ve eklem ağrıları, kolay morarma, ciltte küçük, kırmızı-mavi morartılar, kuru cilt, yıpranmış saclar,
dişetlerininşişmesi ve renk değiştirmesi, dişetlerindekispontane kanamalar, burun kanamaları,
yaraların iyileşmemesi,
enfeksiyonlara karsı zayıflık, eklemlerde şiddetliağrılara sebep olan
eklemlerdeki kanama, kemiklerde değişim, diş dökülmesi, kilo kaybı. Kritik C vitamini yetersizliğinde
ise, iskorbüthastalığı görülmektedir. Bu hastalık, hemorajik belirtiler, anormal östeoid ve dişkemiği
oluşumlarıyla karakterize edilmektedir.
4. Bulunduğu Gıdalar
Vitamin C meyve ve sebzelerde bolca bulunur. Turunçgiller, kuşüzümü, biber, yeşil sebzeler
(örn., brüksel lahanası ve brokoli) ile kimi tropikal meyveler (örn., kiv, guava) C vitamini acısından
çok zengindir. Her ne kadar C vitamini acısından zengin olmasa da, patates, hem sık hem de
çoktüketildiğiiçin, Avrupa beslenme düzenlerinde ciddi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini izleri
ayrıca, süt, tahıllı gıdalar ve ette bulunmaktadır.
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Şekil 4.16. Vitamin C kaynakları (web kaynağı 16)
5. Gıda Takviyeleri
Vitamin C yetersizliği, Vitamin C (askorbik asit olarak) takviyeleri ile giderilebilir. C vitamini,
tablet kapsül, içecek kokteylleri, multivitamin ve çoklu aktioksidan formasyonları ya da kristalin tozu
olarak mevcuttur. Kimi askorbik asit tabletleri, yutulmadan önce ağızdaçiğnenmelidir; kimi de önce
suda çözdürülmelidir.
6. Önerilen alım miktarları
C Vitaminin Önerilen Besin Tüketimi (RDA) ile Tüketilebilecek En Yüksek Miktar (UL) değerleri
Ek 4,1’de gösterilmiştir.
7. Yan Etkiler/ Ters Tepkiler/Olası Riskler
Her ne kadar askorbik asit, önerilen miktarlarda alındığında herhangi bir yan etkiye neden olmasa
da, uzun bir süre boyunca yüksek dozlarda alınması, istenmeyen etkilere neden olabilir. C vitamini
toksisitesi, yetişkinlerde kabızlık, bulantı, kusma, ishal, mide krampları, ciltte kızarma, başarıları,
yorgunluk ve uyku bozukluğu ile ciltte döküntülere neden olabilmektedir. Ne var ki, C vitamininin
sodyum askorbat ya da kalsiyum askorbat formunda alınması, bu yan etkileri azaltabilir.

4.2.1.5. Vitamin D

1. Temel Bilgiler
Vitamin D yağdaçözünen, kolesterolden elde edilen ve “koşullarabağlı olan” bir mikro besindir.
Kalsiyum ile fosfatın bağırsaklarda emiliminden sorumludur.
D vitaminin çeşitli türleri (vitamerler) mevcuttur:
- Vitamin D1 (ergokalsiferol ile lumisteroldan oluşan moleküler bileşik)
- Vitamin D2 (ergokalsiferol)
- Vitamin D3 (kolekalsiferol)
- Vitamin D4 (2,2-dihidroergokalsiferol)
- Vitamin D5 (sitokalsiferol)
Vitamin D, gün ışınlarının cilde nüfuz etmesinin ardından, bedende üretildiğiiçin, aynı zamanda
“güneş ışığı vitamini” olarak bilinir.

Şekil 4.17. Vitamin D (web kaynağı 17)
Dayanıklılık: Vitamin D, pişirme esnasında oluşan ısıya karsı tamimiyle dayanıklı değildir.
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2. Sağlıkiçin Önemi
Vitamin D, kalsiyum ve fosfor alımının sağlanması, güçlü kemik ve dişlerinoluşumu, osteoporozla
mücadele, immun sisteminin güçlendirilmesi, kanser ve başka pek çok hastalıkla savaşmada ve vücut
ağırlığının korunmasından sorumludur.

3. Vitamin D eksikliği
Vitamin D eksikliği, gün ışığından yeterince fazla faydalılaşmaması ve (mide-bağırsak hastalıkları
nedeniyle) D vitaminin vücutta yetersiz emilimi, D vitamininin metabolize edilmesindeki sorunlar
(antikonvülsant ilaçlar ya da böbrek hastalıkları nedeniyle) ya da vücudun D vitaminine direnç
göstermesi (bağırsaklardaki D vitamini reseptörlerinin hasar görmesi, azalması) nedeniyle oluşabilir.
D vitamini yetersizliğibulununsankişilerinvücudunda, etkili bir kalsiyum ve fosfat emilimi olmaz,
dolayısıyla, düşük miktarda kalsiyum ve fosfat konsantrasyonuna sahip olurlar. Bu da, zayıf bir şekilde
kalsifiye olmuş kemiklere neden olur ki, kemiklerde sık sık çatlak, kırık ya da deformasyonlar oluşur.
Bu kusurlar, çocuklardarickets (raşitizm) olarak, yetişkinlerde de osteomalasi olarak bilinir.
Düşük D vitamini alımı, otoimmün bozukluklarıyla ilişkilendirilir (örn., diyabetik, romatoid artrit,
multiplskleröz), kalp-damar hastalıkları ve kanser).

Şekil 4.18. Vitamin D eksikliği (web kaynağı 18)
4.Bulundugu Gıdalar
D vitamininin, doğal olarak içindebulunduğubirkaç besin vardır. Bunlar, yağlı balıklar, balık
ciğeriyağı ve yumurta sarısıdır. D vitamini barındıran bitkisel kaynaklı besinler (esasen maya ve
mantar) esgosterol içermektedir. Ergosterol, Ultraviyole B ışığıylabirleşerek, bitkide D2 vitaminine
(ergokalsiferol) dönüşebilmektedir.
Vitamin D’nin (özellikle de D2 vitamini olan kolekalsiferol) insan cildinde sentezlenmesi,
ana D vitamini kaynağınıoluşturur. D vitaminin kolesterol ile ciltte sentezlenmesi, günışığından
faydalanmaya bağlıdır, özellikle de Ultraviyole B ısını radyasyonuna (290 - 319 nm).

Şekil 4.19. Vitamin D kaynakları (web kaynağı 19)
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5. Gıda Takviyeleri
Temel olarak iki tür Vitamin D takviyesi bulunmaktadır:
- Doğal takviyeler: Vitamin D3 (kolekalsiferol) – güneşışığına maruz kalındığında insan bedeninde
sentezlenen aynı D vitaminini içermektedir.
- Sentetik takviyelerde ise vitamin D2 (ergokalsiferol) bulunmaktadır. Vitamin D2, ergosterolün
irradyasyon edilmesiyle kimyasal olarak sentezlenebilmektedir veşimdilerde yerine D3 vitamini
kullanılsa da, halen gıda takviyelerinin içeriğinde bulunmaktadır.
D vitamininin en eski takviyesi balık yağıdır (D3 vitamini içerir).

6. Önerilen miktarlar
Vitamin D aktivitesi, μg kolekalsiferol ile ölçümlenmektedir:
1 μg cholecalciferol = 40 IU vitamin D
Ek 4.1’de D vitamininin önerilen Besin Tüketimi (RDA) ile Tüketilebilecek En Yüksek Miktar (UL)
değerleri gösterilmektedir.
7. Yan Etkiler/Ters etkiler/Olası Riskler
D vitamininin aşırışekilde alınması (hipervitaminoz D), hiperkalsemiye (plazmadaki kalsiyum
seviyelerinin 2.75 mmol/L ya da 11 mg/dL’den fazla olması) ya da olasılıkla hiperkalsiüriye (idrarla
kalsiyum atımındaki artış) yol açabilir. Uzun süreli hiperkalsemi ise, böbrek taslarına, yumuşak
dokuların, böbrek, kan damarları, kalp ve akciğerlerdekalsifikasyon (kireçleşme) oluşumuna neden
olabilir.
Hipervitaminoz D’nin diğer belirtileri arasında, iştah kaybı, kilo kaybı, zayıflık, bitkinlik, susuzluk,
yönetimsizlik, kusma ve kabızlıktır.

4.2.1.6. Vitamin E
1. Temel Bilgiler
Vitamin E tüm tokoferolleri ve tokotrienolleri kapsayan yağdaçözünen antioksidan bileşiklerin
jenerik terimidir. Tokotrienoller alfa-tokoferollerle aynı biyolojik faaliyeti gösterir.
Vitamin Eis cildin antioksidan savunmasının çokönemli bir parçasıdır, özellikle de epidermis
tabakasıyla temasa gecen ultraviole radyasyonuna ve diğer serbest radikallere karsı savunma sağlar.
“E vitamini” terimi, antioksidan özellikleri taşıyan iki tür bileşikiçin kullanılmaktadır:
- Tokoferoller – E vitaminin, insan vücudunda en fazla bulunan türüdür; dört ayrı formu
mevcuttur: (α-, β-, γ-, ve δ-tokoferol);
- Tokotrienoller – vücutta daha az miktarda bulunmakla birlikte, dört ayrı formu vardır: (α-, β-,
γ-, ve δ-tokotrienol).
α-Tocopherol is en yüksek biyolojik faaliyeti olan ve özeli bir taşıyıcı proteinden dolayı insan
bedeninde en fazla miktarda bulunan E vitamini formudur.
Dayanıklılık: Vitamin E, 150 ila 175 175 °C arasındaki ısıya dayanıklıdır. Asidik ve alkalin ortamlarda
daha az dayanıklıdır.

2. Sağlık acısından Önemi
Vitamin E, insan bedeninde temel bir çözünebilir antioksidandır; cildin antioksidan savunmasının
ayrılmaz bir parçasıdır. Esasen, cildin epidermis tabakasına erisen ultraviyole radyasyonu ve diğer
serbest radikallere karsı koruma sağlar. Doymamışyağ asitlerini oksidasyondan koruyarak hücre
membranlarında faaliyet gösterir. E vitamininin kendisi oksidize olup, vitamin C tarafından aktif
formuna geri döndürülmesi gerekir.
Vitamin E, bedenin yaslanma fonksiyonlarınınyavaşlatılmasına yardımcı olur, vücutta doğal bir
diüretik görevi görür, cilt sağlığının korunmasına yardım eder. Bununla birlikte, kanser, kalp-damar
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hastalıkları, arterosklerosis (damar tıkanıklığı), kataraktı önler ve yaralanmalarda izlerin kalıcılığını
azaltır.

3. Vitamin E Yetersizliği
Vitamin E yetersizliği, genel olarak nadir görülse de, kimi genetik hastalıkları bulunan kişilerde
ve erken doğmuş, düşük kilodaki bebeklerde görülebilir. Vitamin E yetersizliği, kardiyovasküler
hastalıklar, diyabet, kronik enflamasyon, preeklamsi, kanser , nörolojik bozukluklar, direnç
egzersizleri, oksidanlara aşırı maruz kalma gibi bozukluklarla ilişkilendirilmektedir.

4. Bulunduğu Gıdalar
Bitkisel yağlar ( buğday özü, Ayçiçekyağı ve zeytinyağı) en zengin E vitamini kaynaklarıdır, kabuklu
yemişler ve tohumlar da bunlara dâhildir. Meyve ve yeşil yapraklı sebzelerde ve hayvani ürünlerde
(yumurta sarıları, et, balık ve mandıra ürünleri) Vitamin E içeriğioldukçadüşüktür.

Şekil 4.20. Vitamin E kaynakları (web kaynağı 20)
5. Gıda Takviyeleri
Yalnızca E vitamini içeren gıda takviyeleri, cildin korunmasını tek basına sağlayamaz, ancak,
Vitamin E ile C vitamininin birlikte alınması cildin ısı korunumunu etkin bir şekilde artıracaktır.
E vitamininin sentetik türevleri ticari olarak mevcuttur. Sentetik E vitamininin biyolojik faaliyetleri,
doğal (kaynak) E vitaminine göre daha düşüktür, başka bir deyişle, aynı etkiye ulaşabilmekiçin,
sentetik E vitamininin çok daha fazla miktarda tüketilmesi gerekmektedir.
İnsanlar, E vitamini takviyelerini şunlariçin kullanmaktadırlar: kalp ve kan damarları hastalıklarının
tedavisi diyabet ve komplikasyonlarının tedavisi, kanserin önlenmesi, beyin ve sinir hastalıklarının
tedavisi, fiziksel direncin ve enerjinin artırılması, fiziksel egzersiz sonrası kas kasarlarının azaltılması,
kasların güçlendirilmesi, katarakt tedavisi, astım ve solunum yolları enfeksiyonları, cilt hastalıkları, cilt
yaslanmasına karsı mücadele, güneş yanıkları, sistik fibrioz, kısırlık, iktidarsızlık ve alerji tedavileri.

6. Önerilen Kullanım Miktarları
Besin maddelerinde, gıda takviyeleri ve güçlendirilmiş gıdalarda bulunan E vitamini muhteviyatı,
mg α-tocopherol equivalents (mg α-TE) olarak ifade edilmektedir. Ne var ki bazı ürünlerde, Vitamin
E’nin biyolojik faaliyetleri halen eski birimlerle ifade edilmektedir. Bu birim, Uluslararası Birimler’dir
(IU):
1 mg α-TE = 1.49 IU
Ek 4,1’de E vitamininin Önerilen Besin Tüketimi (RDA) ile Tüketilebilecek En Yüksek Miktar (UL)
değerleri gösterilmektedir.

158

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

7. Yan Etkiler/Ters etkiler/Olası Riskler
Yağdaçözünen, A ve D vitaminlerinin aksine, E vitamini, yüksek doz alımlarda bile güvenlidir. Oyle
ki, C vitamini ile birlikte kullanımı en güvenli vitamin sayılmaktadır.

4.2.1.7. Vitamin K

1. Temel Bilgiler
Vitamin K, belirli proteinlerin tamamıyla sentezlenebilmesi için insan bedeninin ihtiyaç duyduğu,
yapı olarak birbirine benzeyen ve yağdaçözünen vitamin grubuna işaret eder. Bu proteinler, kanın
pıhtılaşmasıiçin gereklidir. Bunun haricinde bedenin, kemiklerdeki ve diğer dokulardaki kalsiyumun
bağlanabilmesiiçinihtiyaçduyduğu proteinlerin sentezlenmesinde de K vitamini önemlidir.
Vitamin K’da iki tür vitamer bulunmaktadır:
- Vitamin K1 (phylloquinone)
- Vitamin K2 (menaquinones dizileri, MK-4, MK-5 … MK-13 olarak adlandırılır)

2. Sağlık acısından Önemi
Vitamin K’nin en belirli özelliği, kanın pıhtılaşmasındaoynadığıönemli roldür. Vitamin K, aynı
zamanda, güçlü kemik oluşumları, kalp hastalıklarının önlenmesi, D vitaminin işlevinde yardımcı
olması ve diğer bedensel işlemlerin sürdürülmesi acısından hayati öneme sahiptir.
3. Vitamin K Yetersizliği
Vitamin K yetersizliği ile ilişkilendirilebilecek olan olası sağlık sorunları şunlardır: osteoporoz,
diş çürümesi, damarlarda kalsiyum birikimi (sertleşme), kalp-damar rahatsızlıkları, varis damarları;
kanser, zihinsel sağlık problemleri, bunama; zatürre gibi bulaşıcı hastalıklar.

4. Bulunduğu Gıdalar
Vitamin K su gıdalarda bulunur:
- Vitamin K1 (phylloquinone) çoğunlukla yeşil, yapraklı sebzelerde (ıspanak, brokoli, göbekli
marul, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, lahana), yağlarda, sebze yağlarında (özellikle soya ve
kanola yağında) ve bazı meyvelerde bulunur. Et, balık, karaciğer, mandıra ürünleri ve yumurtalarda
az miktarda phylloquinone bulunurken, yeterli miktarda menaquinone bulunur.
- Vitamin K2 (menaquinone), büyük bir çoğunlukla bakteri kökenli olup, hatırı sayılır miktarlarda,
hayvansal ve fermente (peynir gibi) gıdalarda bulunur. Natto’da (mayalanmış soya fasulyelerinden
yapılan geleneksel bir Japon yemeği) yüksek miktarda menaquinones bulunmaktadır.
Menaquinones’lerin neredeyse hepsi insan bağırsaklarında bakteriler tarafından üretilmektedir.

Şekil 4.21. Vitamin K kaynakları (web kaynağı 21)
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5. Gıda Takviyeleri
Vitamin K, gıda takviye ürünlerinde yalnız K vitamini olarak ya da çoğu multivitamin/multimineral
ürünlerinde magnezyum, kalsiyum ve/veya vitamin D gibi besinlerle birlikte kombin edilmiş halde
de bulunabilir.
En iyi dogal K2 vitamin kaynakları tereyağı ve suda çözünür klorofildir. Hayvanlardan elde edilen
Vitamin K2 MK-4 olarak bilinir. Natto’da olduğu gibi bakteri fermantasyonu ile üretilen vitamin K2 ise
MK-7 olarak bilinmektedir
6. Önerilen alım miktarları
K vitamininin Önerilen Besin Alım miktarları (RDA) ile Yeterli En Yüksek limit (UL) seviyeleri Ek
4,1’de gösterilmektedir.

7. Yan Etkiler/Ters etkiler/Olası Riskler
K vitamininin sağlıklı bireylerde bilinen bir yan etkisi yoktur. Ne var ki, kan pıhtılaşmasına
karsı warfarin (coumarins) gibi ilaç alan kişiler, K2 vitamini takviyesi almadan önce doktorlarına
başvurmalıdırlar.

4.2.1.8. Multivitaminler

1. Tanım
Multivitaminler, içeriğinde vitaminler,besinsel mineraller ve diğer besin unsurları bulunan gıda
preparatlarıdır.
Multivitamin destekleri genellikle besinsel mineralleri de ihtiva eder.
Multivitamin / mineral takviyesiis üç ya da daha fazla vitamin içeren ancak, muhteviyatında
bitkisel ot, hormon, ilaçların yer almadığı gıda takviyeleridir. İçeriğindeki her vitamin ve mineral yeterli
üst limit dozunun altında olup, sağlığa olumsuz ters etki riski oluşturmaz.
Modern multivitaminler, farklı formüllerle üretilmiş olup, belirli besinsel ihtiyaçları ya da
rahatsızlıkları bulunan kişilere yardımcı olmaktadır. Çoğu multivitamin preparatlarında aşağıdaki
vitamin ve mineraller mevcuttur:
- Vitaminler: A (retinol, β-carotene), B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantothenic acid),
B6, B7 (biotin), B9 (folic acid), B12, C, D2 or D3 (cholecalciferol), E, K;
- Mineraller: potasyum, iyot, selebyum, borat, cinko, kalsiyum, magnezyum, manganez,
molybdenum, vedemir.

2. Sağlık acısından faydaları ve kullanımları
Multivitaminler, besin yoluyla alınmayan ya da hastalık, hamilelik, kötübeslenme, sindirim
bozuklukları ve başka birçok hastalık nedeniyle eksik olan vitaminleri tamamlamak amacıyla
kullanılır.
Multivitaminler, sağlıklı gıda ya da sağlıklı bir yasam tarzının yerini alamaz, ancak, ideal düzeyde
olmayan bir beslenme düzenine destek ve takviye niteliğindedir.
Multivitamin takviyeleri, erkekler, kadınlar ve yas gruplarına göre farklı formüllerle satılmaktadır:
- Çocuklar için multivitaminler: Çocuk hekimleri, aşağıda belirtilen gruplardaki çocuklar için
günlük multivitamin takviyesi önerebilirler:
- Düzenli olarak taze ve dengeli miktarda besin içeren gıdaları tüketmeyen çocuklar;
- Astım ya da sindirim problemleri gibi kronik tıbbi koşullara sahip çocuklar;
- Vejetaryen besin düzenine sahip (demir takviyesine gereksinim duyabilirler); mandıra ürünlerini
tüketmeyen (kalsiyum takviyesine gereksinim duyabilirler) ve diğer kısıtlı diyette bulunan çocuklar.
- Yalnızca kadınlar için multivitaminler: çocuk doğurma yaşlarında olan kadınlara yönelik
hazırlanmıştır. Bu tür takviyelerin içinde, 18 ila 50 yas arasındaki kadınların ihtiyacı olan besinler
bulunmaktadır. Bu besin unsurlarının arasında daha fazla demir ve folik asit mevcut olup,
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doğurabilecek olan kadınlarda doğum kusurlarının önlenmesi amaçlanır.
- Yalnızca erkekler için multivitaminler: Henüz ellili yaslara gelmemiş erkeklere yönelik hazırlanmış
takviyelerdir. Bu takviyelerde yüksek dozlarda pek çok vitamin ve mineral bulunurken, erkekler daha
az ihtiyaç duydukları için demir ihtiva etmezler.
- Yaslılar için multivitaminler: 50 yasından büyük erkek ve kadınlara özel hazırlanmıştır. Bu
takviyeler özellikle 50 yasından sonraki yasları hedef alırlar; zira kalsiyum, B6 ve B12 vitaminlerinin
emilimi 50 yasından sonra yavaşlar. Ayrıca bu yas gruplarının daha fazla D vitaminine gereksinim
duyarlar.
Bazı multivitaminler, antioksidanlar, demir gibi ilave besin unsurları da içerebilir. Doğum öncesi
vitaminlerinin de bulunduğu multivitaminler mevcuttur.

3. Yan Etkiler/Ters etkiler/Olası Riskler
Multivitaminlerin yüksek miktarlarda tüketilmesi, demir gibi (yüksek dozları çocuklarda ölüme
neden olabilir) bileşenlerin neden olduğu toksisite nedeniyle ciddi bir risk oluşturur. Ne var ki, aşırı
multivitamin kullanımından oluşan toksisite çok nadirdir. Özellikle hamilelik sırasında vitamin A
bilesimi olan retinolün aşırı kullanımına karsı sınırlamalar getirilmiştir.
Megavitaminler – çok büyük dozlardaki vitaminler–çocuklar için iyi değildir. Çocuklar tarafından
aşırı şekilde tüketildiğinde yağda çözünen (A, D, E ve K) vitaminlerle bazı mineraller (demir) çocuklar
için toksik niteliktedir.
Şunlara dikkat etmekte fayda var:
- Multivitaminleri, asla önerilen dozdan fazla tüketmeyiniz.
- Aynı anda birden fazla multivitamin ürünü kullanmayınız.
- Benzeri ya da türdeş vitamin ürünlerinin tüketimi vitamin zehirlenmesi ya da ciddi yan etkilere
neden olabilir.
- Vitaminlerin çok aşırı tüketilmesi, hayatı tehdit eden etkilere neden olabilir.
- Bu ürünlerden çok fazla tükettiyseniz, tıbbi yardım alınız.

4.2.2. Microbesinler.
BESİNSEL ELEMENTLER-MİNERALLER
4.2.2.1. Tanıtıcı kavramlar
1. Temel Bilgiler
Mikro besinlerinsan bedeninin çok az miktarlarda ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller gibi besin
unsurlarıdır.
Besinsel elementler, besinsel mineraller ya da mineral besinler olarak da bilinir. Yaygın
organik moleküllerde bulunan karbon, oksijen, hidrojen, nitrojen ve sülfür haricinde, bedenin ihtiyaç
duyduğu kimyasal elementlerdir.
Mineral besinler ise, kimyasal reaksiyonları düzenlemek ve beden yapısını korumak amacıyla
beden tarafından ihtiyaç duyulan, yasayan canlıların büyümesi, gelişimi ve canlılığı için metabolize
edilen inorganik bileşikler olarak tanımlanabilir.
Bitkiler mineralleri topraktan alarak metabolize edebilirlerken, insanlar mineralleri gıdalardan ya
da gıda takviyelerinden elde etmek zorundadırlar.
Diyet elementleri olarak da bilinen en az 29 adet element, yapısal ve fonksiyonel görevlerin
yanı sıra, elektrolit olarak da görev yaparak insanlardaki biyokimyasal prosesleri desteklerler. Bu
elementlerin her birinin bedende önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Onlar olmadan, beden sağlığını
koruyamaz.
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Şekil 4.22. Diyet elementlerinin vurgulandığı periyodik cetvel [web kaynağı 22]
Biyolojik nedenler dolayısıyla, kimyasal elementler üç kategoriye ayrılmıştır:
- Organiktemel elementler (yadahacim elementleri):
- Oksijen (O), Karbon (C), Hidrojen (H), Nitrojen (N) veSülfür (S);
- İnsan bedenindeki yaygın organik moleküllerde mevcuttur;
- Organ ve kasları oluşturan bileşiklerin temel yapıtaşlarıdır;
- Bu elementler, beden ağırlığının yaklaşık % 96’dan fazlasını oluşturur.
- Büyük elementler (makromineraller):
- Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Potasyum (K), Klor (Cl), Sodyum (Na) and Magnezyum (Mg);
- İnsan bedeninde nispeten büyük miktarlarda ihtiyaç duyulan minerallerdir;
- Beslenme düzeninde, günlük 100 mg’dan fazla tüketilmelidir.
- Eser elementler (mikromineraller):
- Demir, Silikon,Cinko, Rubidyum, Strontiyum, Brom, Kalay, Manganez, Şyot, Alüminyum, Kursun,
Baryum, Molibden, Bor, Arsenik, Kobalt, Krom, Nikel, Selenyum, Lityum ve Vanadyum;
- Bu minerallere beden tarafından nispeten daha küçük miktarlarda ihtiyaç duyulur;
- Günlük 100 mg’dan daha düşük dozlarda alınmalıdır.
Canlı organizmalarda majör ve eser elementler iyonlar halinde bulunurlar. Bu iyonlar, beden
salgılarında serbest halde (elektrolitler gibi) ya da peptitler, plazma proteinleriyle birleşik halde
(albümin gibi) bulunurlar.

2. Mineral içeren gıda takviyeleri

Elementler gıdalarda (mandıra sütündeki kalsiyum gibi) doğal halinde; gıdalara eklenmiş halde
(kalsiyumla güçlendirilmiş portakal suyu, iyotla güçlendirilmiş sofra tuzu gibi) ya da gıda takviyeleri
olarak mevcuttur.
Gıda takviyeleri, farklı birçok kimyasal elementi (bileşikler olarak), vitamin kombinasyonlarını,
ve/veya diğer kimyasal bileşikleri, ya da kalsiyum (karbonat, sitrat vb.), magnezyum (oksit vb.), krom
(picolibate) ya da demir (bis-glisinat) gibi tek bir elementi, (bileşik ya da bileşik karışımları) ihtiva
edecek şekilde hazırlanmaktadır.
İyi bir sağlığı korumak için belirli kimyasal elementlerin uygun sekilde alınması gerektiği
kanıtlanmıştır.
Elementlerin önerilen Besinsel Alım miktarları Ek 4,3’te gösterilmiştir.
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Şekil 4.23. Mineral ihtiva eden Gıda takviyeleri [web kaynagı 23]

4.2.2.2. Majör elementler (Makromineraller)
İnsan bedeninde yüksek miktarlarda bulunan elementlerdir. En fazla bulunan elementler sırasıyla
sunlardır: kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Potasyum (K), Klor (Cl), Sodyum (Na) and Magnezyum
(Mg).
Beden salgılarında esansiyel iyonları sağladıkları için bu altı elemente makromineraller de
denmektedir.
İnsan bedeni, bu elementlere yüksek miktarlarda ihtiyaç duyduğundan, günlük 100 mg’ın üzerinde
alınmalıdırlar.

1. Kalsiyum (Ca)

Calcium is insan bedeninde en fazla bulunan elementtir.
Canlı organizmalarda, kalsiyum Ca2+ iyonu olarak mevcuttur. Tüm iyonize kalsiyumun yaklasık
olarak yarısı vücut salgılarında bağsız halde dolasımdadır. Diğer yarısı ise, albümin gibi plazma
proteinleri ve bikarbonat, sitrat, fosfat, ve sülfat gibi anyonlarla birleşik haldedir.
Bedendeki dokular farklı miktarlarda kalsiyum içermektedir:
- İnsan bedeni, içerdiği kalsiyumun % 99’dan fazlasını kemik, diş ve kemikleşmiş kıkırdak dokuda
çoğunlukla kemik mineralleri formunda depolar.
- Kalsiyumun geri kalanı ise, kan, kaslar, hücre dışı ve hücre içi salgılarda dolasım halindedir.
Sağlık acısından önemi: Yeterli D vitamini alımı ile kalsiyum kemik oluşumu için zorunlu bir
elementtir. Kalsiyum, hücre fizyolojisi için çok önemlidir. Hücre fizyolojisinde, kalsiyum iyonlarının
sitoplazmanın içine ve dışına doğru yaptıkları hareket pek çok hücresel işlem için sinyal görevi
görmektedir. Kasların ve kan damarlarının kasılıp gevşemesi için, hormon ve enzimlerin salgılanması
için ve sinir sistemine sinyallerin ulaştırılması için, beden kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kanın
pıhtılaşmasının aktif halde olması, kalsiyum iyonlarının varlığına bağlıdır.

Şekil 4.24. Kalsiyumun işlevleri [web kaynağı 24]
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Kalsiyum yetersizliği: Kalsiyum alımının az olması hipoglisemi adı verilen bir rahatsızlığa neden
olur. Çoğunluklahipoglisemi, yetersiz günışığına çıkılması ve/veya D vitamininin yetersiz alımı
nedeniyle hipovitaminoz D rahatsızlığının bir parçasıdır. Yetersiz kalsiyum alımı, tüm iskelet sistemini
etkileyebilen kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz ile ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla,
hipokalsemi kemik kitle oranını azaltır, kemiklerin mikromimarisini bozarak, kemik sağlamlığının
azalması ve kırılma riskinin artmasına neden olmaktadır. Kalsiyum yetersizliği, kas ve sinir sistemini
etkiler; su belirtilerin baş göstermesine zemin hazırlar: kas krampları, el ve ayaklarda karıncalanma
hissi ve zihin bulanıklığı.
Bulunduğu gıdalar: Kalsiyumun bulunduğu gıdalar şunlardır: süt ve mandıra ürünleri (peynir,
yoğurt); kurutulmuş meyveler ve taneliler (fasulye, bezelye, mercimek); yenilebilen kıkırdak
kemiklere sahip balıklar (konserve sardalye, salmon); yapraklı ve yeşil sebzeler, fındık, badem, susam
tohumu; sitrik meyveler; yumurta.

Şekil 4.25. Kalsiyum kaynakları [web kaynağı 25]
Gıda takviyeleri: Gıda takviyeleri şunları ihtiva edebilir:
- Yalnızca kaldiyum- kalsiyum karbonat, kalsiyum sitrat ya da kalsiyum glükonat olarak.
- Pek çok multivitamin-mineral takviyelerinde olduğu gibi D vitamini gibi diğer besinlerle birlikte
kalsiyum da bulunmaktadır.
Öneriler: Menopoz cağındaki kadınlarla yaslı erkekler yüksek osteoporoz risk grubundadır.
Yaslılarda düşük enerji alımı nedeniyle, kalsiyum ve vitamin D tavsiye edilmektedir. Sigara içiciliği
kemik kaybı ve osteopotik çatlamalarla ilişkilendirildiğinden sigara içenlerin daha yüksek dozlarda
kalsiyum almaları faydalıdır. Bu sorunun sebebi, kalsiyum emiliminin azalmasıdır.
Kalsiyumun Günlük Önerilen Alım Miktarları (RDA) Ek 4.3.’te gösterilmektedir.
Yan Etkiler/Ters etkiler/Olası Riskler: Kalsiyumun yüksek dozlarda alınması hiperkalsemi ve
böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hiperkalseminin etkileri şunlardır: tas olusumu (böbrek tasları
ya da safra tasları), kemik ağrıları, karın ağrısı, bulantı, kusma anoreksi ve pankreatit.

2. Fosfor (P)

Phosphorus is sağlıklı kemikler için ve enerji üretimi için gerekli olan bir mineraldir. Protein,
karbonhidrat ve yağların kullanılabilmesi acısından önemlidir. Bununla birlikte, canlı organizmaların
yapıtaşları olan DNA ile RNA’nın ana bileşenidir.
Fosfor eksikliği, çocuklarda raşitizm ve yetişkinlerde osteomalasi gibi hastalıklara neden olabilir.
Fosfor ve kalsiyum miktarlarındaki dengesizlikler osteoporoza neden olabilir.
Fosfor neredeyse her gıdada bulunur: peynir, yumurta, et, kümes hayvanları, deniz mahsulleri,
yoğurt, tam taneli tahıllar ve alkolsüz içecekler.
Gıda takviyeleri: Fosfatlar (Fosfor tuzları) tablet ya da solüsyon halinde pazarlanmakta ve besin
düzenlerinde bazı hastalıklar ya da rahatsızlıklar nedeniyle yeterince fosfor alamayan kişilerin
kullanımına sunulmaktadır.
Fosforun Önerilen Günlük Alım Miktarları (RDA) Ek 4.3.’te gösterilmektedir.
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3. Potasyum (K)

Potasyumis kasların (kalp de dahil olmak üzere) kasılması için gerekli olan ve pek çok karmaşık
proteinlerin (enzimlerin) düzgün şekilde işlev görebilmesi için hayati olan bir mineraldir. Potasyum
en çok iskelet kaslarında ve kemiklerde yer alır. Sodyumla birlikte, beden sıvılarının hücreler arasında
sorunsuz bir şekilde dolaşmasına katkıda bulunur.
Potasyom eksikliği (hipokalemi olarak da bilinir) özellikle kas ve sinirlere hasar verebilir. İleri
seviyedeki hipokalemi flasid paralizine neden olabilir ve hatta kalbin durmasına sebep olabilir.
Potasyum, muz, fıstık ezmesi, patates, balık, portakal suyu, sebzeler, mandıra ürünleri, kuru
meyveler, et, kümes hayvanları ve ayçiçeği tohumlarında mevcuttur.
Gıda Takviyeleri: Potasyumvitamin takviyeleri, potasyum eksikliğinin tedavisinde kullanılır. Bu
takviyeler, tabletler, içecekler ve tozlar halinde satılır. İçerik olarak potasyum klorür, sitrat, glükonat,
bikarbonat, aspartat ve oratat gibi tuzları ihtiva eder.
Potasyumun Günlük Önerilen Alım miktarı (RDA) yetişkinler için 3500 mg’dır.

4. Magnezyum (Mg)

Magnezyumiş beden fonksiyonları için hayati öneme sahiptir. Sinir fonksiyonları, kasların
kasılması, kalp atışı ve sağlıklı kemikler için gereklidir. Magnezyum, kan basıncını normal düzeyde
tutar, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur, hücre içi faaliyetleri destekler ve enerji oluşumuna yardım
eder. Gıda bileşenlerinin metabolize edildiği ve yeni ürünlerin ortaya çıktığı pek çokenzimsel
süreçlerde yer alır.
Düşük magnezyum seviyeleri, osteoporoz, anksiyete, asabiyet, depresyon ve dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu, kalp-damar hastalıkları riski, yüksek kan basıncı, diyabet ve immun
sisteminin faaliyetlerinde bozulma gibi hastalıklara neden olur.
Magnezyum, cig yapraklı yeşil sebzelerde, patates, kabuklu yemişler, tohumlar, soya fasulyesi ve
tam taneli tahıllarda bulunur.
Gıda Takviyeleri: Destek ürünleri içerisinde alınan magnezyum, işitme kaybı, böbrek tasları
ve migren ağrıları tedavisinde kullanılmaktadır. Magnezyum takviyelerinin, atletik performansı
ilerlettiği, huzursuz bacak sendromu ve insomnia gibi uyku bozukluları rahatsızlıklarına da iyi
geldiğini iddia edilmektedir. Magnezyum, bununla birlikte, antasit ve gevşetici (kabızlık giderici)
olarak da kullanılabilir. Magnezyum takviyelerinin muhteviyatında magnezyum oksit, magnezyum
karbonat, magnezyum aspartat, magnezyum sitrat, magnezyum laktat ve magrezyum klorür yer
almaktadır.
Magnezyumun Günlük Önerilen Alım miktarı (RDA) Ek 4.3.’te gösterilmektedir.

4.2.2.3. Eser elementler (Mikromineraller)
Eser elemenlerinsan bedeninde çok küçük miktarlarda yer alan birkaç gram ila birkaç miligram
arasında değişen elementlerdir.
İnsan hayatı için önem arz eden (minör) elementleri şunlardır:
Demir (Fe), Bakır (Cu), Cinko (Zn), Manganez (Mn), Molibden (Mo), İyot (I), Flor (F), Brom
(Br), Selenyum (Se), Krom (Cr); Kobalt (Co),Arsenik (As), Bor (B), Germanyum (Ge),Nikel
(Ni),Silikon (Si),Vanadyum (V).
Bu eser diyet elementleri günlük 100 mg’dan daha az miktarlarda alınmalıdır.

1. Demir (Fe)

Demir, beden içerisinde (hem kanda hem de kas dokularında) oksijen taşıyan hemoglobinin (kırmızı
kan hücrelerinde bulunan oksijen bağlayıcı protein) ve miyoglobinin (kas dokularında bulunan oksijen
taşıyıcı bir protein) gelişimi ve üretimi için gerekli olan bir elementtir. Demir, enerjinin metabolize
edilmesine ve diğer kimyasal reaksiyonlara yardım eder; beyin ve sinir sisteminin gelişimine katkıda
bulunur.
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Demir eksikliği, anemiye neden olur. Yetersiz demir nedeniyle yeterince hemoglobin
üretilemediğinden, kanın oksijen kapasitesinde azalma oluşur. Bu da bitkinlik, zayıflık, benizde
solukluk, nefes darlığı ve çarpıntıya neden olabilmektedir.
Demir kaynakları iki türdür:
- Hem demir–yalnızca hayvan etinde mevcuttur. Biftek, karaciğer, istiridye demirin en fazla
bulunduğu gıdalardır. Kümes hayvanları, balık ve domuz etinde de yeterli miktarda bulunmaktadır.
- Hem olmayan demir– tofu, baklagiller, ıspanak, kuru üzüm ve diğer bitkisel gıdalarda doğal halde
bulunur.
Gıda takviyeleri: Demir takviyelerinin muhteviyatında şunlar bulunabilir: ferrous sulfate, ferrous
fumarate, ve ferrous gluconate. Üç yolla alınabilir, ağız yoluyla, damardan ve kaslar arasından.
Demirin Önerilen Günlük Alım Miktarları (RDA) Ek 4.3.’te gösterilmektedir.

2. Bakır (Cu)

Bakır, biyokimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerjinin üretilmesine yardım eder. Belirli
proteinlerle birleşerek bir cok bedensel fonksiyonunda katalizör olarak görev alan enzimleri üretir.
Bakıt, çitteki melanin pigmentinin dönüştürülmesinde görev alır. Kolajen ve elastin oluşturmakiçin
çapraz bağların bağlanmasına yardımcı olur ve böylelikle bağlayıcı dokuların korunmasını ve
onarılmasına yardımcı olur.
Bakır eksikliği, koroner kalp hastalıkları riskinin artmasına neden olur. Anemi, nötropeki ve
osteoporoz, bakır eksikliği durumunda gözlemlenen hastalıklar arasındadır.
Bakır, organ etlerinde, karaciğer, kabuklu deniz ürünleri, kabuklu yemişler, meyve, kuru üzüm ve
mantarlarda bol miktarlarda bulunur.
Gıda takviyeleri: Bakır takviyeleri su formlarda mevcuttur: cupric oxide, copper gluconate, copper
sulfate, ve copper amino acid chelates.
Bakırın Önerilen Günlük Alım Miktarları (RDA) Ek 4.3.’te gösterilmektedir.

3. Çinko (Zn)

Çinko normal büyüme ve cinsel olgunlaşma için çok önemli bir mineraldir. İmmün sisteminde
önemli bir rol oynar ve hücreleri hasarlardan koruyan enzimler de dahil olmak üzere en az 70
enzimin doğru bir şekildeçalışabilmesi için düzenleyici rol üstlenir. Çinko tat ve kokuyu muhafaza
eder. Karaciğeri kimyasal hasardan korur.
Çinko eksikliği, büyüme ve cinsel olgunluğun gecikmesine, erkeklerde kısırlığa, immün sisteminin
fonksiyonlarının azalmasına, tat duyusundaki değişikliklere, cilt problemlerine, sac dökülmesine,
gece körlüğüne, ısı korkusuna, karanlıkta adaptasyon bozukluğuna, büyümedeki geriliğe ve mide
bağırsak huzursuzluklarına neden olmaktadır.
Çinko, istiridye, et (biftek), yumurta sarısı, süt ve tam tahıllarda mevcuttur.
Gıda takviyeleri: Çinko takviyeleri ticari olarak su formlarda satılmaktadır: zinc acetate, zinc
gluconate, zinc picolinate, zinc orotate, ve zinc sulfate.
Çinkonun Önerilen Günlük Alım Miktarları (RDA) Ek 4.3.’te gösterilmektedir.

4. Manganez (Mn)

Manganez, büyümeyi, gelişmeyi ve hücre fonksiyonlarını destekler. Proteinlerin ve yağların
metabolize edilmesi, sağlıklı sinirler, sağlıklı kan şekeri regülasyonu ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi
için gereklidir. Cilt ve kemiklerde bağlayıcı dokuların üretildiği enzim faaliyetleri de dahil olmak
üzere pek çok kimyasal enzim reaksiyonları için önemlidir.
Manganez eksikliği, büyümede gerilik, iskelette bozukluklar, üreme sisteminde bozukluklar,
yeni doğmuş bebeklerde ataksi, lipid ve karbonhidratların metabolizmasında bozukluklara neden
olmaktadır. Manganez eksikliği bunun yanı ısıra, cilt, saclar, tırnaklarda sorunlara ve kalsiyum
metabolizmasında bozukluklara neden olmaktadır.
Manganez, avokado, muz, ananas, ahududu, kahve, cay, bezelye, fasulye, kestane, karanfil, zencefil,
yerfıstığı, pekan cevizi, deniz yosunu, ıspanak, tam tahıllar, tahıl kepeği, arpa, yulaf, yumurta sarısı ve
ciğerde bulunur.
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Gıda takviyeleri: Manganez takviyeleri, ticari olarak manganez glükonat, manganez sülfat,
manganez askorbat, manganez amino asit şelatları formunda piyasada satılmaktadır. Yalnızca
manganez içeren takviyelerin yanı sıra, diğer besinlerle kombine halinde olan manganez takviyeleri
de satılmaktadır. Kondroitin sülfat ve glikosamin hidroklorür içeren kemik/eklem sağlık ürünlerinde
yüksek manganez içeriği bulunmaktadır.
Manganez’in Önerilen Günlük Alım Miktarı (RDA) ek 4.3’te gösterilmektedir.

5. Molibden (Mo)

Molibdeninsan sağlığı için esansiyel bir eser elementidir. Küresel karbon, nitrojen ve sülfür
halkalarında önemli kimyasal transformasyonları katalize eden enzimler için bir kofaktör olarak
görev yapar. Molibden, büyüme, gelişme ve hücre fonksiyonunu destekler.
Molibden eksikliği ve toksisitesi çok ender görülür.
Fasulye, mercimek ve bezelye gibi baklagiller zengin molibden kaynaklarıdır. Tahıl ürünleri ve
kabuklu yemişler molibden acısından zengin iken hayvansal ürünler (viger, böbrek, süt),meyve ve
birçok sebze düşük miktarda molibden içerir.
Gıda takviyeleri: Besin takviyelerindeki molibden genellikle molibdat ya da amonyum molibdat
formunda bulunmaktadır.
Molibdenin Önerilen Günlük Alım Miktarı (RDA) ek 4.3’te gösterilmektedir.

6. Krom (Cr)

Krominsülin faaliyetini güçlendirir, dolayısıyla da karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasını
etkiler.
Krom yetersizliği diyabet mellitus (glikoz toleransının bozulması ve bedenin daha fazla insüline
ihtiyaç duyması) belirtileriyle ilişkilendirilmektedir.
Krom, biftek, tavuk, dana ciğeri, istiridye, balık ve deniz ürünleri, mısır yağı, mandıra ürünleri,
yumurta, taze meyve, sebze, patates, tam tahıllar, bitter çikolata ve bira mayasında bulunur.
Gıda takviyeleri: Krom pikolinat içeren gıda takviyeleridir.
Krom takviyelerinin glikoz tolerans bozukluğu, 2. Tip diyabet mellitus, kardiyovasküler hastalıklara
karsı olumlu etkileri vardır. Yag dışı vücut kitlesini artırır, bedendeki yağ oranını azaltır, atletik
performansı ilerletir ve enerjiyi artırır.
Kromun Önerilen Günlük Alım Miktarı (RDA) ek 4.3’te gösterilmektedir.

7. İyot (I)

İyottiroid hormonlarının bir bileşeni olup, metabolik hız ve vücut sıcaklığını düzenleyen tiroid
bezi işlevleri için önem arz eder.
İyot yetersizlig, zihin geriliği, hipotiroidizm, guatr (tiroid bezinin büyümesi) ve bir cok büyüme ve
gelişme problemlerinin basgostermesine neden olmaktadır.
İyot, balık yağı, ringa ve somon balığı, ıstakoz, mantar, yosun, istiridye, ciğer, baklagiller, patates ve
mandıra ürünlerinde bulunur.
Gıda takviyeleri:Potasyum iyodid (KI) besin takviyesi olarak kullanılabilir, özellikle multivitamin/
mineral takviyelerinin içeriğinde bulunur. İyotlu tuz elde etmek tuzlara için potasyum iyodid ile
potasyum iyodat kullanılmaktadır.
İyotun Önerilen Günlük Alım Miktarı (RDA) ek 4.3’te gösterilmektedir.

8. Selenium (Se)

Selenium is bağışıklık sisteminin düzgün calısması için gereklidir. Enzimlerin hücre zarlarını
hasarlara karsı korumasına yardımcı olur. Kardiyovasküler hastalıklara ve kansere karsı güçlü
bir koruyucudur. Tiroid hormonu üretimini destekler, enzim bileşenleri olarak görev yapar ve
aktioksidant etkilere sahiptir. Mayada bulunan selenyum, bazı kanser türlerinin riskini azaltmaktadır.
Selenyumun yetersiz alımı, kişinin viral efeksiyonlara karsı savaşma gücünü azasltmaktadır.
Selenyum, Brezilya kestanesi (en zengin selenyum kaynağıdır), buğday kepeği, brokoli, lahana,
kereviz, tavuk, salatalık, yumurta sarısı, sarımsak, böbrek, ciğer, süt, manta, soğan, deniz ürünleri, ton
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balığı, buğday özü ve tam tahıllı gıdalarda bulunmaktadır.
Gıda takviyeleri:Selenyum takviyeleri birçok formda bulunmaktadır: sodium selenite, sodium
selenate, selenomethionine ve selenyum içeriği zenginleştirilmiş maya.
Selenyumun Önerilen Günlük Alım Miktarı (RDA) ek 4.3’te gösterilmektedir..

4.2.3. MAKROBESİNLER
4.2.3.1. Tanıtıcı kavramlar
1. Temel bilgiler
Macrobesinlerarei insanların yüksek miktarlarda tükettikleri, bedenin ihtiyaç duyduğu enerjinin
(kalorilerin) cogunlugunu sağlayan, büyüme ve gelişmeye yardımcı olan ve bedensel faaliyetleri
düzenleyen organik bileşiklerin yer aldığı bir besin sınıfıdır.
Macrobesinlerin, beden sağlığını koruma, gıdalardaki tat, doku ve görünüşlerine katkıda bulunmak,
dolayısıyla beslenme düzenini daha cesitli ve lezzetli kılma gibi pek cok görevi vardır.
İnsan bedeninin ihtiyaç duyduğu üc tür maktobesin cesidi vardır.
- Proteinler ve Amino asitler
- Lipidler (ya da yaglar)
- Karbonhidratlar (ya da sekerler)
Bu bileşikler enerji-saglayıcı besinlerdir, zira insan bedenine enerji verir. Bu enerji kalori cinsinden
ölçülür:
- Lipidler gram basına 9 kalori verir.
- Proteinler gram basına 4 kalori verir.
-Karbonhidratlar gram basına4 kalori sağlamaktadır

2. Sağlık acısından önemi
Üç makrobesin grubu, insan bedenindeki tüm hayati görevleri yerine getirir.
- Proteinler- Bedendeki dokuların inşası, korunması ve onarımında etkin görev yapar. Fiziksel
olarak aktif olan kimseler için özellikle önemlidir, çünkü bu kişilerin kas dokuları sürekli olarak
onarıma ihtiyaç duyar. Hayati fonksiyonları yerine getiren tüm enzim ve hormonlar proteindir. Bunun
yanı sıra, proteinler bağışıklık sistemi faaliyetlerine yardımcı olur.
- Yağlar (fats) – Yağların ana fonksiyonu bedenin korunmasıdır. Beden sıcaklığının korunması
ve organlar arasında tampon bölge oluşturmak da bu görevlerin arasındadır. Yağlar ayrıca, hücre
duvarlarının büyümesi, gelişmesi ve korunmasında etkilidir. Bununla birlikte, yağda çözünen
vitaminlerin (A, D, E, K vitaminleri) sindiriminde hayati bir rol oynar, zira bu vitaminlerin beden
tarafından emilebilmesi için yağlara ihtiyaç vardır.
- Karbonhidratlar–bedenin ana enerji kaynağıdır.

3. Önerilen alım miktarları
İnsan diyeti yaklaşık olarak %10-35 miktarı proteinden, %20’si yağlardan ve %45-65’i
karbonhidratlardan oluşmalıdır.
Proteinlerin, lipidlerin ve karbonhidratların yeterli miktarda alınması bedenin sağlıklı bir şekilde
büyümesi, gelişmesi ve korunması acısından hayati önem arz etmektedir. Makrobesinler birbirleriyle
ya da başka maddelerle etkileşime girerler. Birbirlerinin yerine de geçebilirler, nitekim tüm bu
süreçler enerji alımı için gerekli olan süreçlerdir.
akrobesinlerin Diyet Referans Alımları (DRI) Ek 4.4’te gösterilmektedir.
4. Yan etkiler/Ters Etkiler/ Olası Riskler
Makrobesinler yeterli miktarda tüketilmediklerinde besin yetersizliği rahatsızlıkları baŞ
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göstermektedir. Besin yetersizliği ise, beden fonksiyonlarını ciddi bir şekilde etkileyebilmektedir.
Dengesiz beslenme nedeniyle oluşan sağlık sorunlarından biri diyabet hastalığıdır. Bu hastalıktabeden
kan glikoz seviyelerini doğru bir şekilde düzenleyemez. Yağlara gelince, aşırı yağ tüketimi kiloluğa ve
obeziteye neden olabilir. Fazlalık yağlar deri altına depolanır, ancak, kan damarları ve organlara da
depolanarak kan akısını engeller ve kalp gibi organlara hasar verir.

4.2.3.2. Proteinler ve Amino asitler

1. Temel Bilgiler
Proteinler bir ya da birden fazla amino asit kalıntılarından oluşmuş biyolojik moleküllerdir (ya da
makromolekü). Bu amino asit kalıntıları karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojenden oluşmaktadır. Hücre
sağlığının korunması, gelişimi ve beden fonksiyonlarının doğru çalışmasında temel görevler üstlenir.
Amino asitlerproteinlerin yapıtaşları olup biyolojik olarak çok önemli olan organik bileşiklerdir.
Proteinler bedendeki tüm proteinlerin ana fonksiyonel ve yapısal bileşenleridir. Bedendeki tüm
dokuların temel yapısal molekülü olarak görev yapan proteinler, toplam beden ağırlığının % 17’sini
oluştururlar. Proteinler ayrıca, sindirim enzimleri (sindirim sisteminde), Antibodiler (nöronların
diğer hücrelerle iletişim kurmalarında kullanılan nörotasıyıcılar) ve peptit-bazlı hormonlar
(büyümehormonu gibi, belirli bedensel fonksiyonları düzenlerler) gibi bedenin pek çok fonksiyonel
kimyasallarının bileşenleridir.
Dayanıklılık: Sıcaklık, basınç, mekanik faaliyet, ultrasonik ve iyonlaştırıcı radyasyon gibi belirli
faktörler, proteinlerin yapısının bozulmasına (denaturation) neden olur. Sonuç olarak, proteinler
kendilerine has fizyo-kimyasal ve biyolojik özelliklerini kaybederler.
2. Sınıflandırmalar
2.1. Amino asitlerin sınıflandırılması
Bilinen 500 adet aminoasit olsa da, bunların yalnızca 21 tanesi insanlar tarafından kullanılır. Bu
amino asitler şunlardır:
- Esansiyel amino asitler (ya daTemel amino asitler) –insan bedeni tarafından sentezlenemeyen,
dolayısıyla beslenme yoluyla alınması gereken aminoasitlerdir.
Bu amino asitler şunlardır: phenylalanine, valine, threonine, tryptophan, methionine, leucine,
isoleucine, lysine, ve histidine
- Esansiyel olmayan amino asitler (Kısmi zorunlu ya da gerekli olan amino asitler) –bu amino asit
türleri 12 adet olup, insan bedeninde sentezlenebilmektedir.
Bu amino asitler sunlardır: alanine, arginine, aspartic acid, asparagine, cysteine, glycine, glutamine,
glutamic acid, proline, selenocysteine, serine and tyrosine

2.2. Proteinlerin sınıflandırılması
Proteinler, oluşum yapıları, fonksiyon, sekil ve büyüklüklerine göre sınıflandırılmaktadır.
A) İçerdiği esansiyel amino asitlere göre proteinler sınıflandırılır:
- Yüksek kaliteli proteinler –tüm dokuz esansiyel aminoasitleri barındıran proteinlerdir. Bu
proteinler hayvansal gıdalarda bulunur ve beden tarafından absorbe edilir.
- Düşük kalite proteinler–tüm dokuz esansiyel aminoasitleri barındırmayan proteinlerdir.
Genellikle bitkisel gıdalarda bulunurlar. İnsanlardaki sindirim sistemi düşük kaliteli proteinleri,
yüksek kaliteli proteinler gibi etkin sindiremez.
B) Proteinler oluşumları ve çözünürlüklerine göre sınıflandırılırlar:
- Basit proteinler, yalnızca aminoasitleri ihtiva ederler. Bu proteinler şunlardır:
- Suda çözünenler: albumins, histones, protamines, vb.
- Suda çözünmeyenler ya da kısmi olarak çözünen proteinler: globulins, prolamins, glutelins,
albuminoids, vb.
- Birleşik proteinler (Kompleks proteinler ya da proteidler) amino asitlerle aminoasit olmayan
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(prostetik grup da denir) bileşenlerin oluşturduğu proteinlerdir.
Örn.: chromoproteins, glycoproteins, lipoproteins, metalloproteins, mucoproteins, nucleoproteins,
phosphoproteins, vb.

C) Proteinler biyolojik işlevlerine göre sınıflandırılırlar:
- Katalitik proteinler – Enzimler: Biyokimyasal tepkimeleri sağlayan ya da hızlandıran
proteinlerdir. Şunlardır:
Örn.: lactase, pepsin, catalase, lipase, sucrose, etc.
- Lactase sütte bulunan seker laktozunu parçalar.
- Pepsin, gıdalardaki proteinleri insan midesinde parçalar.
- Düzenleyici proteinler – Hormonlar: karmaşık metabolik tepkimelerde düzeni sağlamak gibi
önemli bir düzenleyici görevi olan proteinlerdir.
Örn.: insulin, glucagon, somatotropin, oxytocin, vb.
- İnsülin kan-seker konsantrasyonunu denetleyerek glükoz metabolizmasını düzenler.
- Oksitosin, doğum anında kadınlarda kasılmaları devreye sokar.
- Somatotropin kas hücrelerinde protein üretimini başlatır.
- Yapısal proteinler: lifli yapıda olup, bedene destek sağlarlar. Hücreler arası sıvının yapı maddesi
ya da önemli bir bileşenidir.
Örn.: keratin, collagen, elastin, myosin, vb.
- Keratin sac, tüy, boynuz ve gaga gibi koruyucu tabakaları güçlendirir.
- Kolajenler ve elastin, tendon ve bağdokular gibi eklem dokularına destek sağlar.
- Koruyucu proteinler – Bağışıklık proteinleri:Bedeni antijenlere (yabancı saldırgan maddeler)
karşı korumada görevli özel proteinlerdir. Kan akısı içerisinde dolaşırlar ve bakteri, virüs ve diğer
yabancı saldırganları belirleyip onlara karsı savaşmaları için bağışıklık sistemi tarafından kullanılırlar.
Antikorların, yabancı maddelerle mücadele etme yollarından biri de, bu yabancı maddeleri etkisiz
hale getirip, beyaz kan hücreleri tarafından yok edilmelerini sağlamaktır.
Örn.: immunoglobulin, fibrin, vb.
- Sıvı dengesini koruyan proteinler:Hücre içi, kandaki ve hücrelerarası sıvı dengesini koruyan
protein ve minerallerdir.
- Taşıyıcı proteinler: bedendeki besin maddelerini ve diğer bileşikleri taşıyan proteinlerdir.
Örn.: hemoglobin, myoglobin, cytochromes, vb.
- Hemoglobin, kan yoluyla kırmızı kan hücrelerine oksijen taşır.
- Myoglobin kaslara oksijen taşır.
- Cytochromes, elektron taşıyıcı proteinler olarak elektron tasıma zinciri olarak görev yapar.
- Tampon proteinleri: Asit-baz dengesinin korunmasından sorumlu olan proteinlerdir. Çok
asidik ya da çok alkalin olan kan, beden için tehlike arz eder. Neyse ki, beden kendi asit-baz dengesini
çok sıkı bir şekilde regüle eder. Bulundukları ortam çok asidik olduğunda negatif yüklü proteinler
pozitif yüklü hidrojen iyonlarını çeker. Kan çok fazla alkalin haline geldiğinde ise hidrojen iyonları
geri salınır.
örn.: hemoglobin, vb.
- Depolama proteinleri: amino asitleri büyümekte olan embriyo için besin maddeleri ve
yapıtaşları olarak depolayan proteinlerdir.
Örn.: globulinve prolamin (tahıllarda), glutelin (pirincte), albumin ve ovalbumin (yumurta
beyazında), casein (sütte), vb.
- Kasılabilir proteinler: hareketten sorumlu proteinlerdir. Bu proteinler kas kasılma ve
hareketlerinden sorumludur.
Örn.: actin, myosin, vb.
D) Proteinler şekilleri ve çözünme özelliklerine göre sınıflandırılabilir:
- Yuvarlak proteinler: genellikle kompakt, suda çözünen ve sekil itibariyle dairesel olan
proteinlerdir.
Örn.: albumins, α-globulin, β-globulin, γ-globulin, carboxypeptidase, hemoglobin, myoglobin,
serum albumin, thrombin, vb.
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- Lifli proteinler:tipik olarak uzun şekilli ve suda çözünmeyen proteinlerdir.
Örn.: collagen, actin, elastin, fibronectin, keratin, myosin, nebulin, vb.
- Membran (hücre zarı) proteinleri:lipit membranlarla bağlantılı olan bu proteinler sulu
solüsyonlarda çözünemezler.
Örn.: rhodopsin, histones, oxidoreductases, transferases, vb.

3. Sağlık acısından önemi
Proteinler, hücre ve beden fonksiyonları için hayati öneme sahiptir. Bu fonksiyonların arasında,
hücre yenilenmesi ve onarımı, dokuların korunması ve düzenlenmesi, hormon ve enzim üretimi,
bedendeki sıvı dengesi ve enerjinin üretimidir. Proteinler ayrıca, cilt pigmentlerini (melanin), genetik
materyallerin (pürinler ve pirimidinler) nükleik asitlerini (DNA ve RNA) oluşturur.
Gerekli olan miktardan daha fazla protein tüketildiğinde, beden protein bileşiklerini yağ olarak
depolamaktadır. Depolanan bu yağlar sonrasında ihtiyaç hasıl olduğunda yıkılır ve enerji olarak
beden tarafından kullanılır. Proteinler sindirim sırasında parçalanır; bu parçalanma sürecinde mide,
proteinleri mide asitine maruz bırakır ve protezler denilen enzimlerin faaliyetleriyle proteinlerin
yıkımı başlamış olur. Bedene alınan bazı amino asitler karbonhidratlara da dönüştürülmektedir;
böylelikle şiddetli açlık zamanlarında beden, kaslarda bulunan proteinleri glikoza çevirerek enerji
üretir.
4. Protein Kalitesi - BesinDeğeri
Proteinlerin kalitesi, bedenin genel sağlık, bakım ve gelişmesi için gerekli olan esansiyel
aminoasitlerin sayısı ile yakından ilgilidir.
- Yumurta, peynir, et, süt, balık gibi hayvanlardan elde edilen proteinler yüksek kaliteli ya da tam
proteinler olarak adlandırılır, zira esansiyel aminoasitlerin yeterli miktarını karşılamaktadır.
- Tahıllar, mısır, kabuklu yemişler, sebze ve meyvelerden elde edilen bitki proteinleri ise düşük
kaliteli ya da eksik proteinler olarak kabul edilir. Çünkü, bitki proteinlerinde bir ya da birden fazla
aminoasit eksiktir; ya da aminoasit dengesi bulunmamaktadır. Eksik proteinler birbirleriyle kombine
edilerek, gerekli olan tüm aminoasitlerin alınması sağlanabilir. Bu eksik proteinlerin aynı anda ya da
çok kısa aralıklarla alınması gerekmektedir (dört saat aralığı ile). Ancak bu şekilde aminoasitlerden
maksimum besin değerlerine ulaşılabilir. Bu tür kombine besin düzenleri, genellikle yüksek kaliteli
protein öğünü olup, bedenin fonksiyonlarının devam ettirilebilmesi için gerekli olan yeterli ve dengeli
miktarda aminoasitler bedene alınmış olur.

5. Protein eksikliği
Nitrogen balance index (NBI) is bedenin kullandığı protein miktarı ilegünlük besin diyetinden
elde edilen protein miktarının karşılaştırılmasıdır. Protein alımı ile kullanılan protein miktarları
eşitolduğunda, beden nitrojen (protein) dengesine sahiptir.
- Protein alımı, beden tarafından harcanan protein miktarından fazlaysa bedende pozitif nitrojen
dengesi vardır. Bu durumda, beden yeni dokular inşa edebilir, geliştirebilir. İnsan vücudu, proteinleri
depolamadığıiçin, yüksek protein alımı, fazlalık proteinlerin yağlaradönüştürülmesine ve adipoz
(içyağı) dokusu olarak depo edilmesine neden olur.
- Protein alımı, beden tarafından kullanılan protein miktarından düşükse, o zaman bedende
negatif nitrojen dengesioluşur. Bu durumda, protein alımı, gerekenden daha azdır; dolayısıyla beden,
yeni dokuları inşa ve muhafaza edemez.
Negatif nitrojen dengesi, protein eksikliği anlamına gelir; bu durumda vücut dokuları, daha hızlı
yıkar, ancak aynı hızla inşa edemez. Yetersiz miktardaki protein alımı, kişinin genel sağlığını tehlikeye
sokacak şartlarıoluşturur. Bağışıklık sistemi ciddi bir şekilde hasar görür; kan plazmasının miktarında
düşüş olur, bu da, anemi ya da ödem gibi rahatsızlıklara sebep olur; bunun yanı sıra, beden bulaşıcı
hastalıklara ve diğer rahatsızlıklara karsı savunmasız kalır.
Bazı toplumsal gruplar, protein yetersizliğine karsı daha savunmasızdır. Bunlar:
- Vejetaryenler ve veganlar, yalnızca, bitkisel protein tükettiklerinden, tüm dokuz esansiyel (zaruri)
aminoasitlerin alımı zorlaşır.
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- Çocuklar ve hamile kadınlar, protein eksikliği riskini taşıyabilirler. Bebeklerde görülen
protein eksikliğinekwashiorkor denir. Kwashiorkor hastalığındanmustarip bebeklerde kas ve doku
gelişimi zayıftır; iştah kaybı, benekli cilt, sağlıksız saclar, ishal, ödem görülmekte ve nihayetinde
bu çocuklaryaşamını yitirmektedir (benzer belirtiler protein yetersizliği olan yetişkinlerde de
gözlemlenmektedir. )

6. Bulunduğu Gıdalar
Protein içeren gıdalar aşağıdaki gibidir:
- Hayvansal proteinler: et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, peynir ve yoğurt yüksek biyolojik
değerdeki proteinleri ihtiva eder. Nitekim her biri tüm dokuz esansiyel aminoasiti içermektedir.
- Bitki proteinleri: bitkiler, baklagiller, tahıllar, çerezler, tohumlar ve sebzeler, düşük biyolojik
değerdeki proteinleri ihtiva ederler. Farklı bitki kaynaklarından elde edilen proteinlerin aynı
öğüniçerisinde tüketilmesi, çoğunlukla, daha yüksek protein değerinin elde edilmesini sağlar. Bu
tür kombinasyon örnekleri şunlardır: pilav, makarna ya da manyokla birlikte kuru fasulye tüketimi;
ekmekle birlikte kuru nohut tüketimi,; patatesle birlikte mercimek tüketimi, tahıllarla birlikte sebze
tüketimi vb.
İnsanlar, bu türdeki gıdaları yedillerinde, vücutları, içinde aminoasit (proteinlerin yapıtaşları)
ihtiva edecek şekilde proteinleri yıkar.

Şekil 4.26. Protein kaynakları [web kaynağı 26]
7. Gıda takviyeleri
Gıda kaynaklarının yanı sıra, kimi insanlar, protein takviyeleri de kullanır. Bu takviyeler şunlardır:
- Shake, bar ya da kapsül olarak farklı çeşitleri olan protein tozları,
- Hidrolize edilmiş, ya da önceden sindirilmiş proteinler,
- Aminoasit takviyeleri.
Vejetaryen ve veganlar, bedenlerindeki besin muhteviyatını güçlendirmekiçin protein takviyelerine
ihtiyaç duyarlar.
Yüksek proteinli beslenme düzenleri (aşağıda gösterilen güncel RDA protein alımlarına göre),
besin takviye endüstrisi tarafından yoğun bir şekildeteşvikedilmekte ve bu yüksek proteinli beslenme
düzenleri pekçok sporcu tarafından (özellikle vücut geliştirenler) kas gelişimi ve/veya yağ yakımı
için “altın standart” olarak kabul edilmektedir.
8. Önerilen protein alımları
İnsanlar için, kalorilerin % 10 ila 35’inin proteinlerden alınması gerekir. Diyet Referans Alımı’na
(RDI) göre, yetişkinler günlük olarak yaklaşık 60 gram protein tüketmelidirler (vücuttaki kilo basına
0.8 g).
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Fiziksel olarak epey aktif olan ya da kas yapmaya çalışanyetişkinler biraz daha fazla protein
almalıdırlar. Çocuklar da, fazla proteine ihtiyaç duyarlar.
Proteinlerin Önerilen Besin Alım Miktarları (RDA) Ek 4.4’te gösterilmektedir.

9. Yan Etkiler/Ters etkiler/Olası Riskler
Protein takviyelerinin aşırı kullanımı ya da yüksek miktarda protein alımı insan sağlığında bazı
bozukluklara sebep olabilir. RDA miktarlarından fazla protein alımının neden olduğu ters etkiler
şunlardır: kemik sorunları ve kalsiyum homeostazisi, böbrek ve ciğerde fonksiyon bozuklukları,
yüksek kanser riski, kalp damar hastalıklarının hızlı ilerlemesi vb. Uzun vadedeki etkilerine dair
henüz yeterli araştırmayapılmadığıiçin, çocukların protein takviyesi kullanmaları önerilmemektedir.
Bununla birlikte, yüksek-proteinli beslenme, mineral besin olan kalsiyumun idrar yoluyla olması
aşırı atımı nedeniyle, osteoporoza neden olabilir. Osteoporoz ise, kemiklerin kolayca kırılması ve
çatlamasıylakarakterize olan bir saglık sorunudur.

10. Protein Örnekleri
10.1. Peynir altı suyu proteini ( Whey protein)

Wheyproteini ile kazein proteini süt içerisinde bulunan iki proteindir.
Whey proteini, tüm 9 esansiyel aminoasiti barındırdığıiçin tam protein olarak kabul edilir. Suda
çözünen bir protein olup, düşük laktoz içeriği vardır. Whey proteini, küresel proteinlerin karışımıdır:
β-lactoglobulin, α-lactalbumin, bovine serum albumin ve immunoglobulin.
Bulunduğu gıdalar: Whey proteini, peynir altı suyundan elde edilebilir. Whey, sütten peynir yapma
isleminin “yan ürünü” olarak ortaya çıkan sıvı kısımdır.
İnek sütünün % 20si Whey proteini, %80’i kazein proteinidir. Buna karşılık, anne sütü ise %60
oranında Whey proteini, %40 oranında kazein proteinine sahiptir.
Whey proteininin sağlık acısından faydaları: Whey proteini tüketiminin sağlığa olabilecek
faydaları şunlardır: bedeni serbest radikallere karsı korur ve immün fonksiyonunu güçlendirir;
kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller; toplam kolesterolde düşüşe neden olur, kaslarda protein
sentezini geliştirir ve yağsız doku kütlesini artırır.
Gıda takviyeleri: Whey (peynir altı suyu) protein takviyesi olarak kullanılmaktadır. Diğer protein
türlerinden daha hızlı bir şekilde emilir; bu da kas protein sentezini artırır.

Şekil 4.27. Whey proteinlerine dayalı gıda takviyeleri [web kaynağı 27]
Whey proteini, sporcu ve vücutgeliştirmediler tarafından en çok kullanılan proteinlerden biridir.
Yalnızca kas yapımı ve vücut kompozisyonunun geliştirilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı
zamanda, parçalanmış ya da hasar görmüş kasların iyileşmesini hızlandırır. Bu, whey proteininde
bulunan lösin ile bağlantılıdır.
Whey protein takviyeleri, aynı zamanda, vücut çalışması esnasında fazladan enerji vermektedir.
Takviyelerin muhteviyatında, ağır egzersiz esnasında kan damarlarının daralmasını engelleyen bir
inhibitör de bulunmaktadır. Böylelikle, ihtiyaçduyulduğunda, bedendeki kaslara daha fazla kan akısı
olmaktadır. Bu takviyeler, bu nedenle, bedenin normal metabolik süreçlerini dengeleme acısından da
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faydalıdır.
Whey protein tozları, tok tutar, dolayısıyla, kişi daha az kaloriyle daha hızlı kilo verebilir.
Önerilen alımlar: hayat tarzına bağlı olarak, bu tür protein 20-25 gr miktarında günlük olarak
alınabilir.
Whey proteinin olası yan etkileri: ölçülü dozlarda alınan whey proteini genellikle herhangi
bir ters etkiye sebep olmaz. Ne var ki, yüksek miktarlardaki whey tüketimi, vücut yağyüzdeliğini
artırabilir ve böbreklere baskı yapabilir. Kimi, çiğ süte alerjik olan kişiler, özellikle whey proteinine
de alerjik olabilirler.

10.2. Kazein
Kazein süt içerisinde yer alan ilgili fosfor proteinlerin familya adıdır.
Farklı türde kazein grupları vardır, örneğin, α-, β- ve κ-kazein; her biri farklı olan 196 ila 203
aminoasitten oluşmaktadır. Gıda kaynağı olarak, kazein aminoasit, karbonhidrat ve iki inorganik
element olan kalsiyum ve fosfor sağlamaktadır.
Gıda kaynakları: Kazein, süt, yoğurt, gibi mandıra ürünlerinde, çikolata, dondurma ve kimi
islenmiş gıdalarda bulunur. Kazein proteinleri çoğunlukla hayvan sütlerinde bulunur; inek sütündeki
proteinlerin % 80’i kazeindir. İnsan sütündeki proteinlerin %20 ila %45’i kazeindir. 		
Gıda takviyeleri: Kazein, hidrolize kazein olarak mevcuttur. Hidrolize edilmiş kazein, tripsin
protezi ile hidrolize edilir. Hidrolize formları, tat olarak acımsı olmakla birlikte, bu içerikteki takviye
ürünler çoğunlukla bebekler tarafından reddedilmektedir; onun yerine tam protein olan kazeini
tercih edilmektedir.
Kazein proteininin olası yan etkileri: Kazeinin aşırı tüketilmesi, böbreklere baskı oluşmasına
neden olur ve dehidrasyona, sindirimin yavaşlamasına ve yağların depolanmasına sebebiyet verebilir.
Nitekim, beden, kullanamadığı aşırı proteinleri yağa çevirir. Kazein alerjileri sık görülen alerji tipi
olup, laktoz intoleransı ile karıştırılmamalıdır. Süt alerjisine karsı en ciddi reaksiyona anafilaksi
denmektedir.
10.3. Kolajen
Uzun iplikçiler seklinde olan Kolajenler, memelilerdeki ana yapısal proteinlerdir. Tüm bedenin
protein muhteviyatının % 25 ila % 25’ini oluştururlar.
Kolajenler şunlarda bulunmaktadır:
- Tendonlar, bağ dokular ve cilt dokuları
- Kornea, kıkırdak dokular, kemikler, kan damarları, bağırsak, intervertebral (omurlararası) diskler
ve dis minesi.
Jelatin is geri dönülmez bir şekilde hidralize edilmiş kolajenlerdir.
Kolajenlerin fonksiyonları:Yumuşak keratinle birlikte, kolajenler, cilt sağlamlığı ve elastikliğinden
sorumludur. Dolayısıyla, kolajenlerin bozulması, yaslanmayla ortaya çıkan kırışıklıklara sebep
olmaktadır. Kan damarlarını güçlendirir ve doku gelişiminde önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra,
kolajenler, korneada ve göz lenslerinde kristalin formunda bulunmaktadır. Zamanla, vücuttaki kolajen
miktarı azalır; bu azalma, cildin sarkmasına ve kemiklerin zayıflamasına neden olur.
Gıda takviyeleri: Kolajenin, tıbbi olarak pek çok kullanımı vardır. Bunlar, kemik ve ciltteki
komplikasyonların tedavisinde kullanılır. Kolajen takviyeleri, haplar, sıvılar, krem ve enjeksiyon
formlarında güçlendirici faydaları vardır.
- Ağızla alınan tablet ya da sıvı kolajen takviyeleri, eklem ve artrit sorunlarında kullanılabilir. Kilo
verme cabalarına yardımcı olur, kas inşasında ve cildin yenilenmesinde etkilidir. Kolajen takviyeleri,
glikosamin ya da kondroitin ile karıştırılabilir.
- Kolajenli kremler, ciltteki kırışıklıkları önler, yaslı ciltleri yenileyebilir.
- Kolajen enjeksiyonları, cildin daha dolgun görünmesini sağlar, kırışıklıkları azaltır.
Jelatin ise, kilo vermede ve osteoartrtit tedavisinde, kırılgan kemiklerin (osteoporoz) tedavisinde
kullanılmaktadır. Kimi insanlar, jelatini, kemiklerin, eklemlerin ve tırnakların sağlamlaştırılması için
kullanmaktadırlar.
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Şekil 4.28. Anti-aging etkili kolajen tabletleri [web kaynağı 28]
Kolajen takviyelerinin yan etkileri: kolajen tedavilerinin türüne göre, yan etki riskleri
değişmektedir. Ağız yoluyla alınan kolajen, kişide şayet gıda hassasiyeti varsa, bir tehlike arz edebilir.
Çoğu marka, kolajenleri inek ya da tavuk ürünlerinden elde etmektedir. Bazı insanlar, kolajene karsı
alerjik reaksiyon gösterebilirler.

10.4. Sindirim Enzimleri
Genel olarak, enzimler, özel katalitik fonksiyonları bulunan, tüm canlı organizmalar tarafından
üretilen proteinlerdir. Enzimler, insan bedeninde pek çok temel biyokimyasal reaksiyonlardan
sorumludur. Enzimler, biyokimyasal reaksiyonların hızla ve etkili şekilde gerçekleşmesine olanak
sağlar. Bu reaksiyonlar şunlardır: enerji sağlama, gıdaların sindirilmesi, kanın temizlenmesi
ve atıkların vücuttan atılması. Enzimler, beden sağlığı için hayati olup, kimyasal reaksiyonların
gerçekleştiği sıklığı ve oranı değiştirmektedirler; bunun için de, harici bir enerji kaynağına ihtiyaç
duymazlar.
Sindirim enzimleri ise, gıdalardan alınan polimerik makromolekülleri yıkarak, daha küçük besin
yapıtaşlarına dönüştürürler; böylelikle bu gıdaların beden tarafından emilmesine olanak sağlarlar.
Sindirim enzimleri çokçeşitlidir ve şunlarda bulunur: tükürük (lingual lipaz, amilaz, lisozim);
mide (gastrik enzimler de denir, örn., pepsin), pankreas sıvısı (tripsinojen, pankreatik lipaz,
karboksipeptidaz vb.), bağırsaklar (kücük ve büyük) salgıları (laktaz, sukraz, maltaz vb,).
Sindirim enzimleri, faaliyet gösterdikleri kısımlara sınıflandırılmaktadır:
- Proteaz ve peptidazlar, proteinleri küçük peptit ve aminoasitlere parçalarlar.
- Lipazlar, yağları (lipitleri) üçyağ asidine ve gliserol moleküne bölerler.
- Amilazlarnişasta ve seker gibi karbonhidratları glikoz gibi basit şekerlere dönüştürürler.
- Nükleazlar, nükleik asitleri nükleotitlere parçalarlar.

Şekil 4.29. Sindirim enzimlerinin faydaları [web kaynağı 29]
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Sindirim enzimleri eksikliği: kimi zaman, sindirim enzimleri, aşağıda bahsedilen hastalıklardan
dolayı, uygun bir sekilde salgılanmazlar. Bu hastalıklar:
- Pankreasla ilgili rahatsızlıklar: sistik fibrioz, pankreas kanseri, akut ya da kronik pankreatit
(pankreas iltihabı);
- Fırcamsı yüzey bozuklukları: en kötüsü de, fırçamsı yüzeylerin düzleşmesi ya da hasar görmesi
nedeniyle uzun süreli çölyak hastalığıdır.
Herhangi bir hastalık görülmese de, bağırsaklardaki düşük düzeydeki enflamasyonlar, düşük
mide asit seviyesi, kronik stres gibi sebeplerden dolayı, sindirim enzimleri yine de uygun bir
şekildeçalışmayabilir			
Gıda takviyeleri: Piyasada yüzlerce sindirim enzimi terkipleri bulunmaktadır; ne var ki, bunların
tamamı kalite ve miktar Sartlarına uymamaktadır. Daha düşük seviyede mide-bağırsak sorunları olan
kişiler ( gaz ve şişkinlik), enzim takviyelerini bu sıkıntıları rahatlatmama amacıyla kullanmaktadırlar.
Enzim takviyeleri, bitkilerden, meyvelerden (papaya), mantar, bakteri ve hayvansal kaynaklardan
hazırlanmaktadır; çoğunlukla da hap formundadır. Ticari olarak piyasaya sürülen enzim preparatları
çoğunlukla, katalitik faaliyet gösteren birçok enzimi ihtiva eder.
Gıda takviyelerindeki en yaygın enzim türleri şunlardır:
- Proteazlar: proteinlerdeki peptit bağlarını katalize eden ve peptit ve aminoasit oluşumunu
sağlayan
Örnek: Bromelayin, Papain, Tripsin, Peptidaz, Subtilisin, Nattokinaz, vb.
- Karbohidrazlar: karbonhidratlardaki bağların hidrolizini katalize ederler.
Örnek: Amilaz, Glikoamilaz, Selülaz, İnvertaz, Laktaz, alfa-Galaktosidaz, vb.
- Lipazlar/esterazlar: yağların hidrolizini katalize eden enzimlerdir.
Örnek: Pregastrik esteraz, Pankreatik lipaz, Mantarlardan elde edilen lipaz, vb.
- Diğer Enzimler: sindirimle ilgili olmayan enzimleri ihtiva eder. (örn., katalaz).

4.2.3.3. Lipitler (yağlar)

1. Temel bilgiler
Lipidler, hidrofobik ya da amfipatik organik bileşenlerdir. Diğer bir deyişle, suda çözünmeyen (ya da
kısmi olarak çözünen) ve biyolojik sistemlerdeki organik çözücülerde çözünmeyen bileşiklerdir.
Yaglar arasında yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Lipitler, işlevsel özelliklerine göre alt gruplara
ayrılırlar:
- Basit lipitler: - Yağ asitleri (Omega-3, Omega-6 yağ asitleri)
- Trigliseritler–iç yağları ve likit yağlar
- Bileşik lipitler (Komplekslipitler):
- Fosfolipit (lesitin, sefalin)
- Glikolipitler (galaktozil digliserit, serebrozidler, sülfolipitler)
- Lipoproteinler ( Koenzim Q10)
- Ayrılmış lipitler:
- Sterol ve Steroitler (kolesterol, estrojen, testosteron, progesteron)
- Karotenoitler ve Yağda çözünen vitaminler (Vitamin A, D,E ve K) vb.
2. Lipit Türleri
2.1. Yağ asitleri
Yağ asitlerikarboksilik asitler olup, uzun biralifatik (yağlı) hidrokarcon zincirine (10-20 karbon
atomu bulunur) ve karboksil grubuna (-COOH) sahiptir.
Yağ asitleri genellikle trigliserit ya da fosfolitlerden ayrıştırılarak üretilir. Bu yağ asitleri, bedenin
ana enerji kaynaklarıdır.
Hidrokarbon zincirinin doğasına dayalı olarak, yağ asitleri iki türde oluşur:
- Doymuşyağ asitleri – yalnızca karbon ihtiva eder – tekli karbon bağları (C-C);
- Doymamış yağ asitleri – karbon atomları arasında tek ya da çift bağlar bulunmaktadır (C=C).
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Tablo 4.2.Doymuş ve Doymamışyağ asitleri

Erime
Noktası

Formül

DoymuşYağ asitleri

Bilinen Adı

CH3–(CH2)10–COOH

Lorik Asit

318 K

γ-Linoleikasit

268 K

CH3–(CH2)14–COOH
CH3–(CH2)16–COOH

Doymamışyağ asitleri
CH3–(CH2)4–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7–COOH

CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7–COOH
CH3–(CH2)4–(CH=CH–CH2)4–(CH2)2–COOH

Palmitikasit
Stearik asit

α-Linolenic asit
Araşidonikasit

336 K
342 K
262 K
224 K

Doymamışyağ asitlerine beden ihtiyaç duyar, ancak, diğer substratlardan yeterince elde
edilemediğinden, gıdalar yoluyla alınmalıdır. Bunlara, esansiyel yag asitleri denir. İki türü
bulunmaktadır. (bkz. Şekil 4.30):
- Omega-3 yag asitleri–Metil (CH3) ucundan itibaren üçüncü karbon pozisyonunda cift bağları
(C=C) bulunan yağlı asitlerdir.
Örn: α-linolenik asit, eikosapentaenoik asit, dokosalheksaenoik asit
- Omega-6 yağ asitleri–Metil (CH3) ucundan itibaren altıncı karbon pozisyonunda çift bağları
(C=C)cifte bağları bulunan yağ asitleridir.
Örn.:γ-linoleik acid, araşidonik asit

Şekil 4.30. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri[web kaynağı 30]
2.2. Trigliseritler
Trigliseritler,lipit ya da yağlar olarak da bilinirler gliserol ile 3 yağ asitinin esterleridir. Trigliseritler,
sistemde yeterince seker olmadığı durumlarda, ikincil enerji kaynağı olarak görev yaparlar. Y a ğ
kaynağına dayalı olarak, pek çok trigliserit türü bulunmaktadır:
- Doymuş Trigliseritler ya da katı yağlar–karbon atomları arasında tekli bağlar ihtiva eder (C–
C). Doymuş yağlar, daha yüksek erime derecesine sahiptir ve oda sıcaklığında katı halde bulunur.
Hayvani yağlar, çoğunlukla bunlardan oluşur.
- Doymamış trigliseritler ya da likit yağlar–karbon atomları arasında çiftli bağlar bulunmaktadır
(C=C). Doymamış yağların, daha düşük erime dereceleri vardır ve çoğunlukla oda sıcaklığında
akışkan/sıvı halde bulunur. Bitkisel yağlar bunlardan oluşur.		
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Hastalıklarda oynadıkları roller:
İnsan bedeninde, kandaki yüksek trigliserit seviyeleri çoğunlukla, ateroskleroz (damarın yağ
bağlaması) ve buna bağlı olarak da kalp hastalıkları ve kalp krizi riskiyle ile ilişkilendirilir. Aşırı alkol
tüketimi, trigliserit seviyelerini yükseltebilir. Rafine karbonhidrat içeren ya da toplam enerji alımının
% 60’ından fazlasının karbonhidratlardan alındığı besin düzenleri, trigliserit seviyelerini artırabilir.
Bu trigliserit seviyeleri, orta düzeyde egzersizlerle ve, balık, keten tohumu yağı gibi omega-3 yag
asitleri ve gıda takviyeleri tüketilerek tekrar düşürülebilir.

2.3. Steroidler
Steroidler (steroller olarak da bilinir) dairesel bileşikler olup ( terpenlerin metabolik türevleri),
trigliseritlerle epey benzerlik gösterir. Stereoitlerin farkı, doğaları bakımından hidrofobik olmalarıdır.
Steroitler hayvanlarda bulunur; birçok fizyolojik işlemlerden sorumludurlar.
Steroitler hücre membran kısımlarıdır, bunun yanı sıra, hormonlar olarak da mevcuttur.
Stereoid örnekleri sunlardır: hayvansal stereoitler (kolesterol, kolik asit), cinsiyet hormonları
(testosteron, progesteron) vb.
İnsan yapısına ve fonksiyonlarına en fazla katkısı olan sterola kolesterol denmektedir. Kolesterol,
insanlar ve hayvanlarda karaciğerde sentezlenir ve çoğu hayvani gıdada mevcuttur. Kolesterol, safra
asitlerinin (besinsel yağların emülsiyonlastırılmasına yardım eden bileşikler) önemli bir bileşenidir.
Kolesterol aynı zamanda pek çok hormonun yapıtaşıdır. Bununla beraber, hücre membranlarında
bulunan kolesterol molekülleri, hidrofobik ve hidrofilik alanlarıyla, maddelerin hücrelerin içine
alınması ya da dışına atılmasının regüle edilmesine yardımcı olur.
2.4. Fosfolipitler
Fosfolipitler, çift katmanlı lipit tabakları oluşturabildiklerinden dolayı, hücre membranların ana
bileşenleridir.		
Örn.: lesitin, sefalinler
Fosfolipitler, trigliserit türevleri olup, gliserol molekülünün yag asitleri ya da digliseritler ve serin,
kolin ve etanolamin gibi kutuplu molekülleri olan fosfat grubuyla birleşmesi sonucu oluşur.
Suda, fosfolipitler, düzlemsel ya da dairesel çift lipit katmanları oluşturabilir. Bu fosfolipit çift
katmanları,hücre membranlarıında ve libozomda ( yada membran vesikülleri) yer alır.
Libozomlar, biyolojik membranların (sonikasyon yoluyla) dağıtılması ve altüst edilmesiyle
hazırlanabilir. Böylelikle, beden içinde besinlerin farmasötik ilaçların idaresine yönelik bir araç
olarak kullanılabilir.
3. Lipitlerin (Yağların) sağlık acısından önemi
Lipitlerin ana biyolojik fonksiyonları şunlardır: enerji depolamak, sinyal göndermek ve hücre
membranlarının yapısal bileşikleri olarak görev almak.
İnsan bedeni, lipitlere su nedenlerden dolayı ihtiyaç duymaktadır: enerji (yağlar, en konsantre enerji
kaynağıdır), bedenin normal gelişimi ve büyümesi, belirli vitaminlerin emilimi (A,D,E, K vitaminleri
ve karotenoitler), organların arasında koruyucu tampon oluşturulması, hücre membranlarının
korunması, gıdalara tat, uyumluluk ve dayanıklılık sağlanması.
4. Yaglarla ilgili hastalıklar/ yag eksikligi
Lipit depolama hastalıkları (lipidozlar), tehlikeli miktarlardaki yağlı maddelerin (lipitlerin)
bedendeki çeşitli hücre ve dokularda birikmesiyle meydana gelen bir grup kalıtsal hastalıklardır.
Bu hastalıklara sahip kişiler, ya lipitlerin yıkımı için gerekli olan enzimleri üretemiyorlar ya da
normal işlevini koruyamayan enzim üretiyorlar demektir. Zaman içerisinde, bu yüksek orandaki yag
depolaması, özellikle beyinde, periferal sinir sisteminde, karaciğer, dalak ve kemik iliğinde kalıcı
hücre ve doku hasarlarına neden olmaktadır.
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5. Bulunduğu gıdalar
Gıdalardaki cogu lipit, trigliserit, kolesterol ve fosfolipit formundadır.
Lipitlerin bulunduğu gıda kaynakları sunlardır:
- Doymus yağlar: tereyağı, peynir, et, et ürünleri (sosis, hamburger), tam yağlı süt ve yoğurt, kek,
unlu gıdalar, domuz yağı, damlayan yağlar, katı margarinler, kızgın yağlar, Hindistan cevizi ve palmiye
yagı. –Mono doymamış yağlar: zeytinyağı, kolza yağı, kuruyemişler (Antep fıstığı, badem, fındık,
makademia fındığı, kaju cevizi, pekan cevizi), yerfıstığı, avakado ve bunların yağları.
- Omega-6 çoklu doymamış yag asitleri: ayçiçeği tohumu, buğday tohumu, susam, ceviz, soya
fasulyesi, mısır ve bunlardan çıkarılan yağlar. Belirli margarinler.
- Trans yag asitleri: bisküvi, kek, unlu gıdalarda kullanılan bazı kızartma ve pişirme yağları
(hidrojene bitkisel yağlar), mandıra ürünleri, dana ve koyunlardaki yağlı etler.

6. Gıda takviyeleri
Lipit bazlı besin takviyeleri (LNS), hastalıklara karsı savunmasız insanlara yönelik hazırlanan
ürünlerdir. Lipid-bazlı denmesinin sebebi, bu ürünlerin sağladığı enerji geniş ölçüde lipitlerden
(yağlardan)
sağlanmaktadır. LNS (lipid bazı besin takviyeleri) enerji, protein ve esansiyel yag
asitleri sağlar.
LNS muhteviyatlarında, çokçeşitli içerik bulunsa da, bunlar arasında tipik olarak, sebze yağları,
yerfıstığı ezmesi, süt tozu ve seker bulunmaktadır. Diğer içerikler diğerlerinin yanı sıra, genel olarak,
whey (peynir altı suyu) proteini, soya protein izolesi, susam, kaju ve nohut ezmesidir. Yerfıstığı,
LNS’lerde yaygın kullanılan bir içeriktir. Yerfıstığına karsı alerjik reaksiyonlar ciddi olabilir.
LNS ürünleri, vücuttaki gelişme ve büyüme geriliklerini, henüz bu gerilikler ortaya çıkmadan
engelleyebilir. LNS, aynı zamanda, orta düzey ya da ileri düzeydeki akut besin bozukluğunu
engellemede, önemli rol oynar. Yine de, LNS ürünleri anne sütünün yerine kullanılmamalıdır. LNS,
yine aynı şekilde, farklı gıdaların alındığı beslenme düzeninin yerine de geçemez. LNS gibi ilave
takviyelerin, bu gıdaların kısıtlı erişim ve miktarlarına bağlı olarak, özellikle de hayvansal gıdalar
acısından, kullanılması gerekebilir.

7. Önerilen alım miktarları
Her ne kadar, kilo aldırdıkları için kötü bir şöhrete sahip olsa da, bazı yağlar, organizmanın hayatta
kalması için hayatidir. Önerilen Besin Referans Alımları’ndaki kalorilerin yaklaşık % 20 ila %35’i
yağlardan alınmalıdır (bkz Ek 4.4).
8. Yan Etkiler/Ters etkiler/Olası Riskler
Doymuş yağların, kalp hastalıkları riskini artırdığı kanıtlanmıştır. Besin düzeninde, doymuş yag
yerine doymamış yağları tüketmek, kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır.

9. Lipit örnekleri
9.1. Omega-3 yag asitleri
Omega-3 yag asitleri (ayrıca, ω-3 yag asitleri ya da n-3 yağlı asitler olarak bilinmektedir) çoklu
doymamış yağlı asitler (PUFA) olup, karbon zincirinin sonundaki karbon atomunda çift bağlara (C=C)
sahiptir. İnsan bedeninde üretilemez; gıdasal yollarla alınmalıdır.
Örn.: α-linolenikasit, eikosapentaenoik asit, dokosaheksalenoik asit
Bulunduğu gıdalar: α-Linolenik asit sebze yağlarında (keten tohumu ve keten tohumu yağlarında,
kendir yağı, deniz yosunu yağı), kuruyemişlerde (özellikle ceviz), yapraklı sebzeler (karalahana) ve
bazı hayvansal yağlarda (özellikle de otla beslenen hayvanlarda) bulunmaktadır. eikosapentaenoik
asit ile dokosaheksalenoik asit deniz ürünü yağlarında mevcuttur; bunlar: balık yağları (somon, ringa
balığı, palamut, ançüez-hamsi, menhaden balığı, tuna balığı ve sardalye), yumurta, mürekkep balığı
ve krilde bulunur.
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Şekil 4.31. Omega-3 yag asiti kaynakları [web kaynağı 31]
Omega-3 yag asitlerinin faydaları: Omega-3 yag asitleri, kan basıncının düşürülmesine, trigliserit
seviyelerinin düşürülmesine, kolesterol seviyelerinin muhafaza edilmesine ve kan oluşumunun
artırılmasına yardımcı olur. Balık yağında mevcut olan Omega-3 asitleri, kardiyovasküler hastalık
riskinin azaltılmasında faydalıdır. D vitamini ile birlikte alınan Omega-3 yag asitleri, erkek ve
kadınlardaki cinsel verimliliği artırmaktadır. Bu asitler aynı zamanda, kemik mineral yoğunluklusunun
artmasında etkilidir. Bununla birlikte, Omega-3 yağ asitleri, çocukların büyümesinde olumlu etkide
bulunurken, onların bilişsel performansları, öğrenme ve problem çözme yetenekleri üzerinde de çok
olumlu etkilerde bulunmaktadır. Omega-3 yag asitleri, depresyon riskini azaltmakla birlikte Alzheimer
hastalığına karsı korunmaya yardımcı olur. Omega-3, anti-enflamatuar olup, artrit eklem ağrı belirtilerin
tedavisinde kullanılmaktadır.
Bulundugu gıdalar: Omega-3 yag asitleri, çeşitli gıdalarda bulunmaktadır. Keten tohumu
içeren ürünler α-linolenik asit sağlar. Balık yagı ürünleri ise, eikosapentaenoik asit ile dokosahexaenoik
asit içerir. Su yosunu yağları ise, dokosaheksaenoik asitin bitkisel kaynağıdır.
Önerilen alım miktarları: Omega-3 yag asitlerinin Yeterli Alım (AI) seviyeleri Ek 4.5.’te
belirtilmiştir. Olası riskler: Balık yağı ya da α-linolenik asit tüketimine bağlı ters etkiler genel olarak
önemsizdir; ancak bu etkiler doğaları gereği gastrointestinaldir (mide bağırsak ile ilgilidir) (ishal
gibi). Yağlı balık tüketen kimseler, bu gıdanın içeriğindeki ağır metal ve dioksin gibi cağda çözünen ve
besin zincirinin en tepesinde bulunan maddeler konusunda uyarılmalıdırlar.
9.2. Omega-6 yag asitleri
Omega-6 fatty acids (ω-6 yag asitleriya da n-6 yag asitleri olarak da bilinir), karbon zincirinin
sonundaki altıncı karbon atomunda çift bağlı (C=C) olan çoklu doymamış asitlerdir. Bu yag asitlerini
beden üretemediği için, besinler yoluyla alınmalıdırlar.
Örn.: γ-linoleikasit (GLA), araşidonik asit (AA).
İnsan sağlığına etkileri: Omega-6 yag asitleri, beyin fonksiyonlarında, normal büyüme ve
gelişimde çok önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, cilt ve sac gelişimini destekler; kemik sağlığını
korur; metabolizmayı düzenler ve üreme sistemini muhafaza eder. Omega-6 yag asitleri, kronik
enflamasyon, psoriasis, dermatit, astım, romatoid artrit, ateroskleroz, vasküler hastalıklar, tromboz,
diyabet, obezite ve kansere karşı güçlü bir silahtır.
Omega-6 yag asitleri, kalp hastalıkları riskinin
azaltılması, kolesterol seviyelerinin düşürülmesi, “kötü” kolesterol seviyelerinin aşağı çekilmesi ve
“iyi” kolesterol seviyelerinin artırılmasına yönelik kullanılmaktadır.
Önerilen Alım miktarları: Sağlıklı bir besin düzeninde, Omega-3 ile Omega-6 yag asitleri
dengelenmiş haldedir. Bunun sebebi, omega-3 asitleri enflamasyonun azaltılmasına yardımcı olurken,
omega-6 asitleri ise enflamasyonun artırılmasına yardım eder.
Omega-6 yag asitlerinin Yeterli Alım (AI) seviyeleri Ek 4.5.’te gösterilmektedir.
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Bulunduğu gıdalar:Omega-6 yag asitlerinin bulunduğu gıdalar şunlardır: kümes hayvanları,
yumurta, avokado, tahıllar, makarnalık buğday, tam tahıllı ekmekler, çoğu sebze yağı (çuhaçiçeği
yağı, hodanyağı, kuşüzümü tohumu yağı, keten/bezir yağı, kolza yağı, kanola yağı, kendir tohumu
yağı, soya fasulyesiyağı, pamuk çekirdeği yahu, mısır yağı, yalancı safran yağı), kabak çekirdeği, kaju,
pekan cevizi, çamfıstığı, ceviz ve spirulina yosunu yağı.

Şekil 4.32. Omega-6 yag asiti kaynakları [web kaynağı 32]
Gıda takviyeleri: içeriklerinde farklı miktarlarda vitamin ve mineral bulunan çeşitli yag asiti takviye
ürünleri mevcuttur. Bu ürünlerde farklı yag asitleri ve miktarları değişkenlik göstermektedir. Eğer bir
marka fayda göstermiyorsa, bunun nedeni, yag asiti oranlarının markadan markaya değişmesidir.
Ne var ki, yag asiti takviye ürünlerindeki çoklu doymuş yağlar, antioksidan tüketim ihtiyacını
artırmaktadır. Dolayısıyla yag asiti takviyeleri, vitamin E ile güçlendirilmiş olmalıdır.
Olası riskler: belirli omega-6 yag asitlerinin yüksek miktarda tüketilmesi, omega-3 yağa asitlerinin
bedene sağladığı faydaları engelleyebilir. Bu da, dolayısıyla, birçok hastalık olasılığını artırabilir: artrit,
enflamasyon ve kanserle alakalı olarak protrombotik, proenflamatuar ve prokonstriktif hastalıklar.
Hodon yağı ve diğer γ-linoleik asit kaynakları, fetüse hasar verebileceği ve erken doğuma neden
olabileceği için hamilelik esnasında tüketilmemelidir.

9.3. Koenzim Q10
Koenzim Q10 (CoQ10), yağda çözünen br benzokinin türü olan Koenzim Q10, ubikinon olarak da
bilinir. Koenzim Q10, antioksidan benzeri bir vitamin olup, bedende sentezlenebilir. Lipoproteinlerle
birlikte, tüm biyolojik membranlarda bulunur.
Sağlık üzerindeki etkileri: Koenzim Q10, hücresel seviyede bedenin enerji üretmesine izin veren
bir katalizör olarak görev yapar. Kardiyovasküler sistem için önemli bir düzenleyici olup, kalp ve kan
damarlarındaki homeostaz yenilenmesinde etkilidir. Koenzim Q10, sağlıklı dokuların yenilenmesi,
hücre büyümesi ve gelişimini etkileyen ATP üretiminde hayati rol oynar. Etkinliği azalan Vitamin E ve
C’nin yenilenmesine katkıda bulunur. CoQ10, antioksidan olarak da görev yapar; hücreleri hasarlara
karsı korur ve metabolizmada önemli görevleri yerine getirir. Bunun yansıra, CoQ10, membrandaki
yağlarını ve kan dolaşımını peroksidasyona karsı destekler.
Bulundugu gıdalar: Zengin Koenzim Q10 içeren gıdalar şunlardır: et, kümes hayvanları ve balık.
Diğer kaynaklar ise, soya fasulyesi, kanola yağı, kuruyemişler, meyve, sebze, yumurta ve mandıra
ürünleri.
Gıda takviyeleri: Q10 takviyeleri, en popüler gıda takviyeleri arasındadır. Su hastalıklara karsı
destekleyici niteliktedir:
- Nörodejeneratif (nörolojik gerileme) ve kardiyovasküler (kalp damar) hastalıkların idaresi;
-Kalbi kuvvetlendirir, kan basıncını normale döndürür, enerji seviyelerini yükseltir, yasamın
uzamasına katkıda bulunur.
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- Canlılık ve enerjiyi artırır; bağışıklık sisteminin etkinliğini yükseltir.
Koenzim Q10, kırmızı ve seker pancarlarının, özel bir maya türü ile mayalanması yoluyla elde
edilir. CoQ10, yumuşak jel kapsülleri, ayız spreyi, sert kabuklu kapsüller ve tabletler halinde tüketime
sunulmaktadır.
Önerilen Alım miktarları: Koenzim Q10 alımı, diyet destek ürünleri olarak yetişkinlerde günlük 30100 mg olarak belirlenmiştir. Yetişkinlerde tedavi amacıyla alımı ise genellikle, günlük 100-300 mg
arasında değişmektedir. Günlük 3000mg’dan fazla dozlar ise, tıbbi gözlem altında, erken Parkinson
tedavisinde kullanılmıştır. Yağda çözünen bir besin olduğundan, en iyi şekilde, yemeklerdeki yağlarla
absorbe edilir.
Olası Riskler: CoQ10’un neden olduğu yan etkiler nadir ve düşük düzeylidir. Bu yan etkilerin
arasında, ishal, bulantı ve kalp yanması vardır. Kalp yetmezliği, böbrek ve karaciğer ya da diyabet
sorunu yasayan kişiler, bu ürünü kullanırken dikkatli olmalıdırlar. coQ10, kan şekeri seviyelerini ve
kan basıncını düşürebilir. Günlük 0.3 g.’dan fazla olan dozlar, karaciğer enzim seviyelerini etkileyebilir.
Güvenliği hususunda, yeterince kanıt olmadığından, CoQ10 takviyeleri, çocuklara ve hamile olan ya
da emziren kadınlara tavsiye edilmemektedir.
9.4. Karotenoidler
Karotenoidler, bitkiler, algler, ve fotosentetik bakteriler tarafından sentezlenen, 600’den fazla
doğal oluşumlu pigmentin (tetraterpenoidler) oluşturduğu bir sınıftır
En yaygın gıdasal katrotenler şunlardır:
- Provitamin A karotenoidleri: α-karoten,β-karotenve β-kriptoksantin; vücut tarafından retinole
dönüştürülebilirler (bu bileşikler hakkında daha detaylı bilgi için “Vitamin A” bölümüne bakınız).
- A vitamini faaliyeti olmayan Karotenoidler: lütein, likopen, zeaksantin. Retinole çevrilemezler,
dolayısıyla, herhangi bir A vitamini faaliyetleri yoktur.

Şekil 4.33. Karotenoid türleri [web kaynağı 33]
Genel olarak, karotenoidler, 400-550 nm arası (mordan yeşil ışığa) dalga boyutlarını absorbe
etmektedirler. Bu da, bileşenlerin sarı, turuncu ya da kırmızı renkte olmasına neden olmaktadır.
Bitkiler böylelikle renklerini alırlar.
Karoteinoidler, genellikle lipofilik özelliktedirler. İnsanlarda ve diğer organizmalarda fizyolojik
emilimleri, yag ve safra tuzunun varlığına bağlıdır.
Sağlık üzerinde etkileri: Likopen, lütein ve zeaksantin antioksidan olarak davranırlar, bedeni,
serbest radikallerin hasar verici etkilerine karsı korurlar. Serbest radikaller, potansiyel olarak kalp
ve damar (kardiyovasküler) hastalıklara ve kansere neden olabilmektedir. Bununla birlikte, tütein ve
zeaksantin, gözleri zararlı ultraviyole ısınlardan korumaktadır.
Gıda Kaynakları: en iyi karotenoid kaynakları sarı/turuncu renkteki sebzelerdir: havuç, tatlı
patates, balkabağı, kıs kabağı; meyvelerden, kayısı, kavun, papaya, mango, karambola, nektarin ve
şeftali. Koyu renkli yapraklı sebzeler: ıspanak, brokoli, hindiba, kıvırcık lahana, güneğik, hindiba,
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suteresi, pancar yaprakları da karotenoid acısından zengindirler.
Bilhassa:
- Likopen, parlak kırmızı karotenoid pigmentidir; domates ve diğer kırmızı sebzelerde (kızıl
havuç), meyvelerde (kavun, papatyada bulunur fakat çilek ve kirazlarda bulunmaz).
- Lütein and zeaksantin düşük konsantrasyonlarda sarı görünürken, yüksek konsantrasyonlarda
turuncu-kırmızı görünmektedir. Bununla birlikte, koyu yeşil yapraklı sebzelerde (ıspanak ve kıvırcık
lahana), çeşitli meyveler, mısır ve yumurta sarısında da mevcuttur. Hayvani yağlar da lütein kaynağıdır.
Gıda Takviyeleri: İnsanlar çoğunlukla karotenoidleri sentezleyemezler; dolayısıyla besin yoluyla
doğal yollardan almaları gerekmektedir (meyve ve sebzeler) ya da gıda takviyeleriyle
İnsanlar, kalp hastalıklarını önlemek için, “ana damarların sertleşmesi” (ateroskleroz) ve kansere
karşı (prostat, göğüs, akciğer, mesane, yumurtalık, rahim, kolon ve pankreas kanseri) likopen
almaktadırlar. Kimi insanlar ayrıca, katarakt ve astıma karsı da likopeni kullanmaktadırlar.
Likopen, lütein ve zeaksantin çoğu eczanelerde mevcut olup, multivitamin komplexlerinin
içeriğinde bulunmaktadır.
Önerilen Günlük Alım Miktarı: Optimal olarak günlük 10 mg lütein ile 2mg zeaksantin yetişkinler
için gereklidir. Likopen, lütein ve zeaksantin gibi karotenoidler, yağda çözünen maddelerdir; bu
nedenle, bağırsaklarda emilebilmesi için günlük besin yoluyla yag alımına gereksinim vardır.
Side-effects / Adverse effects / Potential risks: karotenoidlerin bilinen toksik etkileri yoktur. Yine
de, zengin likopen içerikli gıdaların ya da takviyelerin aşırı kullanımı ciltte turuncu renklenmeye neden
olabilir (likopenodermi). Ciltteki renk değişimi, karotenoid tüketimi azaltılınca ya da durdurulunca
kendiliğinden kaybolur.
9.5. Lesitin
Lesitin, is fosforik asit, kolin, yag asitleri, gliserol, glikolipidler, trigliseridler ve fosfolipidlerden
(fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilinositol) oluşanhayvan ve bitki dokularında gerçeklesen
sarı-kahverengi yağlı maddeler grubunu ifade eder.
Lesitin, genellikle soya fasulyesi, yumurta sarısı, süt, tahıllar, buğday tohumu, balık, baklagiller,
kolza yağı, pamuk çekirdeğiyağı, ayçiçek yağı, maya ve yer fıstığında mevcuttur. Ticari lesitin
kaynakları, soya fasulyesinden, yumurta sarısından ve beyin dokusundan elde edilmektedir. Bu
ürünler, fosfolipitlerin % 35’ten az miktarını içermektedir.
Lesitin takviye üreticilerinin iddia ettiklerine göre, lesitin su hastalıklarda fayda göstermektedir:
kalp damar sağlığı, karaciğer ve hücre fonksiyonları, yağ taşınması ve yağyakımı, üreme ve çocuk
gelişimi, fiziksel performans ve kas dayanıklılığı, hücrelerarası iletişim, hafızada, öğrenme ve tepkime
zamanında hızlanma, artritin gerilemesi, sağlıklı sac ve cilt ile safra taslarının düşürülmesi.
Uygun miktardaki Lesitin doz alımları, kişinin yası, sağlık koşulları ve diğer faktörlere bağlı olarak
değişkenlik gösterebilir. Lesitininin bilişsel bozukluklar üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarda,
günlük olarak 1 ila 35 gr arası Lesitin kullanılmıştır.
Yan Etkiler/Ters etkiler/Olası Riskler: Lesitin çoğunlukla güvenlidir; ancak bazen bulantı, kusma,
mide ağrısı ya da tokluk hissine neden olabilmektedir.

4.2.3.4. Karbonhidratlar
1. Temel Bilgiler
Karbonhidratlar, “sakkaritler” ya da basitçe “şekerler” de denir, karbon, hidrojen ve oksijen
bağlarıyla karakteristik olarak dairesel yapıda bağlanmış organik bileşiklerdir.
Proteinler ve lipitlerden sonra, karbonhidratlar insan ve hayvan vücudunda en fazla yer alan
üçüncü organik bilesen grubudur.
Büyüklüklerine göre sınıflandırılmış, karbonhidratların iki türü bulunmaktadır:
- 1) Basit karbonhidratlar ya da monosakkaritler tek şeker molekülünden oluşur ve daha basit
şekerlere parçalanamazlar.
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Örn: glikoz, fruktoz, galaktoz
- 2) Kompleks Karbonhidratlar, daha büyüktürler ve basit karbonhidratların oluşturduğu uzun
zincirlerden oluşurlar. Bunlar:
- a) Oligosakkaritler- birbirine bağlanmış 2-10 seker molekülünden oluşur. Bunlar:
- Disakkaritler–iki yalnız seker molekülünün birbirine bağlanmasından oluşur
Örn.: sukroz, laktoz, maltoz
- Trisakkaritler–üc adet yalnız seker molekülünün birbiriyle bağlanmasıyla oluşur
Örn.: rafinoz
- b) polisakkaritler ve Lifand Fiber –birbirine bağlanmış seker moleküllerinin uzun lineer ya da
dallı zincirler oluşturmasıyla ortaya çıkar
Örn.: nişasta, glikoken, zamk, pektinler, şitinler, selüloz
Karbonhidratlar, kimyasal yapılarına göre de sınıflandırılabilirler:
- Şekerler: şekerli tadı olan basit karbonhidratlardır (meyvelerdeki seker gibi)
Örn.: monosakkaritler, disakkaritler, trisakkaritler, tetrasakkaritler, vb.
- Şeker olmayanlar: şeker tadı barındırmayan karmaşık karbonhidratlardır. (patatesteki nişasta
gibi)
Örn.: homopolisakkaritler ve heteropolisakkaritler

2. Karbonhidrat Türleri
a) Monosakkaritler:
Monosakkaritlerparçalanarak daha küçük ve basit karbonhidratlara ayrılıştırılamayan
karbonhidrat monomerleridir
Bes monosakkarit türü, beden için çok önemlidir:
- Bu monosakkaritlerin üçü heksoz şekeridir, nitekim her birinde sekiz atom karbonu
bulunmaktadır. Bunlar, glikoz, früktoz ve galaktozdur.
- İki pentoz şekerler: her birinde beş adet karbon atomu bulunmaktadır. Bunlar ise, riboz ve
deoksiribozdur. Monosaccharides are the basis of carbohydrate chemistry since all carbohydrates are
either monosaccharides or are converted into monosaccharides by hydrolysis.

b) Disakkaritler:
Disakkaritmonosakkarit çiftinden oluşur.
Disakkaritler dehidrasyona sentezlemesiyle meydana gelir; birbirleri arasındaki baga glikosidik
bag denir (gliko= “şeker”).
Üç disakkarit insanlar için önemlidir. Bunlar, sukroz (mutfak sekeri de denir), laktoz (süt sekeri)
ve maltoz (malt şekeri).

c) Polisakkaritler:
Polysaccharidesbirkaç tane ya da binlerce monosakkaritten müteşekkil karbonhidratlardır.
Bunlardan üçü, beden için önemlidir. Bunlar:
- Nişastalar–glikoz polimerleridir. Amiloz denilen uzun zincirlerde ya da amilopektin denilen
dallı zincirlerde oluşurlar. Bunlar, bitkisel gıdalarda depolanır ve nispeten sindirimi daha dolaydır.
- Glikojen–glikoz polimeridir. Ancak, hayvan dokularında, özellikle de kas ve karaciğerde depolanır.
Hayvanlar kesildikten sonra, dokularda glikojen kaybolduğu için, besin karbonhidratı olarak kabul
edilmezler. Ancak, insan bedeni, fazlalık glikozu kaslar ve karaciğerde glikojen olarak depolar.
- Selüloz - is yeşil bitkilerin hücre duvarının ana bileşeni olan bir polisakkarittir. Bitkisel gıdaların
“lif” olarak tabir edilen bileşenidir. İnsanlarda, selüloz/lif sindirilemez; ne var ki, besinle alınan lifler,
sağlık acısından bazı faydalara sahiptir.
d) Lif:
Fiberis bitkilerde doğal halde bulunan, sindirmesi insanlar için mümkün olmayan polisakkaritlerdir.
Lifler ikiye ayrılır:
- Besinlifleri, tahıllar, meyveler, sebzeler ve baklagillerde doğal olarak bulunan liflerdir.
Örn.: odun ozü, selüloz, β-glükanlar, hemiselüloz (yarıselüloz), pektinler, inülin, oligofruktoz,
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
184
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

dirençli nişasta
- Fonksiyonel Lifler,laboratuvar ortamında üretilen, doğal kaynaklardan izole edilerek sonrasında
besin gıdalarına ya da takviyelerine eklenen liflerdir.
Örn.: psilyum, kitinvekitosan, frukto-oligosakkaritler, Polidekstros vepoliol, dirençli dekstrozlar.
Besinsel ve fonksiyonel liflerin toplamına total lif denir.
Lifleri geniş olarak iki kategoriye de ayırmak mümkündür.
- Çözünmeyen lifler–suda çözünmeyen liflerdir. Kolon bakterileri tarafından fermente edilmez
ve parçalanmazlar, ancak kolonlarda yüksek miktarda su tutarlar. Çözünmeyen lifler de ikiye ayrılır:
- Mayalanmayan, çözünmeyen lifler hacim artırıcı lifler olarak bilinir. Yeterli miktarlarda tüketilmesi,
insanı düzenli kılar.
-Mayalanabilen, çözünmeyen lifler (dirençli nişasta gibi) çözünen liflerin kalınbağırsakta
oluşturduğu sağlıklı gazları ve asitleri sağlar.
Örn.: selüloz, nişastalar
- Cözünebilen lifler–suda çözünen liflerdir. Kolon bakterileri tarafından fermente edilip
parçalanırlar. Bu lif türü, kolesterol emilimini azaltır, yemek sonrası kandaki glikoz hareketini
yavaşlatır ve midenin hızlı bir sekilde boşalmasını geciktirir. Bazı çözünen liflere prebiotikler de
denir; bu bu prebiotikler bağırsaklardaki bakteri bileşimini olumlu yönde etkiler.
Prebiotik örnekleri: inülin, oligofruktoz ve frukto-oligosakkarit (FOS)
Suda çözünen ve çözünmeyen lifler arasındaki fark: suda çözünenler sindirimi yavaşlatırken,
çözünmeyenler hızlandırır.

3. Karbonhidratların İşlevleri
Karbonhidratlar, ana besin kaynaklarından biri olup, insan bedeni için en önemli enerji kaynağıdır.
Sindirim sistemi, karbonhidratları glikoza çevirir. Çevrilen glikoz, dolasım sistemine salınır.
Bununla birlikte, insan vücudu, karbonhidratları karaciğer ve kas dokularında daha sonra kullanılmak
üzere glikojen formunda depolar. Bu organların glikojen depolama kapasitesi dolduğunda, arta
kalan glikojen yağa dönüştürülür. Vücutta enerji gereksinimi hasıl olduğunda, beden bu depolanmış
glikojeni yıkar ve glikoza dönüştürür. Dönüştürülen bu glikoz, hücre, doku ve organların ihtiyaç
duyduğu enerji olarak kullanılır.
Hayati bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra, karbonhidratlar, hücre yapılarının içinde çok küçük
miktarlarda bulunur. Örneğin, bazı karbonhidrat molekülleri, proteinlerle birleşerek glikoprotein,
yağlarla birleşerek glikolipid oluşturur. Bu bileşiklerin ikisi de, beden hücrelerinin içeriklerini
kapsayan hücre zarında mevcuttur.
4. Sağlık acısından önemi
Karbonhidratların insan bedeninde oynadığı iki önemli rol bulunmaktadır:
-Beyinin ana enerji kaynağıdır. Beden ağırlığının muhafazasında kalorilerin ana kaynağıdır.
Optimum karbonhidrat içeren besin düzeni, bedendeki yag birikimini önler.
-Beden organlarının ve sinir hücrelerinin inşasında, kişinin kan grubu gibi biyolojik kimliğinin
belirlenmesinde rol oynarlar. Lifler de ayrıca, boşaltım sisteminin normal bir şekilde çalışmasına
yardım eder.

5. Karbonhidrat eksikliği
Karbonhidrat alımı düşük olduğunda, yetersiz glikoz üretimi olur, bu da, bedenin enerji ihtiyacını
proteinlerden tahmin etmesine neden olur. Bu durum nihayetinde, bedendeki proteinin, bağışıklık
sistemini korumak gibi en hayati fonksiyonunu yerine getirmesini engeller.
Karbonhidrat olmadığı zaman, beden ketosis denen bir sürece girer. Bu süreçte, yag yakımının
yan ürünleri olan ketonlar kan içerisinde birikirler. Bu, da kandaki asit-baz dengesini alt üst eder, ve
ölümcül olabilir.
		
6. Bulunduğu Gıdalar
Besinsel karbonhidratların içinde şunlar vardır:
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- Monosakkaritler: meyve, kabuksuz, zarlı meyveler ve bal;
- Disakkaritler: sofra şekeri, seker pancarı, seker kamışı ve meyveler;
- Oligosakkaritler: tahıllar ve sebzeler;
- Nisastalı polisakkaritler: Tahıllar, taneli tahıllar, pirinç, makarna, patates, pirinç, makarna, bezelye,
mısır ve baklagiller;
- Nişastasız polisakkaritler: besinsel lifler: selüloz, hemiselüloz, pektin.

Figure 4.34.Carbohydrates sources [web source 34]
7. Gıda Takviyeleri
Karbonhidrat takviyeleri, bedene karbonhidrat ilavesi sağlayan karışım (shake) ile tozları ifade
eder.
Karbonhidrat takviyeleri, beden için besin kaynağı ve enerji alımı takviyesi olarak kullanılır.
Karbonhidrat takviyeleri, günlük zor egzersiz yapan insanlar tarafından (sporcular ve fiziksel
olarak aktif yetişkinler) kullanılır. Performansı artırmak ve egzersiz sonrası enerji sağlama amacıyla
tüketilir

8. GlisemikEndex
Glisemik Endeks (GI)is karbonhidratların 0 ila 100 arası, tüketildikten sonra kandaki seker
miktarının yükselme oranıdır. Gıdalardaki karbonhidrat miktarlarını gram gram karşılaştırılmasıdır.
Örn.: Doğal sekerler arasında glikoz en yüksek (GI=100) glisemik endeks oranına sahipken, früktoz
en düşük orana sahiptir (GI=19).
Glisemik Endeks, karbonhidratların, kan glikozu (kan şekeri) üzerinde yaptığı ani etkilerin
oranlanmasıdır:
- Sindirim esnasında hızla parçalanan karbonhidratlar en yüksek glisemik endekse sahiptir. Kan
glikoz etkisi hızlı ve yüksektir.
- Sindirim esnasında yıkımı yavaş olan karbonhidratlar, glikozu kan akısına yavaş bir şekilde salar,
dolayısıyla en düşük glisemik endekse sahiptir.
9. Önerilen Alım miktarları
Karbonhidtarların günlük Önerilen Alımları Ek 4.4’te gösterilmektedir.
Dikkat:
iki
yasından
büyükler
için,
günlük
kalorilerin
%50
ila
%55’i
karbonhidratlardan alınmalıdır, 20-35 gr miktarında günlük lif alımı olmalıdır.
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10. Yan etkiler/Ters etkiler/Olası Sağlık Riskleri
Karbonhidratların aşırı miktarlarda alınması, özellikle de rafine karbonhidratların, olumsuz
sağlık koşullarına neden olabilir. Bu etkiler: obezite, enfeksiyon riski, yaraların yavaş iyileşmesi,
diyabet riski, ve obezite ile ilişkilendirilen diğer koşullar (örn., kalp hastalıkları, hipertansiyon,
varisli damarlar, safra tasları, yumurtalık, dölyatağı, meme, prostat, kolon, rektum kanseri, kısırlık,
hareketlerde kısıtlanma, hamilelik komplikasyonlarında artış), dişlerde çürüme vb.
10. Karbonhidrat Türleri
10.1. Glikoz
Glikoz hücrelere enerji sağlayan doğal bir sekerdir.
Glikoz, bitki dokularında, meyve, bal ve kanda yer alır. Pek çok doğal gıdada ise bileşik formunda
mevcuttur, disakkaritlerin (malt şekeri) monosakkarit bilesigi halinde, ya da, polisakkarit halinde
(nişasta, glikojen, selüloz) ya da laktoz formundaki diğer monosakkarit ve polisakkaritlerle birleşmiş
halde bulunur.
Glikoz, sukrozun (sofra sekeri) sekerli tadının % 75 oranına sahiptir.
Gıda Takviyeleri: Glikoz takviyelerinin su faydaları bulunmaktadır: hücrelerin insülin hassasiyetini
artırır, besinsel şekerlerin kan akısına salınımını yavaşlatır, yemek öncesi ve sonrası kan şekeri
seviyelerini muhafaza eder. Pek çok glikoz takviyesi ve jöle ürünleri mevcuttur. Ticari glikozların pek
çoğu invert (doğal seker) bilesimi halinde (ortalama olarak 1:1 oranında glikoz ve früktoz karışımı)
bulunur.
Potansiyel riskler: Küçük dozlarda, herhangi bir yan etki görülmemektedir. Fakat büyük dozlarda
alındığında hiperglisemi görülebilir. En ciddi yan etki ise hayati alerjik reaksiyonlardır. Bu ciddi alerjik
reaksiyonların belirtileri şunlardır: kasıntı, kurdeşen, kızarıklık, nefes almada zorluk, göğüs darlığı,
şişme (ayız, yüz, dudak ve dilin şişmesi). Diyabet hastaları ayrıca, glikoz dengeleme takviyelerini
kullanmadan önce, doktorlarına danışmalıdırlar.
10.2. Glikosamin
Glikosaminglikozdan elde edilen bir amino şekeridir.
İnsan bedeninde, glikosamin tendon, bağ dokuları, kıkırdak doku ve eklemleri çevreleyen yoğun
sıvının oluşmasında etkili olan kimyasalların üretiminde kullanılır.
Gıda Takviyeleri: Ağızdan alınan glisaminler, eklem yapılarını ve işlevlerini desteklemek amacıyla
pazarlanan ürünler olup, osteoartritten yakınan kişilere uygundur.
Glikosaminin satılan en yaygın formları: glikosamin sülfat, glikosamin hidroklorür, N-asetilglikosamin.
Glikosamin çoğunlukla, kondroitin sülfat ve metil-sülfonil-metan takviyeleriyle kombine olarak
satılmaktadır.
Günlük 1500 mg glikosamin güvenli bir miktardır.
Ters etkileri: Glikosamin, pankreas hücrelerine hasar verebilir, dolayısıyla, diyabete neden olma
olasılığı yüksektir. Genel olarak düşük derecede ve nadir görülen ters etkiler şunlardır: mide zafiyeti,
kabızlık, ishal, baş ağrısı ve kızarıklıklar.
Alınan aşırı glikosamin, hekosamin biyosentez yolunun normal düzenine müdahale ederek,
diyabete katkıda bulunabilir.

10.3. Galaktoz
Galaktozglikoza benzeyen, basit bir karbonhidrattır (monosakkarit).
Normal hücre gelişimi ve çalışması için gerekli olan besin düzenlerinde bulunması gereken 8
esansiyel şekerden biri olarak kabul edilmektedir. Hücresel ve hücreler-arası matriksi için hayati olan
temel ve yapısal bir maddedir.
Galaktozun sağlık acısından işlevleri şunlardır: nörolojik destek, idrar yollarını desteklemek, kan
şekerinin metabolize edilmesi, mitakondriyal/hücre içi/hücre dışı matriks fonksiyonu, bağışıklık
sisteminin desteklenmesi.
Galaktozun en yaygın besinsel kaynakları, mandıra ürünleri ve anne sütüdür. Özellikle anne
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sütünde, diğer bir önemli monosakkarit olan glikozla (glikoz, tüm canlıların ana enerji kaynağıdır)
birleşir. Glikoz ve galaktoz birlikte disakkarit olan süt şekeri yani laktozu oluştururlar. Laktoz,
sindirildiğinde ve laktaz enzimiyle yakıldığında, monosakkarit altbirimlerine parçalanır.
Gıda takviyeleri: Galaktoz, kan akısına karışabilmesi için takviye ürünler halinde mevcuttur.
Galaktoza “Zihin şekeri” denmektedir, zira zihin gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Galaktoz,
beyin ve karaciğerdeki toksik amonyak artığın atılmasına yardım ederek Alzheimer ve hepatik
ensefalopati hastalıklarından muzdarip kişilere fayda sağlayabilir. Galaktozun ağızdan alınan
türleri, nefritik sendromundan mustarip hastalara, harika sonuçlar ortaya koyan zehirsiz bir tedavi
sunmaktadır.
Galaktozun günlük önerilen alım miktarı yetişkinler için 50 gr.’dır.

10.4. Besinsel Lifler
Lifleris yalnızca bitkisel kaynaklı gıdalarda bulunur. Meyve ve sebzelerin kabuklarında,
tohumlarında, yaprak ve köklerinde mevcuttur. Pektinler, odun özleri, selüloz, reçine ve zamk, bu
gıdalarda bulunan çeşitli lif türleridir.
Besinsel lif, sindirime, kalınbağırsakta tam ya da kısmi mayalanmaya ve incebağırsakta emilime
karsı dirençli karbonhidratlardır.
Sağlık üzerindeki etkileri: Besinsel lifler, bağırsak florasında çok önemli görev üstlenir. Bu görevler
şunlardır:
- bağırsak atıklarını yumuşatma/gevşetme ve bağırsaklardaki “geçişleri” hızlandırma
- kısa zincirli yag asitlerinin üretiminde fermantasyon substratı sağlamak;
- belirli bağırsak bakterilerinin gelişimini desteklemek (prebiotikler) ;
- incebağırsaktaki emilim hızını yavaşlatmak (glisemik ve insülinemik tepkileri düşürmek).
Besinsel liflerin, koroner kalp hastalıklar, kalp krizi, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı midebağırsak bozuklukları riskini azalttığı düşünülmektedir. Besinsel liflerin yeterli miktarda tüketilmesi,
kan lipid profillerini geliştirebilir, kan basıncını düşürür, glisemik denetimi geliştirir, bağırsaklardaki
artıkların yumuşamasını sağlar, kilo vermeyi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini korur.
Gıda kaynakları: Lif türlerini içeren gıdalar, meyve, sebze, fasulye, yulaf ve tam tahıllı ekmekler.
Gıda Takviyeleri: Lif takviyeleri geniş ölçüde tüketime hazır olarak satılmaktadır ve toz, tablet ve
kapsüller halinde mevcuttur.
Lif takviyelerini kullanmak su rahatsızlıklar için iyi gelmektedir: günlük besin alımının ilerlemesi,
huzursuz bağırsak sendromunun rahatlatılması, kolon kanser riskinin azaltılması, doygunluk hissinin
artması.
Yüksek-lif içeren besinleri yemek kronik yüksek kan glikoz seviyelerinin vücuda açtığı hasarları
engelleme ve azaltmada etkilidr. Yüksek-lif miktarı içeren besin düzeni, kandaki glikoz seviyelerini
düşürür.
Lifler için günlük Önerilen Alımları Tablo 4.11.’de gösterilmektedir.
Ters etkiler: Besin düzenine yüksek düzeyde liflerin aniden eklenmesi, bağırsak gazları, ishal, mide
şişkinliği, kramplar ve kabızlığa neden olabilir. Aşırı lif alımı, vücutta sıvı dengesinin bozulmasına,
dehidrasyona, mineral eksiklikleri, besin ve ilaç etkileşimleri ve diğer tıbbi rahatsızlıklara yok açabilir.
Psilyum gibi lif takviyeleri, aynı anda alındıkları takdirde, belirli ilaçların emilimini azaltmaktadır.
Genel olarak, ilaçlar, lif alımlarından en az bir ya da iki saat önce tüketilmelidir. Aşırı lif alımı, ayrıca,
besin ve ilaç etkileşimlerine (aspirin, warfarin (coumadin) ve karbamazapin (Carbatrol, tegretol)
neden olabilmektedir.
10.5. Prebiotikler
Prebiotiklerbesinsel liflerin alt sınıfı olup, insan bedeni tarafından sindirilemeyen karbonhidratlardır.
Prebiotikler, probiotikler için besin kaynağıdır, çünkü mikroorganizmaların gelişimi ve faaliyetlerini
destekler. Bu mikroorganizmalar, konaklarının sağlıklarına katkıda bulunan bakteri ve mantarlardır.
Örn.: inülin, frukto-oligosakkaritler (FOS), polidekstroz, arabinogalaktan, vb.
Probioticler, zararlı bakterilerin gelişimini kontrol altında tutarak, sindirim sisteminin sağlığına
katkıda bulunan “iyi” bakterilerdir.
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Probiotik ve prebiotiklerin en temel faydası, insanlarda sağlıklı bir sindirim sistemine yardımcı
olmalarıdır. En yaygın örneği, bağırsak florasıdır; burada bağırsak mikrobiyomunda organizmaların
kompozisyonunu değiştirmektedirler.
Prebiotiklerin bağırsak florasındaki faaliyetleri: Beslenme düzenindeki probiotiklerin ana
karakteristiği ve etkisi, bağırsak yolundaki faydalı bakterilerin (bidifobakteriler ve baktobasili
bakterileri) gelişim ve cogalmasını artırmak ve saldırgan patojenlere karsı savunma geliştirmektir.
bu etkiler, prebiotik içeren fonksiyonel gıdaların ve gıda takviyelerinin tüketilmesiyle elde edilir.
Prebiotiklerin ayrıca, belirli minerallerin (kalsiyum ve magnezyum) emilimini artırdığı
gözlemlenmiştir.
Prebiotikler, bunun yanı sıra, lezyonların gelişimini önler (bağırsaklardaki adenoma ve karsinoma
gibi), dolayısıyla kolorektal hastalıklarıyla ilgili risk faktörlerini azaltır.
Probiotik kaynakları: Hindiba kökü, prebiotik kaynağı olarak en zengin olan bitkidir. Diğer
geleneksel prebiotik kaynakları şunlardır: fasulye, enginar, ham yulaf, kuşkonmaz, soğan, sarımsak,
muz, yulaf ezmesi, işlenmemiş buğday ve arpa.
Probiotik yetersizliği: Maalesef, “faydalı” ve “zararlı” bakteriler arasındaki dengeyi bozan çok
fazla faktör bulunmaktadır. Bu faktörler, bedenin kendini iyileştirme ve zehirlerini atma doğal
yeteneğine de müdahale etmektedirler. Bağırsak düzeninin yeniden kazanılmasına yardım eden
probiotikler, bağırsak yolunda “faydalı” ve “zararlı” bakterilerin dengelenmesi için gece gündüz
faaliyet göstermektir. Bağırsak yolundaki bu denge klorlu sular, çöplerin ve atıkların su ve gıdalara
karışması, stres, doğum kontrol hapları, rafine gıda ağırlıklı besin düzeni ve sindirimdeki bozukluklar
ile kolaylıkla bozulabilmektedir. Antibiyotikler de, bağırsak florasını bozan maddelerdir.
Gıda Takviyeleri: Prebiotik ve probiotik acıdan zengin gıdaları tüketmenin yanı sıra, gıda takviyeleri
de alınabilir.
Bazı gıda takviyeleri, sinbiotik ürünler de denir, hem prebiotikleri hem de probiotikleri
içermektedir.
Gıda takviyelerinde yaygın olarak bulunan prebiotikler sunlardır: inülin, frukto-oligosakkaritler
(oligofruktoz), xyl-oligosakkaritler (odun-oligosakkaritler), galakto-oligosakkaritler vb.)
Inülinveoligofruktoze are en yaygın kullanılan prebiotiklerdir. Bağırsak florasında, Clostridia
ve coliform gibi zararlı patojenleri yok ederek, bifidobacteria ve lactobasilli bakterilerinin gelişimini
destekler.
İnülin ve oligofruktoz takviyeleri kapsül ve çiğneme tabletleri olarak tüketicilere sunulmuştur.
Prebiotik liflerin günlük önerilen tüketim miktarı inülin ve oligofruktoz için 135 g.dır.
Kimi potansiyel yan etkiler ise, midede şişme hissi ve gaz oluşumudur.
10.6. Hyalüronikasit
Hyalüronik asit(hyalüron ya da hyalüronat da denir)is a bir polisakkarit (glikosaminoglikan), tüm
bağlayıcı, epitelial ve sinir dokularında mevcuttur.
Hyalüronik asit, sinoviyal sıvısının bir bileşenidir. Gözdeki camsı cisimde,eklem sinovyasında
(eklem içi sıvı), kıkırdaklarda ve derialtı dokularda bulunmakta ve bağlama maddesi olarak görev
yapmaktadır. Anti-enflamatuar ve anti-ödem özellikleri vardır.
Osteoartrit koşullarında, kıkırdaklarda bulunan hyalüronik asit seviyelerinde değişiklik olur, bu
da, kıkırdak dokunun bozulmasına neden olur.
Tıbbi ilaç olarak kullanılan Hyalüronik asit, horozibiklerinden elde edilir ya da laboratuvar
ortamında bakteriler yoluyla üretilir.
Gıda takviyeleri: Bedendeki hyalüronik asit seviyeleri, yas ilerledikçe azaldığından, hyalüronik
asit takviyeleri, yaslanmanın neden olduğu sağlık problemlerini engellemek ya da tedavi etmek için
kullanılmaktadır.
Hyalüronik asitin en yaygın kullanımlarından biri de, osteoartrit tedavisidir. Kimi durumlarda,
osteoartrit tedavisi için hazırlanan takviyelerin içinde hyalüronik asit, glukozamin ve kondroitin
sülfat bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra, hyalüronik asit, aşağıdaki sağlık problemlerinin tedavisine de yardımcı
olmaktadır: kronik bitkinlik sendromu, kronik ağrı, fibromiyalji sendromu ve uykusuzluk. Hyalüronik
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asit takviyelerinin kemik yoğunluğunu artırdığı, osteoporoza karsı direnç sağladığı ve kas gücünü
artırdığını da söylenmektedir.
Ağız yoluyla, cilde uygulandığında, ya da enjeksiyon yoluyla alındığında hyalüronik asit insanlar
için güvenlidir. Nadir durumlarda, hyalüronik asit alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

10.6. Kondroitin sülfat
Kondroitin sülfat sülfatlanmıs bir glikosaminoglikan olup, degisken seker zincirlerinden
oluşmaktadır (N-asetilgalaktozamin ve glükuromik asit).
Kondroitin sülfat, hücre dışı matrisin ana bilesen maddesidir ve dokuların yapısal düzeninin
korunmasında çok önemlidir. Kondroitin sülfat, aynı zamanda, kıkırdak dokuların yapısal olarak ana
bileşenidir. Kıkırdak dokulardaki kondroitin sülfat kaybı, osteoartritin temel nedenidir.
Gıda takviyeleri: Kondroitin sülfat, inek kıkırdağı gibi hayvansal kaynaklardan elde edilmektedir.
Kondroitin takviyeleri, osteoartritin tedavisinde kullanılır. Çoğunlukla glukozaminle birlikte satılır.
Kimi insanlar, kondroitinsülfatı kalp hastalıkları, kemik zayıflığı (osteoporoz) ve yüksek kolesterole
karsı kullanmaktadırlar. Kondroitin sülfat, aynı zamanda demir eksikliği anemisinin tedavisinde
demirle birlikte kompleks formunda kullanılmaktadır.
Osteoartrit durumunda kullanılan kondroitin sülfat miktarı günde iki ya da üç kez olarak 200-400
mg olup, tek bir doz halinde 100-1200 mg’dır.
Kondroitin sülfat, uygun bir şekildeayız yoluyla alındığında güvenlidir; ne var ki, bazı hafif mide
ağrıları ve bulantıya neden olabilir. Bildirilen diğer yan etkiler şunlardır: ishal, kabızlık, şişkin
gözkapakları, bacaklarda şişme, sac dökülmesi ve düzensiz kalp atımı.

4.2.4. PHYTOCHEMICALS (BİTKİSEL İLACLAR)
4.2.4.1. Temel Kavramlar
1. Temel bilgiler
Fitokimyasaller(bitkisel ilaçlar) yadafitobesinler (bitkisel besinler)insanları hastalıklardan
korumaya yardım eden bitkilerde bulunan dogal, koruyucu,bioaktif, ve non-nütritiv (besleyici olmayan)
maddelerdir.
Bitkisel ilaçlar,esansiyel olmayan besinler olsa da, kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik
hastalıkların riskini azaltarak, sağlıklı bir yasama yardımcı olurlar.
Bitkisel kimyasallar bitkilerde bulunur (meyve ve sebze).
Bitkisel kimyasallar aynı zamanda herbal ya da botanik olarak adlandırılan gıda takviyelerinde
mevcuttur.
2. Bitkisel kimyasalların (phytochemicals) sınıflandırılması
Meyve, sebze ve tahıllarda bilinen 5000’den fazla bitkisel kimyasal bulunmaktadır. Bu maddeler,
işlevlerine, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılırlar. eristics.
Kimyasal yapılarına göre bitkisel kimyasallar su sekilde sınıflandırılabilir:
- Terpenler:karotenler (carotenoids), limonoidler and saponinler(örn: α- ve β-karoten, lütein,
likopen, isovalerikasit, misen, limonene, terpineol, β-pinene, β-caryophyllene, vb.)
-Fenoliklerin alt kategorileri sunlardır:
- Fenolik asitler (örn: capsaicin, ellagic acid, gallic acid, rosmarinic acid, tannic acid, chicoric acid,
coumarin, ferulic acid, scopoletin, etc.)
- Flavonoidler (örn: epicatechin, hesperidin, isorhamnetin, kaempferol, myricetin, naringin,
nobiletin, proanthocyanidins, quercetin, rutin, tangeretin, etc.)
- Stilbenes,Coumarins and Tannins
- Alkaloidler(örn: caffeine, theobromine, theophylline, vb.);
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- Sulfur içeren bilesikler (örn: allicin, glutathione, indole-3-carbinol, isothiocyanates, sulforaphan,
vb.);
- Nitrojen içeren bilesikler(örn: nikotin, efedrin, vb.).

3. Sağlığa faydaları
Phytonutrient (bitkisel besinler) su faaliyetleri yürütmektedirler: antioksidan görevi, antibakteriyel etki, kalp hastalıkları ve kanser riskinin azaltılması, kan şekerinin düşürülmesi,
hipertansiyonun düşürülmesi, hormonların düzenlenmesi, romatoid artritin tedavisi, eklem ve kas
ağrıları, bilişsel işlevlerin artırılması ve spor performansının çoğaltılması, vb.
4. Eksikliği
Fitokimyasallar (bitkisel kimyasallar) vitamin ve mineral gibi diğer besinlerden su yönüyle ayrılır:
normal metabolizma ve beden fonksiyonları için gerekli değildir. Bitkisel kimyasalların noksanlığı ya
da eksikliği, herhangi bir hastalığa ya da istenmeyen bir duruma neden olmaz. Ancak, fitokimyasallar,
hastalıkların kişiye bulaşma riskini azaltmaktadır.
5. Bulunduğu gıdalar
Fitokimyasallar (bitkisel kimyasallar) yalnızca bitkilerde bulunur. Bu bitkisel kimyasallar,
bitkileri hastalıklardan ve hasarlardan korur; bitkinin renk, aroma ve tadına katkıda bulunur.
Bitkisel kimyasallar, bitkilerin kökleri, gövdeleri, çiçekleri, yaprakları, meyve ve tohumları gibi farklı
kısımlarında birikirler. Pek çok bitkisel kimyasallar, özellikle de pigment molekülleri, çoğunluklaçeşitli
bitki dokularının dış tabakalarında bulunmaktadır. Bu kimyasalların seviyeleri, çeşitlilik, gördükleri
işlemler, pişirme ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak bitkiden bitkiye değişim göstermektedir.
Fitokimyasallar, meyve, sebze, tam taneli tahıllar, fasulye, baklagiller, kabuklu yemişler, tohumlar
ve deniz sebzelerinde bolca bulunmaktadır. Fitokimyasalların en fazla olduğu kaynaklar, brokoli,
sarımsak, tam taneli tahıllar ve yeşil yapraklı sebzelerdir.
Örn.: likopen, domateslerde, bioflavonoidler sitrik meyvelerde, ve polifenol ise çayda bulunmaktadır
Her renk grubunun değişik faydaları olduğundan, her renkten meyve ve sebze tüketmek
gerekmektedir. Şekil 4.35, her renk grubunun ve bu gruplardaki meyve ile sebzelerin sağlık acısından
faydaları gösterilmektedir.

Şekil 4.35.Gıdalardaki önemli fitobesinler [web kaynağı 35]
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6. Önerilen Alım miktarları
Bitkisel kimyasalların alınması gereken miktarlar şuan belirli değildir.
Günümüzde, sağlık otoriteleri, bir bireyin yeterli miktarda fitokimyasal bileşikleri alabilmesi için
yüksek miktarda meyve ve sebze tüketmesi gerektiğini tavsiye etmektedir.

7. Gıda Takviyeleri
Bitkisel (ya da botanik kökenli) takviyelerinsanları hastalıklardan koruyan muhteviyatı içeren
bitkisel gıda takviyeleridir.
Bu içerikler, ufalanmış ya da öğütülmüş haldeki bitkiler olabilir, ya da süzme, ekstraksiyon, damıtma,
parçalama, saflaştırma, konsantre etme ya da mayalama teknikleriyle elde edilen fitokimyasaller
olabilir.
Bitkisel takviyeler, ağız yoluyla alınan ve tedavi amaçlı kullanılan bitkilerdir. Bunlar: bitkilerin
çiçek, yaprak, kök, ya da tohum kısımlarıdır.
Bitki ve otlar, besin takviyeleri olarak satılır ancak, ecza ilaçlarından daha farklı regülasyonlara
tabidir. Bununla birlikte “herbal”, “bitkisel ürünler”, “bitkisel ilaçlar” ve “bitkisel tedavi” etiketleriyle
satılmaktadır.

8. Yan Etkiler/Ters Etkiler/Olası Riskler
Bitkisel ürünler, genellikle otoimmün bozuklukları ya da karaciğer hastalıklarından mustarip
kişilere, ameliyata ya da diğer tıbbi müdahalelere girecek kişilere, hamile ya da emziren kadınlara,
bebek ve çocuklara tavsiye edilmemektedir.
Bitkisel takviyelerdeki bazı fitokimyasalların, kanser hücrelerinin üremesine neden olduğu ortaya
çıkmıştır. Beta-karotenin, doğal bir şekilde alındığında ne kadar faydalı ise, erkek sigara içicileri
tarafından yüksek dozlarda besin takviyesi olarak alındığında, akciğer kanseri riskini artırdığı ortaya
kondu. Bazı flavonoidler, yüksek dozlarda tüketildiğinde ciddi gastrointestinal ve alerjik problemlere
neden olabilmektedir.
Bitkisel takviyelerin meydana getirdiği olası sorunlar:
- Yanlış doz alımı;
- Olası toksisite, tek basına ya da başka bir ilaç/takviye/gıdayla etkileşime girdiğinde;
- Uygun olmayan sekilde alınması;
- Ot ve bitkisel ilaçların aşırı dozlarda alımı ya da normal olmayan şekilde birbiriyle karıştırılması,
ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabilir.

4.2.4.2. Bitkisel ilaçların türleri

1. Karotenoidler
Karotenoidlerterpen familyasındaki bir tetraterpenoid ve organik pigmentlerdir. Bitkilerin ve
diğer fotosentetik organizmaların (bakteri ve bazı mantar çeşitleri de dahil olmak üzere) kloroplast ve
kromoplastlarında bulunur.
Bilinen 600’den fazla çeşit karotenoid bulunmaktadır. Bunlar iki kategoriye ayrılır:
- Ksantofiller(oksijen içeren hidrokarbonlar) –sarı renk pigmentleridir.
Örn.: lutein, astaxanthin, α-cryptoxanthin, β-cryptoxanthin (or xanthophyll), zeaxanthin, neoxanthin,
violaxanthin,vb.
- karotenler (oksijen barındırmayan saf hidrokarbonlardır) - turuncu, kırmızı ve sarı pigmentlerdir.
Örn.: β-Caroten (Vitamin “A” bölümüne bakınız), α-carotene, γ-carotene, lycopene, vb.
Genel olarak, karatenoidler, 400-550 nanometre arasındaki dalgaboyutlarını abzorbe ederler
(mordan yeşil ışığa doğru). Bu da bileşiklerin derin bir şekilde sarı, turuncu ve kırmızı renk
olmasına neden olur. Karotenoidler, Ağaç türlerinin yaklaşık %15-30’unda görülen sonbahar yaprak
sararmasında dominant olan pigmentlerdir. Ancak, çoğu bitki renkleri, özellikle kırmızı ve mor, başka
kategorideki kimyasallar nedeniyle oluşmaktadır.
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Karotenoidlerin bitki ve alglerde iki önemli görevi bulunmaktadır: fotosentez için kullanılacak ışık
enerjisini emmek ve ısınların neden olduğu hasarlardan klorofili korumak.
Sağlık acısından faydaları: Bazı karotenoidler (β-carotene, α-carotene, β-cryptoxanthin,
γ-carotene), A vitamini faaliyetine sahiptir (yani, retinale dönüştürülebilirler) ve ayrıca antioksidan
görevi görür. Diger karotenoidler (lutein, zeaxanthin), ısınlarının gözlere hasar veren mavi ve yakınmorötesi ısınları emerek, gözdeki en keskin görüş noktası olan retina makülasını korur.
Karatenoid türleri
Lutein ve zeaxanthin
Luteinvezeaxanthinsebze ve diğer bitkilerde bolca bulunan sarı ve kırmızı renk pigment türleridir.
Lutein ve zeaxanthin, pek çok bitki ve sebzelerde bulunur (kırmızıbiber, hardal, brokoli, kabak,
mısır, bahçe bezelyesi, pırasa, karalahana ve yumurta sarısı)
Health benefits: Lutein and zeaxanthin su durumlarda faydalıdır: göz sağlığının korunması,
kalp sağlığının korunması, cildin UV ısınlarına karsı korunması, diyabet riskinin azaltılması, oksidatif
stresin azaltılması, anti-enflamatuar ve anti-kanser özellikleri ve ateroskleroza karsı koruma
sağlanması.
Likopen
Likopen, karotenoid familyasında bulunur.
Olgun domateslere kırmızı rengini veren likopendir. Guava, , pembe greyfurt, kırmızı potakal ve
kavunlarda bulunur.
Saglıga faydaları: Likopen sunlara karsı etkilidir: anti-kanser, antibakteriyal ve antifungal,diyabet,
arteriskleroz, antioksidant, antitoksik.

2. Fenolik Asitler
Fenolik asitler (ya da polifenoller) meyve, sebze ve diğer bitkilerde bulunan bitkisel kimyasallardır.
Doğada bulunan pek çeşitli fenolik asit bulunmaktadır ve bunlar iki kategoriye ayrılır:
- Hydroxybenzoic acidve türevleri (örn.gallic acid, salicylic acid, vanillic acid, syringic acid, gentisic
acid)
- Hydroxycinnamic acidve türevleri (örn.ferulic acid, caffeic acid, coumaric acid, cinnamic acid,
sinapic acid)
Fenolik asitler, çeşitli meyve ve sebzelerde, yeşil ve siyah çayda, kırmızı şarapta, kahve, çikolata
ve işlenmemiş zeytinyağında bulunur. Meyvelerin tohum ve kabuk kısımları, sebzelerin ise yaprak
kısımları en yüksek folik asit içeren kısımlardır.
Fenolik asitler, ticari olarak besin takviyeleri formunda üretilmektedir. Bunlar, üzüm çekirdeği ya
da yeşil cay özütüdür. Bu ikincisinde gallic asit bulunmaktadır. Bu takviyeler genellikle antioksidan
maddeler olarak pazarlanmaktadır.
Sağlık acısından yararları: antioksidatif, antienflamatuar, antimutajenik ve antikarsinojik
etkilerinden dolayı birçok fenolik bilesimler tıbbi bilim insanlarının ve gıda uzmanlarının dikkatini
çekmektedir.
Fenolik asit türleri
Gallic acid
Gallic asitfenolik ve organik bir asit türüdür.
Gallic asit, neredeyse her bitkide mevcuttur. Yüksek gallic asit muhteviyatlarıyla bilinen bitkiler
meşe palamudu, üzüm, cay, şerbetçiotu, meşe kabuklarıdır.
Sağlığa faydaları: Gallic asitin antifungal ve anti-viral özellikleri bulunmaktadır. Antioksidan
görevi yapar ve hücrelerimizi oksidativ hasarlara karsı korur. Yapılan araştırmalar, gallic asitin kanser
hücrelerine karsı sağlıklı hücrelere zarar vermeden sitotoksisite (hücreye zehirli olma durumu)
özelliği taşıdığını göstermiştir. Gallic asit, iç kanama durumunda kanı durdurucu etkiye sahiptir;
albüminüri ve biyabet hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
Ellagic Acid
Ellagic acidsayısız meyve ve sebzelerde bulunan doğal bir fenal antioksidanıdır.
En yüksek ellagic asit içeren bitkiler, böğürtlen, yabanmersini, pekan cevizi, nar, ahududu, cilek,
ceviz, kurtüzümü ve üzümdür. Bunun yanı sıra, seftali ve diğer bitki meyvelerinde bulunur.
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Sağlığa faydaları: Ellagic asitin antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özellikleri vardır. Ellagic
asit aynı zamanda antiviral ve antibakteryal faaliyetlere sahiptir.

3. Izoflavonlar
İzoflavonlar (ya da fitoöstrojenler) are doğal olarak bulunan flavonoidler olup, kadın hormonu
östrojenle benzer özellikler taşımaktadır.
İzoflavonlar, Fabaceae (örn., Leguminosae,ya da baklagiller) familyasında çok miktarda
bulunmaktadır.
İzoflavonlar (bunlarla yakından bağlantılı fitoöstrojenler) çok sık kullanılan gıda takviyeleri haline
gelmiştir
İzoflavonlardan üc tanesi sunlardır: genistein, daidzein veglycitein.
Sağlığa faydaları: Östrojen gibi, izoflavonlar da kemik yoğunluğunu artırabili, kolesterol seviyelerini
düşürebilir, menapoz belirtilerini azaltabilir. Ayrıca, prostat ve göğüs kanseri gibi, hormonlarla alakalı
kanserlere karsı koruma sağlayabilir.
Izoflavon türleri
Daidzein
Daidzeinizoflavon grubuna ait bir fitoöstrojendir.
Daidzein, Kwao Krua (Pueraria mirifica) ve Kudzu (Pueraria lobata) gibi bitkilerde bulunur. .
Maackia amurensishücre kültürlerinde bulunmaktadır. Daidzein ayrıca, tofu ve tekstüre sebze protein
gibi soya fasulyesi ve soya ürünlerinden elde edilen gıdalarda bulunmaktadır.
Sağlık acısından faydaları: Daidzeinin hem östrojendik hem de anti-östrojendik etkileri vardır.
Ayrıca, antioksidan aktivitede bulunur. Bu aktiviteler, anti-karsinojik, anti-aterojenik ve antiosteoportik özelliktedir. Bu aktiviteler, prostat kanseri ve meme tümörü vakalarını azaltmaktadır.
Dadzein, osteoporoz riskini azaltır, kemik kitlesini üreten hücrelerin yani osteoblastın üretimini
artırır.
Daidzein ayrıca, alkol bağımlılığını da azaltabilir. The herb Radix Puerariaeadlı bitki daidzein ihtiva
eder ve Çin’de alkol bağımlılığı ve zehirlenmesine karşı kullanılmaktadır.
Genistein
Genisteinfitoöstojen olup izoflavon kategorisindedir.
İnsanlardaki östrojen hormonuna olan benzerliğinden dolayı, daidzeinle birlikte fitoöstrojen de
denilmektedir.
Genistein acı bakla, fava fasulyesi, soya fasulyesi, kudzu ve psoreladan ana gıda kaynağı olarak
bulunur. Ayrıca, Flemingia vestitaveF. macrophylla,gibi tıbbi bitkilerde vekahvede de yer almaktadır.
Bununla birlikte, Maackia amurensishücre kültürlerinde de mevcuttur.
Sağlığa faydaları: Genistein sağlık acısından pek çok faydaya sahiptir ve birçok alanda etkilidir:
fitoöstrojen, antioksifan, anti-kanser görevlerini yürütür ve metabolik sendromu olan kişilere
yardımcı olabilir.
4. Alkaloidler
Alkaloidlerdoğal olarak var olan ve çoğunlukla temel nitrojen atomları barındıran kimyasal
bileşiklerdir.
Alkaloidler, çeşitli bakteri, mantar, bitki ve hayvanlar tarafından üretilen organizmalardır. Ayrıca,
asit-baz ekstrasyonu yoluyla bu organizmalardan ham ekstraları elde edilebilir.
Alkaloid örnekleri: kafein, theobromine, theophylline, quinine, ephedrine, nicotine, piperine,
vincamine, vb.
Saglık acısından faydaları: Alkaloidlerin pek çok farmakolojik faaliyetleri bulunmaktadır. Bunlar:
antimalaryal (quinine), anti-astım (ephedrine), anti-kanser (homoharringtonine), kolinomimetik
(galantamine), kan damarlarını genişletici (vincamine), antiaritmik (quinidine), analjezik (morphine),
antibakteriyal (chelerythrine), antihiperglisemik faaliyetler (piperine), vb.
Bazı alkaloidlerin psikotropik ( psilocin) ve stimulant faaliyetleri (örn.kokain, kafein, nikotin),
bulunmaktadır ve kimi entojenik ritüellerde ya da keyif verici maddeler olarak kullanılmaktadır.
Alkaloidler, aynı zamanda zehirli de olabilmektedir(örn. atropine, tubocurarine).
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Alkaloid türleri
Kafein
Kafein is suda çözünen bir alkoloiddir.
Saf kafein, beyaz, kokusuz bir kristalize toz olup cok acı bir tadı vardır. Kafein, theophylline
(çoğunluklaçayda bulunur) ve theobromine (kakao tanelerinde bulunur) gibi alkaloiddir.
Kafein, günlük tüketilen ürünlerde mevcuttur. Bunlar: kahve, cay, kolacevizleri, çikolata mate ve
guaranadır. Bununla birlikte, bazı alkolsüz içeceklere (esasen kola ve enerji içecekleri) yapay olarak
eklenir.
Sağlık acısından faydaları: Kafein, merkezi sinir sistemini, nefes alıp vermeyi ve kan dolaşımını
uyarır. Kafein aynı zamanda diüretik (idrar söktürücü) olarak da görev yapar. Kafein, yağlı asitlerin
dolaşımını ve oksidasyonunu hızlandırır. Yağlı asitlerin metabolize olma sürecini hızlandırmak için
sporcular kafein tüketirler. Kafein aynı zamanda, başarısı tedavisinde aspirinle birlikte alınır.
Özellikle aşırı alındığında, kafein olumsuz etkilere neden olabilir. Aşırı kafein tüketimi, kemik
yoğunluğunu azaltır; ayrıca kafein hamile kadınlara tavsiye edilmez.
Theobromine
Theobromine methylxanthinlere ait olan bir alkaloiddir.
Theobromine kakao tanelerinde (kg basına 25gr) ve dolayısıyla çikolatada bulunur. Theobromine
cay, kola ve kabuklu yemişlerde de mevcuttur.
Sağlık acısından faydaları: Theobrominin, idrar söktürücü, uyarıcı ve rahatlatıcı etkileri vardır. Kan
damarlarını genişlettiğinden, kan basıncını düşürür. Theobrominin, kafeine benzer ancak onda bir
kadar uyarıcı etkisi vardır. Theobromine, akciğerlerdeki bronş kaslarını rahatlatır ve akciğerlerden
beyine doğru uzanan vagus siniri üzerinde etkilidir.
Theobromine, insanlar üzerinde zararlı etkilere neden olmaz.
Theobrominin acı bir tadı vardır, bu da bitter çikolataya tipik acı tadını verir.
Theophylline
Theophyllinepürin alkaloididir.
Theophylline doğal halinde bazı bitkilerde bulunur: siyah ve yeşil cay, yeşil kahve, kakato ve mate
çayı.
Sağlığa faydaları: Theophylline, cayın etkilerinden kısmi olarak sorumludur.
Theophylline birçok tıbbi amaçla kullanılır. Fosfor-diesterase inhibitörü olarak görev yapar ve
akciğerlerdeki havayolları kaslarını rahatlatır. Theophylline, bunun yanı sıra, diyaframın kasılmasına
yardımcı olur. Bu maddenin diğer işlevleri şunlardır: kan basıncını düşürmek, anti-enflamatuar etkisi
ve kronotropik etkisi.
5. Antosiyaninler
Antosiyaninler, are tipik kırmızı ve mavi arası renkleri olan, flavonoid grubuna ait, suda çözünen
fitokimyasallardır (bitkisel kimyasallar).
Antosiyaninler, antosiyanidin glikositleri olarak cyanidin, delphinidin, peonidin, pelargonidin,
petunidin, malvidin,vb. türleri mevcuttur.
Antosiyaninler acısından zengin olan bitkiler şunlardır: Vacciniumtürlericayüzümü, yabanmersini),
Rubus berries(siyah ahududu,kırmızı ahududu ve siyah ahududu), kuşüzümü, kiraz, patlıcan kabuğu,
kara pirinç, kırmızı üzüm, Muscatine üzümü, kırmızılahana ve menekşe taç yaprakları. Antosiyaninler,
muz, kuşkonmaz, bezelye, rezene,armut ve patateste az da olsa bulunmaktadır. Yeşil Bektaşiüzümü
türlerinde ise hiç yoktur. Kırmızı-etli şeftaliler, antosiyanin acısından zengindir.
Antosiyaninler, pigmentler kategorisinin içindedir. Kızıldan kızılımsı mora, mordan çivit rengine
kadar olan renkleri verirler. Bu fitokimyasallar, pek çok bitki ve sebzedeki derin renklerden (temel
olarak kırmızı, turuncu ve mavi) sorumludur.
Antosiyaninler, E harfli gıda katkısı olan E163 numaralı ikincil metabolitler olarak kabul
edilmektedir. AB içerisinde gıda katkısı kullanımı onaylanmıştır.
Sağlık acısından faydaları: Antosiyaninler antioksidan olsalar da, kalp-damar sağlığı, kanser
önleyici, iltihap sökücü özellikleri de bulunmaktadır.
Antosiyaninlerin türleri
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
195
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Cyanidin
Cyanidinis suda çözünen bir antosiyanindir, diğer bir deyişle, renklendiricidir.
Cyanidinin rengi, cözündügü solüsyonun pH değerine bağlıdır. PH değeri 3’ün altındaysa, Cyanidin
rengi kırmızıdır, ph 11 degerinden yüksekse, rengi mavi, nötr değerde ise mor olur. Cyanidin is en
fazla kırmızı renkli üzüm ve taneli meyvelerde bulunur. Bunlar: yabanmersini, böğürtlen, cayüzümü,
kiraz, mürver dutu, alıç, loganberi, ahududu gibi kırmızı renkli meyvelerdir. Ayrıca, elma, armut,
seftali ve eriklerde de bulunur. En yüksek cyanidin miktarı, meyvelerin kabuğunda bulunur.
Saglık acısından faydaları: Cyanidin su alanlarda etkilidir: antioksidan, diyabet, anti-toksik, antienflamatuar, anti-kanser, kalp saglıgı, cilt koruması, iskemi-reperfüzyon koruması.
Cyanidin ve onun glikositleri, farmakolojik nitelikleri de haizdir. Anti-karsinojenik faaliyeti, damar
koruyucu, antienflamatuar, obezite önleyici, ve anti-diyabet etkileri olduğu da iddia edilmektedir.
Antosiyaninlere benzer olarak cyanidin de antioksidan faaliyette bulunur. Bu faaliyetler, hücreleri
oksidatif hasarlara karsı korur ve kanser ile kalp hastalıkları riskini azaltır.

4.2.4.3. Fitokimyasalların bitki kaynakları
1. SEBZELER

Şekil 4.36.Fitokimyasalların sebze kaynakları
Brokoli
Brokoli, kıvırcık lahana, karnabahar, lahana, yer lahanası ve Brüksel lahanası ile birlikte Cruciferae
familyasından olan bir bitkidir.
Saglıga yararları: Brokolide yüksek oranlarda antioksidanlar bulunmaktadır. Bu nedenle, kalpdamar sağlığını koruyucu etkileri vardır. Birçok anti-kanser ve anti-helicobacter bileşimlerine
sahiptir.
İcerdigi fitokimyasallar: glucosinolates, dithiolthiones, indoles, glucoraphanin,
s-methyl cysteine sulfoxide, isothiocyanates, indole-3-carbinol.
Sarımsak
Sarımsak, uzun ömürlü bir bitki olup, düz, etli grimsi renkte yaprakları ve soğanı vardır.
Sarımsaklara has sarımsak dişleri vardır
Sağlığa yararları: Sarımsak, kolesterolü ve kan lipitlerini düşürmek ve kan damarlarını korumak
için kullanılır. Çiğ sarımsak aynı zamanda anti-bakteriyel ve anti-viral niteliklere sahiptir.
İcerdigi fitokimyasallar: flavonoids ve sülfür-icerenbileşikler. Örneğin, diallyl sulphate, alliin,
ajoene, allicin.

Domates
Domates de uzun ömürlü bir bitkidir. Yalnızca domates meyveleri yenir ya da gıda ürünlerinde kullanılır.
Domatesin diğer kısımları toksik özelliktedir.
Sağlığa yararları: Domatesin en faydalı özelliği likopen içermesidir: kanser riskini düşürür ve antioksidan
faaliyeti görür.
İçerdiği fitokimyasallar: phytoene, phytofluene, beta-carotene, flavonoids, carotenoids, lycopene,
quercetin, polyphenols, kaempferol.
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2. MEYVELER

Şekil 4.37.Fitokimyasalların meyve kaynakları
Acai Çilegi
Acai Palmiyesi, nazik ve güzel bir Amazon palmiye ağacıdır. Olgunlaşmış meyveler üzüm seklinde
olup koyu mor renklidir.
Sağlığa yararları:Acai, geleneksel olarak kan durdurucu ve antibakteriyel özellikleri için
kullanılmaktadır. Acaiye atfedilen bazı faydalar vardır, bunlar: kanser riski, enflamasyon, diyabeti,
idrar yolları enfeksiyonu, kalp hastalıkları ve erken yaslanma risklerinin azaltılmasıdır.

Bilberry
Bilberry küçük dallı bir çalıdır. Temelde, olgunlaşmış meyveler taze olarak ya da kuru olarak
kullanılır.
Saglıga yararları: Bilberry mevyeleri kan durdurucu etkiye sahiptir. Dizanteri ve ishale karsı
kullanılır. Billberry meyveleri ayrıca, idrar yolları enfeksiyonu ve böbrek taslarına karsı kullanılabilir.
Bu meyvelerin antimikrobiyal ve antiviral özellikleri bulunmaktadır. Kurutulmuş bilberry
yapraklarından elde edilen cay, cilt, agız ve boğazda yer alan ülserlerin tedavisinde kullanılmaktadır.
Bu cay, aynı zamanda seker, artrit ve gut hastalığının tedavisinde de kullanılır. Blueberry üzümü
ise, kandaki gllikoz ve lipid seviyelerini düşürür. Billberry meyvelerindeki antioksidanlar, gözleri
korur, katarakt oluşumunu engeller ve gece görüsünü ilerletir. Bu meyveler ayrıca, kılcal damarların
geçirgenliğini ve kan dolaşımını artırır. Bilberry meyveleri, hemoroid ve varisli damarlardan muzdarip
olan kişilere fayda sağlar.
İçerdiği fitokimyasallar: catechol tannins ve proanthocyanidins, asperuloside, monotropein,
flavonoids, anthocyanins.

Blackberry (Bögürtlen)
Böğürtlen (Blackberry) yayılan bir çalılık türüdür. Böğürtlen yaprakları, gövde kabukları ve kökleri
cay yapmak için kullanılabilir. Böğürtlen meyveleri de yenilmekte ve meyve suyu, reçel yapımında
kullanılmaktadır.
Sağlığa yararları: Bögürtlen yaprakları ciltteki yanık ve haşlanmanın tedavisinde kullanılır.
Böğürtlenden (yaprakları, kök ve kabukları)elde edilen cay, kan durdurucu etkiye sahiptir ve ishal ve
dizanteri gibi bağırsak hastalıklarına iyi gelmektedir. Taze böğürtlen yapraklarını ağızda çiğnemek,
sürekli kanayan dişetlerine, ağız ve boğazdaki sisliklere iyi gelmektedir. Antioksidan özellikleri
nedeniyle, böğürtlendeki antosiyaninler, olası anti-karsinojenik etkilere sahiptir. Flavonoidler, kan
damarlarını ve kılcal damarları güçlendirmektedir.
İçerdiği fitokimyasallar: Böğürtlen yapraklarında şunlar bulunur: tannins, gallotannins, dimeric
ellagitannins ve flavonoidler; bögütlen meyveleri hususi olarak su fitokimyasallar acısından zengindir:
flavonoidler, anthocyanins, cyanidin, ellagic acid.
Üzüm
Üzüm meyveleri yenir, ya da meyve suyu ve şarap yapımında kullanılır. Üzüm çekidekileri, üzüm
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çekirdeğiekstraktının endüstriyel ham maddesidir ve antioksidan fitokimyasallar acısından zengindir.
Üzüm kabukları da, endüstriyel işlemlerden geçerek üzüm kabuğu özü haline getirilir. Bu özler, sağlığa
faydaları için ya da doğal renkleri için kullanılır. Kimi zaman da üzüm yaprakları kullanılmaktadır.
Saglıga yararları: Kırmızı/mor üzümler ile kırmızı şarapta antioksidan özellikleri bulunan
flavonoidler bulunur. Bunlar kanser ve kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına yardım eder. Bu
flavonoidlerin aynı zamanda anti-enflamatuar ve anti-alerjik etkileri bulunmaktadır. Kırmızı/mor
üzüm yaprakları geleneksel olarak ishal, yoğun adet ve rahim kanamalarında kullanılmıştır.
İcerdigi fitokimyasallar: phenolic acids, flavonols, flavon-3-ols, myricetin, peonidin, flavonoids,
resveratrol, quercetin, tannins, anthocyanins, kaempferol, cyanidin, ellagic acid, proanthocyanidins.
Zeytin
Zeytin ağacı, dağınık dalları olan bir ağaçtır. Zeytinler çoğunlukla oval seklinde olup bir tarafı
sivridir. Kuru zeytin yaprakları, zeytinyağları ve meyvesi zeytinler kullanılmaktadır.
Sağlığa yararları: Zeytin yaprakları, kan basıncını düşürür, idrar söktürücüdür, kan durdurucudur
ve antiseptiktir. Zeytin yapraklarından yapılan cay, ateş düşürücüdür. Zeytinyağı ise, besleyici bir
yatıştırıcı ve gevşeticidir. Zeytinyağı ayrıca, cilt yanıkları ve böcek ısırıklarına karsı haricen kullanılır.
İcerdigi fitokimyasallar: zeytin yaprakları pek cok fitokimyasal barındırır. Bu fitokimyasallar
sunlardır: oleuropein, ligustroside, oleacein, flavonoids ve triterpenoids; zeytin meyvesi ve
zeytinyağında ise antioksidan fitokimyasallar vardır: hydroxytyrosol ve oleuropein.

Portakal
Portakal ağacı, yapraklarını dökmeyen küçük ya da orta boyda bir ağaç türüdür. Portakal
meyvelerinin deriye benzer kabukları vardır, bu kabuklarda portakal yağı bulunur. Portakal suyu elde
etmek için, ,meyveler genelde sıkılır. Portakal kabuğu ve çiçekleri de kullanılmaktadır.
Sağlığa yararları: Portakal yağı, kronik bronşit tedavisinde kullanılır. Kurutulmuş portakal
çiçekleri, sinir sistemini uyarır. Portakal kabuğu, geleneksel olarak uyku problemlerinin tedavisinde
kullanılmıştır. Limonene ve flavonoidlerin anti-karsinojenik özellikleri bulunmaktadır. Limonene
acısından zengin olan portakal yağları, mide, akciğer ve meme tümörlerinin gelişimini önler.
İçerdiği fitokimyasallar: Portakallar, içerdikleri yüksek miktardaki C vitamini ile bilinir, ancak
portakallar, diğer önemli fitokimyasalları da barındırır. Bunlar: carotenoids, isohesperidin, terpeniol,
naringin, limonin, flavonoids, hesperidin, limonene.
Nar
Nar ağacı küçük bir ağaç türüdür. Büyük nar meyvelerinde, nar suyu barındıran keseciklerin
içlerinde sayısız çekirdek vardır. Çoğu fitokimyasal, meyvenin kabuğunda bulunur. Kök ve ağaç
kabuklarından da faydalanılmaktadır.
Sağlığa yararları: Nar suyu, orta düzeyde bir kan durdurucudur. İshal tedavisinde ve bazı ateş
türlerini düşürmede kullanılır. Kök kabukları ise, bağırsak parazitlerini özellikle de tenyaların
vücuttan atılmasında kullanılır. Narda antioksidan görevi gören birçok fitokimyasal bulunmaktadır.
Bunlardan biri de, ellagic asittir. Bu asitin anti-karsinojenik, anti-aterojenik ve anti-fibrioz faaliyetleri
bulunmaktadır. Ellagic asit aynı zamanda, topikal olarak uygulandığında ya da ağızdan alındığında,
UV ısınlarının neden olduğu cilt pigmentlerini baskılar.
İcerdigi fitokimyasallar: Nar kabuğunda punikotanik asit, gallic acid, mannite, pelletierine and
n-methylisopelletierine bulunurken; nar suyunda ellagitannins, pelargonidin, punicalin, punicalagin,
anthocyanins, cyanidin, ve ellagic acid mevcuttur.

Kırmızı Ahududu
Kırmızı ahududu, Rosaceae Familyasına ait dikenli bir bitkidir. Kırmızı ahududu yapraklarından ve
meyvelerinden faydalanılmaktadır.
Sağlığa yararları: Kırmızı ahududu yapraklarından demlenen cay, boğaz enfeksiyonlarını ve
ishali önlemede yardımcı olur. Ahududuyapraklarının rahatlatıcı ve kan durdurucu etkileri vardır;
süt üretimini artırması için de kullanılmıştır. Ellagic asitin anti-tümör ve anti-kanser faaliyetleri
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nedeniyle, kırmızı ahududu tüketimi kanser riskini azaltabilir. Kırmızı ahududundaki antosiyaninler,
antioksidan görevi görür, kalp hastalıklarına ve yaslanmaya bağlı akıl hastalıklarına karsı koruma
sağlar.
İçerdiği fitokimyasallar: Kırmızı ahududu su fitokimyasallar acısından zengindir: gallotanins,
cumaric acid, flavonoids, quercetin, anthocyanins, ferulic acid, ve ellagic acid.

Yer iğdesi
Yer iğdesi, kısa dayanıklı, yapraklarını döken bir çalılık olup, 6 ila 8mm arasında sarı ve turuncu
küçük meyveleri vardır. Bu meyveler kıs boyunca dallarında kalır. Yer iğdesi meyvelerinden meyve
suyu da yapılmaktadır, ancak gövde kabukları ile yaprakları farmasötik ilaçların üretiminde ya da yer
iğdesi çayı yapımında kullanılır. Yer iğdesi yağı, meyve ve tohumlarından elde edilmektedir.
Sağlığa yararları: Yer iğdesinin en yaygın kullanımı, cilt hastalıkları ve sindirim sistemi
hastalıkları tedavisidir. Antienflamatuar ve anti-mikrobakteriyel aktivite sağlar, ağrıları azaltır ve
doku yenilenmesini hızlandırır. Yer iğdesi yağı, vajinal mukozit, servikal erozyon, radyasyon hasarı,
yanıklar, ülser ve cilt hasarlarının tedavisinde kullanılır. Yer iğdesi ayrıca, kalp sağlığını da güçlendirir.
İcerdigi fitokimyasallar: isorhamnetin, flavonoids, carotenoids, phytosterols.

3. SERT KABUKLU YEMİŞLER

Şekil 4.38.Fitokimyasalların kabuklu yemiş kaynakları
Badem
Badem ağacı, orta büyüklükteki ağaç grubundandır. İki tür badem mevcuttur: tatlı badem, acı
badem. Acı bademler, yenilmemelidir, en azından büyük miktarlarda yenilmemelidir; zira amigdalin
toksinini içerir. Tatlı badem ise, çokhoş bir tada sahiptir ayrıca besleyicidir. Badem sağlıklı yag (%50),
protein (20) ve çoğunlukla kabuğunda bulunan fitokimyasallar acısından zengindir.
Sağlığa yararları: Badem, (yüksek miktardaki yag oranından dolayı) mide ekşimesine karsı, kanser
riskini ve kolesterolü düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Bademdeki yüksek kalsiyum seviyesi, kon
ve rektal kanser risklerini azaltabilir. Badem kabuğunda bulunan yüksek miktardaki flavonoidler,
düşük yoğunluklu lipoproteinlerin oksidasyonunu önlemeye yardımcı olur; böylelikle damarlardaki
plak oluşumlarını azaltır. Bademden elde edilen yag ise, ciltteki lekeleri yok eder.
İçerdiği fitokimyasallar: protocatechuic acid, methylquercetin, catechin, p-hydroxybenzoic acid,
vanillic acid, flavonoids, resveratrol, kaempferol.
Fındık
Fındık ağacı, çalı türü küçük bir ağaçtır. Fındıkların içi ve kabuğu, gıda olarak tüketilmektedir.
Tıbbi ekstraklar geleneksel olarak yaprak ve ağaç kabuklarından elde edilmektedir. Sert kabuk ya da
fındığı kaplayan yeşil kabuk gibi diğer kısımlarda ciddi miktarda fitokimyasal çeşitleri bulunur. Bu
fitokimyasallar, antioksidan ekstraklarının düşük maliyetli endüstriyel kaynaklarıdır.
Sağlığa yararları: Fındıkların, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Aynı zamanda gözde
katarakt oluşumunu engelleyebilir. Ağaç kabuğu ve yapraklardan elde edilen özler, geleneksel olarak
pek çok sağlık koşulunun tedavisinde kullanılmıştır. Dâhili kullanımında, yaprak ve kabuklardan elde
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edilen cay, siskin boğaza ve ishale iyi gelebilir.
İcerdigi fitokimyasallar: yaprak ve ağaç kabukları, esasen aktif fitokimyasallar olan
hamamelitanninveproanthocyanidins içerir. Fındıkici ise, asu fitokimyasalları barındırır:
3-caffeoylquinic acid, 5-caffeoylquinic acid, p-coumaroyltartaric acid, myricetin, quercetin, gallic
acid, kaempferol.

4. TANELİ VE TOHUMLU GIDALAR

Şekil 4.39.Fitokimyasalların bulunduğu taneli ve tohumlu gıdalar
Kakao
Kakao ağacı, sürekli yeşil kalan bir ağaçtır. Her biri yaklaşık 25 tane barındıran kakao meyveleri
farklı renklerde olabilmektedir: sarı, mor ya da kahverengi. Meyvelerin içlerinde ise kakao taneleri
bulunmaktadır.
Sağlığa yararları: Kakao taneleri, hamilelik ağrıları, ateş ve öksürüklerin tedavisinde kullanılır.
Kakao taneleri, idrar söktürücü ve kan damarlarını gevşetici özelliği bulunan xanthine içerir. Kakao
taneleri, kafein ve theobromine uyarıcıları acısından zengin olduğu için, bitkinliğe karsı savaşır ve
enerji verir. Theobromine, bağırsak yolundaki kasları gevşetir ve kafeininkine benzer faaliyetleri
vardır.
İcerdigi fitokimyasallar: kakao tanelerinin içerisinde flavanols, flavonoids, quercetin, caffeine, ve
theobromine bulunur.
Soya
Soya bitkisi Papilionaceous Familyasındandır. Yalnızca soya fasulyesi (soya bitkisinin tohumları)
gıda olarak, ya da fitokimyasalların elde edildiği ham maddeler olarak kullanılmaktadır.
Sağlığa yararları: Soya fasulyesinin besin olarak tüketilmesi, trigliseritlerin ve kolesterol
seviyelerinin düşürülmesi ile ilişkilendirilir. Soya izoflavonları ayrıca, menapoz belirtilerinin
azaltılmasına ve prostat ve meme kanseri gibi belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olur.
Hücre bölünmesi ve tümör büyümesinde etkili olan tyrosine kinase enzimini, içeriğindeki genistein
engeller. Saponinler, anti-trombotik ve karaciğeri koruyucu fonksiyonlara sahiptir. Soya izoflavonları
ayrıca kilo kaybına yardımcı olur.
İcerdigi fitokimyasallar: isoflavones, genistein, saponins, beta-sitosterol, daidzein.
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5. TIBBÎ BİTKİLER

Figure 4.40.Fitokimyasal içeren tıbbî bitkiler
Aloe Vera
Aloe Vera, kalın ve etli yaprakları olan bir bitkidir. Aleo vera yapraklarının içinde bulunan jeli
özellikle kullanılır.
Sağlığa yararları: Aloin acısından zengin olan curacao aloes, gevşetici olarak görev yapar ve
kabızlığa karsı acı bir tonik olarak kullanılır. Aynı zamanda, aloe vera enfeksiyonlara ve yanıklara
karsı kullanılır. İmmun sistemini güçlendirdiği ve kolesterolü düşürdüğü söylenmektedir.
İçerdiği fitokimyasallar: aloin, glucommannans, salicylic acid.

Ebegümeci
Ebegümecinin kökleri, yaprakları ve çiçekleri kullanılmaktadır. Ebegümeci yaprakları sebze olarak
yenilebilir ya da pişirilebilir. Emegümeci tohumları da yenilebilmektedir.
Sağlığa yararları: Ebegümeci, öksürük tedavisinde ve yatıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Kuru
öksürükten kaynaklanan iritasyonu azaltır. Ezilmiş ebegümeci yaprakları, kızarıklık ve yakınlara karsı
kullanılabilir. Ebegümecinin içeriğinde polifenoller ve antosiyanin gibi antioksidanlar da bulunur.
Böylelikle, mide yangısına karsı olumlu etki sağlar. Ebegümeci yapraklarının yenmesi, bağırsak
huzursuzluklarını rahatlatır ve kabızlık giderici bir etkide bulunur. Çayı ise idrar söktürücü olup, acı
veren idrar hastalıklarında rahatlama sağlar.
İçerdiği fitokimyasallar: malvin, proanthocyanins, rosmarinic acid, anthocyanins, cyanidin.
Civanperçemi
Civanperçemi, uzun ömürlü bir bitki olup, birden fazla sivri kökü vardır. Bitki bütün halinde olarak
(kök, yaprak ve çiçek kısımları) kullanılır ya da yalnızca çiçekleri kullanılır.
Sağlığa yararları: Civanperçemi, artrit, soğuk algınlığı tedavisinde ve yüksek ateşe karsı kullanılır.
Aynı zamanda, hipertansiyonun ve iştahsızlığın tedavisinde faydalanılır. Civanperçemi, kalp-damar
sistemine faydalı genel bir tonik olup, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Anti-bakteriyel
özelliği nedeniyle civanperçemi, dizanteri ve ishal tedavilerinde de kullanılmaktadır. Ayrıca, kadınlar
tarafından adet dönemi sancılarının rahatlatılması için kullanılır.
İçerdiği fitokimyasallar: malvin, proanthocyanins, rosmarinic acid, anthocyanins, cyanidin
triterpenes, salicylic acid, coumarins, tannins, betonicine, stachydrine, flavonoids.

Mısır Püskülü
Tıbbi niteliği nedeniyle mısırın yalnızca püskülü kullanılmaktadır.
Sağlığa yararları: Mısır püskülü, detoks özelliği yanı sıra, rahatlatıcı ve idrar söktürücü niteliklere de
sahiptir. Cystitis, prostatitis ve urethritis gibi idrar ve üreme yollarındaki enfeksiyonların tedavisinde
kullanılmaktadır. Mısır püskülü ayrıca, mesane torbasındaki rahatsızlıktan dolayı sık idrara çıkmayı
da azaltır. Ödem ve sarılığın tedavisinde faydalanılır. Mısır püskülü, kanın pıhtılaşmasını hızlandırır
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ve yüksek kan basıncını düşürür.
İcerdigi fitokimyasallar: maysin, carvacrol, flavonoids, polyphenols.

Ekinezya
Ekinezya çok yıllık bir bitki olup, ana olarak köklerinden faydalanılmaktadır. Bununla birlikte,
yaprak, çiçek ve tohumları da kullanılmaktadır.
Sağlığa yararları: Ekinezya, bakteri ve virüs enfeksiyonlarına karsı bağışıklık sistemini uyarır.
Anti-enflamatuar özellikleri artrit ve limfatik siskinlikleri rahatlatır. Ekinezya, ayrıca, kandaki yabancı
mikroorganizmalar ve toksinlere beyaz kan hücrelerinin hızla ulaşmasını sağlar. Kronik bitkinlik
sendromu, sindirim bozukluğu ve kilo verme cabalarında homeopati tedaviler sağlar.
İçerdiği fitokimyasallar: betain, sesquiterpenes, caryophylene, polyacetylene, rosmarinic acid,
glycosides, echinacoside, chicoric acid.
Ginkgo
Ginkgo ağaçları çok büyük ağaçlardır. Çoğunlukla ginkgo yaprakları kullanılsa da, tohumlardan da
faydalanılmaktadır.
Saglıga yararları: Ginkgo özleri, beyine kan gitmesi konusunda uyarıcıdır; ayrıca, hafıza kaybı,
basdönmesi, uyku bozuklukları, bunama, kulak çınlaması ve periferal kan dolasımı bozukluklarının
tedavisinde kullanılmaktadır. Ginkgonun ayrıca, antioksidan faydaları da vardır.
İcerdigi fitokimyasallar: ginkgolides, bilobalide, flavonoids.

Çay
Cay bitkisi, uzun ömürlü, yaprak dökmeyen çalılık bir bitkidir. Yalnızca cay yaprakları
kullanılmaktadır. Yeşil cay ile siyah cay aynı bitkidir. Aradaki fark ise, yalnızca siyah cay olacak
yapraklar mayalanma işleminden geçer. Yeşil cay ise, ısıya tabi tutulur, mayalanır, ve kurutulur. Siyah
cay ise, yuvarlanır, mayalanır ve öyle kurutulur. Bu mayalama süreci renk değişiminin sebebidir
(sarı-yeşilden, kırmızımsı kahverengiye doğru) ve ayrıca, fitokimyasalların oluşumlarını da
değiştirmektedir: polifenollerin bir kısmı oksidize olur. Yeşil cay bu nedenle siyah çaydan daha fazla
antioksidan fitokimyasallar barındırır.
Sağlığa yararları: Cay, ishale iyi gelir, antioksidandır, idrar söktürücü olup, anti-kanser faaliyeti
vardır. Cay, kolesterol emilimini engellemektedir. Cayın en çok bilinen faydası, içerdiği kafein nedeniyle
uyarıcı etkiye sahitir.
İçerdiği fitokimyasallar: epigallocatechin gallate, flavonoids, tannins, caffeine, polyphenols, boheic
acid, theophylline, theobromine, anthocyanins, gallic acid.
Kediotu
Kediotu, dik duruşa sahip, uzun ömürlü bir bitkidir. Yalnızca kökleri ve rizomları (köksapları)
kullanılır.
Sağlığa yararları: Kediotu özütü, en önemli bitkisel yatıştırıcılardan biridir. Bağımlılık yapmayan
bir yatıştırıcı olan kediotu, uyku düzensizlikleri, huzursuzluk ve anksiyeteye karsı kullanılır. Kediotu
aynı zamanda, mide-bağırsak ağrısına ve spastik kolite karsı alınır. Kediotu, nevar ki, doktora
danışılmadan kullanılmamalıdır.
İcerdigi fitokimyasallar: valepotriates, valtrate, acevaltrate.

Spirulina yosunu
“Spirulina” terimi, plantesis adı verilen cyanobacterium türlerinin kurutulmuş ve öğütülmüş
(Arthrospira platensis ) halidir. İnsanlar tarafından gıda takviyesi olarak kullanılır, ayrıca bazı akvaryum
ve kümes canlıları için gıda kaynağı olarak da spirulina yosunundan faydalanılır. Bu yosunda pek
çok mikrobesin ve fitobesinler bulunmaktadır. Bununla birlikte iyi bir hayvansal-olmayan protein
kaynağıdır. Spirulina tüketimi, alerjik burun iltihabından mustarip hastaların hastalık belirtilerinin
azaltılmasında kullanılmaktadır. Bu belirtiler arasında burun boşaltımı, hapşuma, burun tıkanması
ve kaşınma bulunmaktadır.
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4.2.5. Diğer gıda takviyeleri
4.2.5.1. Tatlandırıcılar–Şeker alternatifleri
1. Temel Bilgiler
Tatlandırıcılarinsanlar tarafından tüketilen tatlı maddelerdir
Tatlandırıcılar aşağıdaki gibi gruplandırılırlar:
- Besleyici tatlandırıcılar ya da doğal sekerler – besin ve enerji sağlar, kalori içerir.
		
Örn.: şekerler (mono- vedisakkaritler) ve polyols
- NBesleyici nitelikte olmayan tatlandırıcılar ya da yapay tatlandırıcılar ya da şeker alternatifleri –
besleyici gıda içermezler ve düşük kalori içerir ya da hiç kalori içermez.
		
Örn.:Saccharin, Aspartame, Cyclamate, vb.
Ek 4.6 - 4.8’de doğal ve yapay tatlandırıcılar gösterilmektedir. Mevcut durumda 21
tatlandırıcıya AB’de gıda katkısı olarak “E” numaraları verilmiştir.
2. Besleyici tatlandırıcılar–Dogal sekerler
Besleyici tatlandırıcılar ya da doğal sekerler, tatlı, kısa zincirli ve karbon, hidrojen ve oksijenden
oluşan çözünebilir karbonhidratlardır. Gram basına 2 ila 4 kalori verirler.
Besleyici tatlandırıcıları ifade eden farklı terimler bulunmaktadır. Bunlar: sekerler, seker, kalorili
tatlandırıcılar ve ilave sekerler.
En yaygın doğal sekerler (bkz. “Karbonhidratlar”) :
- Mono- ve oligosakkaritler:gram basına 4 kalori verirler

Örn.: glikoz, fruktoz(sukroz ve meyvelerde bulunur), sukroz (sofra şekeri), galaktoz (süt şekeri),
dekstroz, laktoz (süt şekeri), maltoz, trehaloz.
- Polyols (seker alkolleri):kalori içerikleri 1.5-3 arasıdır.
Örn.: sorbitol, xylitol, mannitol, maltitol, erythritol, isomalt, lactitol, glycerol.
Sekerler, meyve, sebze, süt ve mandıra ürünlerinde doğal halde bulunur; ta da işlem sırasında, ve
ya tüketim öncesi kişiler tarafından eklenebilmektedirler.
Sağlıklı seker alternatifleri şunlardır: ham bal, Stevia, Hurma şekeri, Hindistan cevizi şekeri,
akçaağaç pekmezi ve seker kamışı pekmezi.
Bunlar, dişlere zarar verebilir ve yüksek glisemik endeks (GI) oranları vardır.

Şekil 4.41.Besleyici tatlandırıcılar–Doğal sekerler [web kaynağı 36]
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3. Besleyici olmayan tatlandırıcılar–Yapay tatlandırıcılar
Seker alternatifleri ya da tatlandırıcılar, seker gibi şekerli tat veren fakat kimyasal olarak farklı
maddelerden oluşan tatlandırıcılardır. Seker olarak sınıflandırılmazlar, daha düşük gıda enerjileri
vardır.
Yapay tatlandırıcılar tatlılık ölçümünün standardı olan sukrozun yaklaşık 160 ila 13000 katı daha
tatlı olan sentetik bileşiklerdir. Glisemik Endeks oranları sıfırdır. En yaygınları şunlardır: Aspartame,
Sucralose, Saccharin, Cyclamate, Neotame, Alitame, Acesulfame K.

Şekil 4.42.Tatlandırıcıların karşılaştırılması [web kaynağı 37]
4. Tatlandırıcıların kullanımı
Şeker alternatifleri birçok sebepten dolayı kullanılmaktadır. Bu sebepler:
- Kilo vermeyi kolaylaştırmak–bazı kimseler, yüksek enerjili sekerler yerine daha az enerjili ya da
hic gıda enerjisi içermeyen alternatifleri kullanarak, gıda enerji alımlarını sınırlamayı tercih ederler.
- Diş bakımı–çoğu seker alternatifi, plak formasyonunu engellemeye yardımcı olarak dişlerin
bakımına fayda sağlar.
- Diabetes mellitus -diyabet hastalığı olan kişiler, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmakta
zorlanırlar. Dolayısıyla, yapay tatlandırıcılar yoluyla seker alımlarını azaltarak, diyabet hastaları
çokçeşitli bir besin düzenine sahip olabilirler, bir yandan da seker alımlarını yakından takip edebilirler.
- Reaktif hipoglisemi – reaktif hipoglisemi rahatsızlığı olan bireyler, glikozun kan akısında hızla
absorbe edilmesinin ardından aşırı miktarda insülin üretirler. Bu da, kandaki glikoz miktarının
uygun beden ve beyin fonksiyonları için gereken sınırının altında olması anlamına gelir. Sonuç olarak,
diyabet gibi, bu kişiler, beyaz ekmek gibi yüksek-glisemik endeksi bulunan yiyeceklerden kaçınmalı
ve sıklıkla şekerin alternatifi olan yapay tatlandırıcıları kullanmalıdırlar.
- Masraf–pek çök seker alternatifi, şekerden fiyat olarak daha uygundur.

5. Yan Etkiler/Ters Etkiler/Olası Riskler
Seker alternatifleri genellikle kısıtlı sayılarda güvenlidir. Saccharin ve Cyclamate, bu maddelerin
en güvenlisidir ve insanlarda bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.
Bazı belirli yapay tatlandırıcılar ise güvenli kabul edilmemektedir. Örneğin, Aspartame, beden
tarafından metabolize edilir ve metanol gibi zararlı ürünlere parçalanır. Bununla birlikte, bu madde
ısıya dayanıklı değildir,düşük sıcaklıklarda bile. Depolanma sürecinde orta sıcaklıklarda bile zararlı
maddelere parçalanabilir (örn., phenylalanine)
Ne var ki, yapay tatlandırıcı eleştirmenleri, bu tatlandırıcıların, kanser de dahil olmak üzere, bir dizi
sağlık problemine neden olduğunu söylemektedirler. Aşırı ilave seker kullanımı, doğal tatlandırıcılar
olsa bile, dişlerde çürüme, yanlış beslenme, kilo alma ve yükselmiş trigliserit seviyelerine neden
olabilir.
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4.3. Gıda Takviyeleri Alım Satımı
4.3.1. Gıda Takviyeleri Ticaretindeki Temel Prensipler
AB’de, gıda takviyeleri reçetesiz şekilde marketlerde, eczanelerde, doğal gıda dükkanlarında ve
özellikle sağlık ve besin dükkanlarında satılır. Pek çok gıda takviyesi internetten de, doğrudan satışla
satın alınabilir.
Gıda takviyesi satısı yapmak, teşvik, fiyatlandırma, hem satıcıları hem de müşterileri memnun
edecek alım satım ve dağıtım gibi karmaşık planlama ve uygulama sürecinden oluşmaktadır.
Satıcılar, ürün bilgilerinin nasıl, ne zaman ve nerede tanıtılacağına dair birtakım strateji yürütebilir.
Amaçları, belirli bir marka ya da ürünü almaları için müşterileri ikna etmektir.
Ürünlerin ticaretinde, gıda takviyeleri satıcıları bir dizi prensibi gözetmek zorundadırlar:
- 1. Ulusave ve uluslararası mevzuata uygunluk:
Gıda takviyeleri satıcısı, gıda takviye ürünlerinin tanıtımı ve satışları hususunda tüm kanun
ve regülasyonlara uymalıdır.
- 2. Müşteri-satıcı ilişkileri inşa etmek:
Gıda takviyeleri ticaretinde güçlü ilişkiler inşa etmek başarılı bir satışçı olmanın esas
unsurudur. Satıcı, müşterilerle iyi ilişkiler kurmalı ve aşağıdaki tavsiyeleri dikkate almalıdır:
- 1. Müşterilerle iletişim kurun:Müşterilerin sizinle yüzsüze, telefonla ya da e-maille iletişimde
olabilmesi için acık ve erişilebilir yollar bulun. İrtibat bilgileri, telefon numarası, e-mail ve posta
adreslerinin bulunduğu bir veri tabanı oluşturmak için vakit ayırın. İnsanları sayfanıza ya da web
sitesine davet edin; bu çevrimiçi unsurları daima güncel tutun.
- 2. İyi bir müşteri hizmetleri sağlayın: iyi bir müşteri hizmetleri demek müşterilerin ihtiyaçlarına
cevap vermek demektir. Müşteriler, kendilerine iyi davranıldığı zaman, bunu unutmazlar ve olumlu
müşteri tecrübesi tekrar satın alımı getirir. Müşterilerin kaygı ve şikâyetlerine de dikkat edin.
- 3. Müşteri teşviklerinde bulunun: Sadık müşterileri ödüllendirin, onlar da sizi ödüllendirecektir!
Müşteriler, bu ödüllere bayılacaklar ve sizden tekrar ve tekrar alışveriş yapacaklar. Bu ödüllendirme
sistemi farklı şekillerde olabilir: iki al bir öde, alışveriş puanlama sistemi, indirimler, satışa ücretsiz
hizmetin dahil edilmesi, hediyeler, hediye kartları vb. Tüm bunlar, müşterileri sizin ürünlerinizi
almaları için teşvik edecektir.
- 4. İyi bir izlenim ve isim oluşturma: Dürüst ve güvenilir olun, güvenirliliğinizi muhafaza edin.
Satıcı olarak ününüz, ürünleriniz ve sunduğunuz hizmetle yakından ilgilidir. Eğer bir sipariş çarşamba
günü gelecek demişseniz, o ürünü çarşamba günü teslim edin. Eğer bir hizmet Perşembe günü saat
3’te sunulabilir demişseniz, bunu gerçekleştirmek için elinizden geleni yapın. Güvenilir olun, acık
bir şekilde iletişim kurun, verdiğiniz söz ve garantileri yerine getirin; ayrıca müşterilerin zamanı ve
kaygılarını dikkate alın. Eğer bir şey yolunda gitmezse, müşterilere durumu bir an evvel açıklayın ve
bunu telafi etmeye çalışın.
- 5. Müşterilere karsı esnek olun: her bir müşterinin farklı koşulları ve ihtiyaçları olan birer birey
olduğunu unutmayın. Mantık kuralları dahilinde, müşteri sorun ve şikâyetlerini çözmek için elinizden
geleni yapın. Müşteriyi daha dinlemeden ve sorunları onların bakış acılarından görmeden, sorunu
anlamış gibi yapmayın.
Son olarak, diyebiliriz ki:
Sadık müşteriler, en iyi satış personelleridir!
Sizin ürünlerinizi başkalarına (akraba, arkadaşlar) tanıtacaklardır.
- 3. Kamu sağlığının geliştirilmesi:
Sağlığı korumaya yardımcı olan, hastalıkları önleyen ve sağlık giderlerini azaltmaya yardım eden
sağlıklı bir yasam tarzı kapsamında, Gıda takviyelerini satan kişinin, nütrisyon alanındaki gelişmeleri
teşvik etmesi gerekmektedir.
- 4. Gerçekçi tanıtım:
Gıda takviyeleri satan kişi olarak mutlaka:
- Müşterileri yanlış yönlendiren yanlış ve yalan sağlık ya da gıda bilgilerinden uzak durun;
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- Ulusal, Avrupa Gıda Sağlığı Otoritesi (EFSA) ve Avrupa Komisyonu’nca kabul edilmemiş, sağlık
iddialarından kaçının;
- Besin takviyelerinin, iddia edilen besinsel ve sağlık iddialarının yeterli miktardaki besinlerle
olacağını kabul edin.
-Ürünlerdeki etiketlerde bulunan bilgilerle çelişkilişekilde tanıtım yapmayın;
- Müşterileri, doktora gitmekten ya da tıbbi yardım almaktan vaz geçirecek ifadeler kullanmayın.
- Tanıtım yaparken, uygunsuz kullanıma karsı ya da ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın küçük
çocukların erişmemeleri gerektiğine dair uyarılarda bulunun.
- Müşterilerin sağlık ve beslenme konusundaki bilgilerinin artırılmasından sorumlu kamu ve özel
organizasyonlarla işbirliği yapın.
- Müşterilere bilgi sağlama konusunda sorumluluk taşıyın.
- 5. Gıda takviyelerinin güvenliği:
Gıda Takviyelerini satan kişi mutlaka:
- satılan gıda takviye ürünlerinin güvenliğini sağlamada kendi sorumluluğunu anlamalıdır. Gıda
takviye ürünleri, güvenliklerinin ve kalitelerinin muhafaza edilmesi için iyi şartlarda depolanmalıdır.
- Gıda takviyelerinin uygun kullanım seviyeleri ve yüksek miktarlarda kullanıldığı takdirde
oluşacak yan/Ters etkiler konusunda müşterileri bilgilendirmek zorundadır.
- 6. Doğru iş pratikleri:
Gıda takviyeleri satıcısı mutlaka:
-Gıda takviyelerinin dikkatli bir şekilde formüle edildiği, doğru bir şekilde etiketlendiği ve tavsiye
edildiği konusunda müşterileri temin etmelidir;
- Müşterişikâyetlerini hızlı bir şekilde araştırmalı ve çözmelidir;
- Rakip firma ya da ürünleri haksız yere kötülememelidir;
- Karşılaştırılan rakip ürünün tanıtımlarının yeterli belgelerinin olmasına dikkat etmelidir;
- halkın sağlığının geliştirilmesi için, tıp alanındaki profesyonellerle birlikte uygun tıbbi tedavinin
önemini kavramalıdır;
-Ticari satış formalitelerini, prosedür ve belgelerin dilini basitleştirmelidir;
- Şeffaflık sunmalıdır; yani gereklilik ve prosedür koşullarının müşteriye ve tüm taraflara acık bir
şekilde erişimini sağlamalıdır.
- 7. Sorumluluk konusunda oto-kontrol:
Gıda takviyeleri satıcısı, müşterilerle birlikte çalışma stratejileri ayarlamalı, ürünlerin depolanması,
taşınması gibi konularda plan yapmalı; işinin tüm yasal kurallara uygun olduğunu sürekli kontrol
etmelidir. Buna kendini ayarlama, oto-kontrol da denmektedir. Buna uygun oluşturulan plana ise özdüzenleyici program denmektedir.

4.3.2. Satışları artırma metodu olarak Ticari satış/Merchandising
Ticari satış, ürünlerle belirli bir eylem planı belirme ve satışları artırma metodudur. Temelde dört
kategoride yapılır:
- Ürün secimi,
- Ürün tahsisatı,
- Ürün fiyatlandırma,
- Ürün tanıtımı.
Burada, bir satış personelinin bilmesi ve uygulaması gereken bu dört kategoriye yönelik tavsiyeler
bulunmaktadır.
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Şekil 4.43.Gıda takviyeleri satısı
- 1) Ürün secimi
Doğru gıda takviyelerini seçmek oldukça güçtür ve başarılı bir satış personelinin önemli bir
özelliğidir. Zira piyasa vitamin, bitkisel gıdalar ve homepati ürünleri ile dolup taşmaktadır.
Gıda takviyeleri satıcıları aşağıdaki özelliklere dikkat etmelidirler:
- Faaliyette bulundukları alanda araştırma yapmalı ve rekabet durumunu ve rakiplerin
fiyatlandırma aralıklarını öğrenmelidirler.
- Demografik bilgileri ciddiye almalıdırlar. Örneğin:
- Çok sayıda yaslı müşteriniz var mı?
- Müşterilerinizin kendilerine vitamin ve ilaç alacakları çocukları var mı? Çocuklu müşterilerin
yüzdelik oranı nedir?
- Fiziksel olarak engelli müşterileriniz var mı?
- Müşterilerinizden kaçı spor faaliyetlerinde bulunuyor?
- Müşterilerinizin gıda takviyeleri konusunda bilgileri var mı?
- Vb.
- 2) Ürün tahsisi
Satıcının satacağı ürünlerin bulunduğu bir katalog hazırlaması gereklidir. Bu katalogda su kurallara
dikkat edilmelidir:
- Multivitaminler ilk sırayı alır, sonrasında ise, alfabetik sıra ile A, B, C vs., vitaminleri yer almalıdır.
- Eğer kompleks bileşikler mevcutsa, önce kompleks bileşiklerden başlanmalıdır. Örneğin, önce B
kompleks vitamini, sonra ise B1, B2, B3 (niasin) vs.
- Vitaminlerin ardından mineraller gelmelidir. Once multimineraller, sonra alfabetik sıra ile tekli
mineraller izlemelidir.
- Mineralleri, alfabetik sıralama ile aminoasitler izlemelidir.
- Yağlar, sindirim yardımcıları, vb. genellikle en sonda yer alır.
- Bazı kategoriler su şekilde ayrılabilir: sindirim yardımcıları, protein destekleri, çocuk vitaminleri,
kadınlara özel ürünler.
- 3) Ürünlerin fiyatlandırılması (bkz. Bölüm 4.3.3 )
- 4) Ürün tanıtımları
Gıda takviyesi kategorisindeki ürünlerin tanıtımları farklı şekillerde yapılabilir:
- Ürünlerin yasal şekilde özelliklerinin yazılı olduğu broşürler,
- Gıda takviyeleri katalogları,
- Kategoriler halindeki ürünlerin tablet (video, internet) aracılığıyla bilgilerinin gösterilmesi. Bu
kategorilerşunlardır: kıs ayları bakım ürünleri, kemik sağlığı, enerji verici ürünler, hafıza destekleyici
ürünler, menopoz dönemi besin takviyeleri, mutlu hamilelik ürünleri, faydalı bakteriler, tansiyon,
kilo verme, süper gıdalar, yeşil/organik ürünler, çocuk ilaçları, homeöpati, antioksidanlar, güneşten
korunma vb.
Bu kategorideki ürünlerin tanıtımında en önemli unsur, ürünler hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Satıcının, müşterilerine sağlık problemlerine dair tavsiyelerde bulunmadan ve ürün önermeden,
koşullar ve ürünler hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. Müşteriler, bilgi kaynağı olarak
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gördükleri satıcılara güven duyarlar; bu da en iyi ürün tanıtımıdır. Müşterilerin okudukları dergilerde
hangi ürünlerin tanıtıldığını bilmek ve fikir edinmek acısından, satıcının da sağlık dergileri okuması
gerekmektedir.
Bununla birlikte, satıcının , ürün etiketlerinde yazan tüm verileri açıklayabilmesi gerekir. Gıda
takviyelerinin genel olarak etiketleme kurallarına uygun bir şekildeetkilenmesi zorunludur. Bu
regülasyonlar, etiketlemede Avrupa (2002/46/EC Yönetmeliği) ve ulusal regülasyonlardır. Bu
regülasyonlara göre, gıda takviyelerindeki etiketler okuması kolay olmalı ve ulusal dilde yazılmış
olmalıdır. Gıda takviyeleri etiketlerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur (bkz. Şekil 4.44):
- Ürünün adı;
- Ürünün bir “gıda takviyesi” olduğu bilgisi;
- İçeriklerin net miktarını bildiren yazı(gıda takviyesinin miktarı);
- Muhteviyat listesi ve her içerik maddesinin miktarı;
- Üretim tarihi;
- Üreticinin, paketleyicinin ya da dağıtımcının ismi ve bulunduğu yer.
Yukarıda belirtilen genel şartların yanı sıra, gıda takviyeleri etiketlerinde su bilgiler de yer
almalıdır:
- Kullanım kılavuzu: günlük önerilen kullanım miktarı (ADT-değeri);
- Bitkisel içeriklerin ulusal dildeki isimleri ve Latince isimleri;
- Günlük önerilen dozun asılmamasını bildiren uyarı;
- Ürünün, çocukların erişiminden uzak tutulmasını bildiren uyarı;
- Gıda takviyelerinin, sağlıklı ve zengin bir besin düzeninin yerine kullanılamayacağına dair bilgi;
- Hamile kadınların ve bir yasından küçük bebeklerin ürünü, doktora danışmadan kullanmamasına
dair bilgi.
Gıda takviyelerindeki etiketlerde şunlar asla yer almamalıdır:
- Ürünün, herhangi bir hastalığı önlediği, tedavi ettiği ya da iyileştirdiğine dair ifadeler;
- Dengeli ve zengin içerikli besin düzeninin genel olarak yeterli besin miktarını karşılayamayacağına
dair ifade ya üstü kapalı ima.

Şekil 4.44.Gıda Takviyeleri etiket formatı [Kurtzweil, 1998]
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4.3.3. Fiyatlar ve Fiyatlandırma
Müşterinin gıda takviyeleri ürünlerini satın alma kararlarını etkileyecek bir dizi faktör
bulunmaktadır. Bu faktörler arasında fiyat, kalite ve ulaşılabilirliktir.
Ürün fiyatları, ürün ve hedef çevre, arz ve talep arasındaki uyum ve etkileşimi oluşturur.
Müşteriler, satıcılar tarafından belirlenen belirli bir ürünü alırlar.
Satıcılar, piyasadaki kendi rekabet şartlarına, ve takip edilen amaçlara bağlı olarak ürünlerine fiyat
biçerler. Bu koşullar, örneğin:
- Eğer satılmakta olan ürün talebi azsa, satıcılar fiyatları düşürerek, kendilerinin elde edecekleri
kâr marjından feragat etmeye razı olurlar.
- Eğer talep, beklenenin de üstünde ise, satıcılar bu durumdan faydalanmaya çalışarak, ürün
fiyatlarını artırırlar, böylelikle hem satışlarını hem de kâr marjlarını artırırlar.
Bunlar göz önünde bulundurulduğunda diyebiliriz ki, maliyet ve kâr beklentileri, fiyat artışları
üzerinde baskı oluşturur.

4.3.4. Sipariş verme ve araştırma
Sipariş formu (PO), ticari bir doküman olup, alıcı tarafından satıcıya verilen ve ürünler ya da
hizmetlerin türünü, miktarını ve fiyatlarını bildiren formlardır. Sipariş formunun satıcı tarafından
kabul edilmesi, alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmeyi oluşturur. Dolayısıyla, sipariş formu kabul edilene
kadar ortada bir sözleşme olmaz. Bu sipariş formu, ürün ve hizmetlerin harici sağlayıcılar arasında
satın alımının kontrolü için gereklidir.
Satıcılar, sipariş formlarını su sebeplerden dolayı kullanırlar:
- Sipariş formları, alıcıların amaçlarını satıcılara acık ve detaylı bir şekilde bildirir;
- Alıcıların ürün ve hizmetler için ödemeyi reddettikleri durumlarda, satıcılara koruma ve güvence
sağlar;
- Sipariş formları, satıcının gelen ve beklemede olan siparişleri yönetmesine yardımcı olur.
Satış formu (SO) ise, satıcı tarafından müşteriye verilen bir formdur. Geniş manada, sipariş fişi ve
üretim arasındaki ilişkiye bağlı olarak sipariş isleme modları aşağıdaki gibidir:
- Dijital kopya -Fiyatlar dijital olup, envanter tek bir dijital numune ile korunur. İstenildiği takdirde,
kopyaları yapılır ve es zamanlı olarak müşterilere gönderilir (bkzŞekil 4.6).
- Build to stock(Stok öncesi üretim)–Ürünlerin talebinden önce üretilip stoklanmasıdır. Çoğu
tüketim ürünleri bu kategoriye girmektedir.
- Build to order (siparişe göre üretmek)- Ürünlerin, alınılan siparişlere göre üretilmesidir.
Tasarımları önceden bildirilmiş olan isteğe uyarlı parçalardır

Şekil 4.45.Dijital bir satış formu örneği [web kaynağı 39]
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Fatura, fişyada adisyon, satıcı tarafından alıcıya verilen ve satış istemini gösteren, ticari bir
belgedir. Satılan ürünleri, miktarlarını ve satıcının belirlediği fiyatı belirtir.
Ödeme koşulları genellikle faturada bildirilmektedir. Faturalarda, ayrıca, alıcının en fazla kaç gün
içerisinde ödemesi gerektiği, bazen de belirlenen tarih öncesi ödemelerde indirim yapılabileceği de
belirtilir. Bunun yanı sıra, faturada listelenmiş olan ürün ve hizmetlerin ücretini alıcı çoktan ödemiş
de olabilir

4.3.5. Depolanmış ürünlerin yönetim metotları
Gıda takviyeleri, kalitelerinin muhafaza edilebilmesi için iyi şartlarda üretilmeli, hazırlanmalı ve
depolanmalıdır. Üreticilerden, ürettikleri gıda takviye ürünlerinin kimliklerini, saflığını, dayanıklılığını
ve muhteviyatı garantilemeleri beklenir.
Gıda takviyelerinin kalite özellikleri, depolama esnasında değişebilmektedir. Ürünlerin kötü depo
Sartlarında bekletilmesi, biyoaktif/organik içeriklerin kaybolmasına neden olabilir. Gıda takviye
ürünlerinin kullanım sürelerine bağlı olarak, depolama şartları farklılık göstermektedir.
Besin takviyelerinin satıcısı, tüm satılan ürünlerin dayanıklılık özelliklerini bilmek zorundadır.
Özellikle de aşağıdakileri bilmek zorundadır::
- Vitamin A dayanıklılığı: Vitamin A, ışığa ve ısıya karsı duyarlıdır. Özellikle oksijen ve alkalin
ortamda. Depolama ve pişirme sırasında azımsanmayacak bir miktar kaybolabilir.
- Vitamin B dayanıklılığı: Çoğu B vitamini, ışığa, ısıya ve oksijene (vitaminler B3/B4 ve B7 vitaminleri
hariç) maruz kaldığında kararsız hale gelmektedir. İslenme sırasında, depolama ve pişirme esnasında
kayda değer bir miktarda kayıp oluşur.
- Vitamin C dayanıklılığı: Vitamin C (askorbic asit) gıdalar pişirildiğinde ve saklandığında
kaybolmaktadır. Örneğin, patatesler, oda sıcaklığında saklandığı her ay boyunca vitamin C aktivitesinin
%15’ini, kaynarken ve pişerken ise bir %30-50’sini de kaybeder. Süt, pastörize edilince, içeriğindeki
C vitamininin %25’ini; çok yüksek sıcaklıkta islenmesi sonucu (UHT)%30’unu kaybeder.
- Vitamin D dayanıklılığı: Vitamin D, ısıya karsı tamamen dayanıklı değildir.
- Vitamin E stability: Vitamin, 150-175 °C arasındaki sıcaklıklarda kararlı ve dayanıklıdır. Ancak,
asidik ve alkali ortamlarda daha az dayanıklıdır. α-Tocopherol yag formundadır. Bazı gıda işlemleri
sırasında parçalanabilmektedir. 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda etkisini kaybeder. Bununla birlikte,
demir, klorür ve mineral yağından olumsuz etkilenir.
- Proteinlerin dayanıklılığı: Sıcaklık, basınç, mekanik etkiler, utrasonik ve iyonlaştırıcı radyasyonu
gibi etkenler, proteinlerin yapılarının bozulmasına neden olur. Sonuç olarak da, doğal fizyo-kimyasal
ve biyolojik özelliklerini kaybederler.
- Koenzim Q10 dayanıklılığı: sebze ve yumurtaların kızartılması esnasında Koenzim Q10’un
yaklaşık % 14 -32’si kaybolmuştur, ancak bu gıdalardaki koenzim Q10 bileşeni miktarı, bu gıdalar
kaynatıldığında ise aynı kaldı.
- Fitokimyasalların dayanıklılığı: Bitki özütleri, uygun koşullar kullanılarak muhafaza edilmelidir
(pH ve sıcaklık koşulları). Böylelikle, oluşacak ters etkilerin en aza indirgenmesi (örn., bileşiklerin
bozulması ve özütlerin kararması) ve fitokimyasal bileşenlerinin korunması sağlanmış olur (örn.,
bileşiklerin bozulması ve özütlerin kararması)
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4.4. Uygulamalı Alıştırmalar. Kontrol Soruları
Doğru seçenekleri işaretleyiniz:

Gıda Takviyeleri
1. Aşağıdakilerden hangisi, besin maddelerini en iyi şekilde tanımlar?
A.Bedenin enerji üretmesi, dokuların inşa ve muhafaza edilmesi ve bedensel işlevlerin
düzenlenmesi icin gerekli olan gıdalarda bulunan maddeler
B. Kimyasallar kullanılmadan üretilen tüm gıdalar
C. Seçeneklerin tümü de besin maddelerini doğru bir şekilde tanımlıyor
D. Kimyasalların kullanımıyla üretilen gıdalar
E. Bedene kalori sağlayan tüm maddeler
2. Eğer bir besin, kimyasal yapısında karbon içermiyorsa, hangi besin türünde sınıflandırılır?
A.İInorganik
B. Organik
C. Karbonhidrat
D. Vitamin
E. Doğal olmayan
3. Aşağıdakilerden hangisi organik besinlerden DEĞİLDİR?
A. Karbonhidratlar
B. Lipidler
C. Proteinler
D. Mineraller
E. Vitaminler

4. Aşağıdakilerden hangisi Besin Referans Alımı (DRI) hakkında YANLIŞ bir ifadedir?
A. Besinlerin uygun alımları hakkındaki bir dizi tavsiyedir
B. Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi tarafından geliştirilmiştir
C. İyi bir sağlık için bedenin ihtiyacı olan besinlerin belirlenmesi içingeliştirilmiştir
D. DRI, kabul edilebilir makrobesin dağıtım aralıklarını ifade eder
5. Aşağıdaki değerlerden hangisi, belirli bir gruptaki sağlıklı bireylerin yarısının gereksinimlerini
karşılayacak alım seviyelerini tanımlar?
A. Besin Referans Alımları (DRI)
B. Tahmini Ortalama Gereksinimler (EAR)
C. Önerilen Besin Miktarları (RDA)
D. Yeterli Alımlar (AI)
6. Okul ve hastane gibi kurumlar, zengin besin değeri olan yemek düzenleri oluşturmak icin
aşağıdaki değerlerden hangisini referans almaktadır?
A. Tahmini Kabul Edilebilir Gereksinimler (EAR)
B. Önerilen Besin Miktarları (RDA)
C. Yeterli Alımlar (AI)
D. Tolere Edilebilir Üst Limit (UL)
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7. Aşağıdakilerden hangisi altı besin kategorisinde değildir?
A. Vitaminler
B. Alkol
C. Lipidler
D. Proteinler
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi üç makrobesindir?
A. Karbonhidratlar, Lipidler, Proteinler
B. Karbonhidratlar, Su, Mineraller
C. Karbonhidratlar, Vitaminler, Mineraller
D. Lipidler, Proteinler, Yağlar

9. Aşağıdakilerden hangisi, insan bedeni için dayanıklı enerji sağlayan enerji yoğun besinlerdir?
A. Karbonhidratlar
B. Lipidler
C. Su
D. Proteinler

Vitaminler

1. Yağda çözünen vitaminler:
A. A, D, E, K Vitaminleri
B. A, B, E, K Vitaminleri
C. A, C, E, K Vitaminleri
D. A, B, C, K Vitaminleri
E. A, D, B, K Vitaminleri

2. Hangi vitamin, kanın pıhtılaşması için önemlidir?
A. Vitamin G
B. Vitamin C
C. Vitamin K
D. Vitamin D
E. Vitamin B
3. Bedendeki kemiklerin korunması için güçlendirilmiş süte hangi vitamin eklenir?
A. Vitamin D
B. Vitamin G
C. Vitamin K
D. Vitamin B
E. Vitamin C
4. Aşağıdakilerden hangisi C vitamini için geçerlidir?
A. Kolajen sentezi için gereklidir.
B. Askorbik asit olarak da bilinir
C. Hepsi
D. Bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur
E. Çokçeşitli meyve ve sebzelerde bulunur
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5. Vitamin C suda çözünen bir vitamin türüdür; dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi doğru bir
ifadedir?
A. Vücuttan kolayca atılır
B. Düzenli bir şekilde yenilenmesine gerek yoktur
C. Vücutta kolayca depolanır
D. Çok miktarlarda tüketimi kolay ve toksiktir
E. Hepsi
6. İshal, bulantı ve mide krampları gibi belirtiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A. Çok az meyve ve sebze tüketiminden dolayı Vitamin C eksikliği
B. Aşırı kola tüketimi nedeniyle vitaminlerin bedenden atılması
C. Vitamin C toksisitesi
D. Hiçbiri
E. Sigara içmekten kaynaklanan vitamin eksikliği
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi B1 vitamini (thiamin) için geçerlidir?
A. Hepsi
B. Thiamin suda çözünen bir vitamindir
C. Etanol thiamin emilimini engeller
D. Vitamin B1eksikliği beriberi hastalığına neden olur
E. Karbonhidratlardan (glikoz) enerji üretilmesinde temel rol oynar

8. Pellagra, dermatik, ishal ve bunama ile karakterize olan bir rahatsızlıktır. Aşağıdakilerden
hangisi eksik olduğunda ortaya çıkar?
A. Pantothenic Acid (B5)
B. Niacin (B3)
C. Folate (B9)
D. Pyridoxine (B6)
E. Biotin (B7)
9. Aşağıdaki belirtilerden hangisi pyridoxine (B6 vitamin) toksisitesi nedeniyle oluşur?
A. Ciddi sinir hasarı
B. İmmun fonksiyonunda azalma
C. Sacların dökülmesi
D. İshal
E. Kansızlık
10. Folate (vitamin B9) aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur?
A. Doğurganlık
B. Sindirim yolu çeperlerini yenileme
C. Hepsi
D. DNA’nın yapımı
E. Yagda çözünen vitaminlerin üretimi

11. Yaşlılar, mide zarlarında meydana gelen enflamaasyon nedeniyle B12eksikliği yasayabilirler.
Bu da, mide asit ve enzimlerinin salgılanmasını engeller. Bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kötü beslenme
B. Atrophic Gastritis
C. Atrophic Pneumonia
D. Pernicious Anemia
E. Gastrik Reflü
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12. D vitaminine neden “Günışığı vitamini” denmektedir?
A. Cilt güneş ışığına maruz kaldığında D vitamini bedende üretilebilmektedir.
B. Bitkiler güneşten gelen ısınlarla fotosentez yaparak D vitamini üretirler
C. D vitaminini keşfeden bilim insanları, Günes’e olan benzerliğinden dolayı o ismi vermiştir.
D. Çoğunlukla, Florida Sunshine Eyaletinde üretilen portakallarda bulunduğu için
E. Sarı meyve ve sebzelerde bulunduğu için
13. D vitamini kemikleri nasıl güçlendirir?
A. Vitamin D’nin kemik sağlığına faydası yoktur
B. Kemik iskeletini oluşturarak
C. Bedenin osteoclast üretmesine yardımcı olarak
D. Kan glikoz seviyelerini düzenleyerek
E. Bedenin kalsiyum emilimine yardımcı olarak

14. Bir çocukta D vitamini eksikliği varsa be eğik bacakları üzerinde duruyorsa, bu çocuğun
hastalığı nedir?
A. Pellagra
B. Osteoarthritis
C. Osteomalacia
D. Raşitizm
E. Vitamin D toksisitesi
15. K Vitamini eksikliğinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A. yanlış beslenme
B. Sac dökülmesi
C. Kan pıhtılaşmasının artısı
D. Kalp-damar hastalıkları
E. Kanamanın artması ve kolay morarma

16. K vitamini bedenin kalsiyum kullanımına yardım eder, bu da sağlıklı ve güçlü kemikler anlamına
gelir. K vitamini eksikliği kişiyi aşağıdaki hastalıklardan hangisine karsı daha savunmasız bırakır?
A. Osteoartrit
B. Osteoporoz
C. Osteosarkoma
D. Osteopati
E. Osteomalazi
17. Aşağıdakiifadelerden hangisi Vitamin takviyeleri için GECERLİDİR?
A. Herkese gereklidir
B. Yemek düzenlerine besin değerleri eklenmesini sağlayan ürünlerdir
C. Gıdalarda doğal olarak bulunur
D. Hepsi
E. Reçete ile alınabilir

18. Vegan kişiler hayvansal ürünler yememektedir. bu nedenle aşağıdaki vitamin takviyelerinden
hangisini almaları gerekir?
A. Vitamin B12
B. Vitamin K
C. Vitamin A
D. Folik Asit
E. Riboflavin
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19. Because the nervous system develops early in a pregnancy, a pregnant woman will benefit
from this supplement, which protects against birth defects involving the nervous system?
A. Folic Acid
B. Riboflavin
C. Vitamin B12
D. Vitamin K
E. Niacin

Mineraller

1. Aşağıdaki önermelerden hangisi mineraller için GECERLİDİR?
A. Mineraller bitki-kaynaklı gıdalarda bulunmaz
B. Mineraller çocuklarda olduğu gibi yalnızca büyüme cağlarında gereklidir
C. Mineraller inorganik bileşiklerdir
D. Hepsi
E. Mineraller hayvan-kaynaklı gıdalarda bulunmaz
2. Mineraller nerede bulunur? Aşağıdakilerden hangisinde bulunur:
A. Yürüdüğünüz toprakta
B. Parmağınızdaki yüzükte
C. Yüzünüzdeki makyajda
D. İnsan vücudunun içinde
E. Hepsi
3. Temel yedi mineralden hangi üçü elektrolittir?
A. Demir, Çinko, İyot
B. Sodyum, Potasyum, Sülfür
C. Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum
D. Sodyum, Potasyum, Klorür
E. Bakır, Manganez, Flüorür

4. Sodyum, potasyum ve klorür mineralleri kan basıncının korunmasına nasıl yardımcı olur?
A. Bedenin sıvı dengesini düzenlemesine yardım ederek
B. Vücut sıvıları düşük olduğunda, kan damarlarının kasılmasını sağlayarak
C. Kan basıncını düzenleyen tiroid hormonlarının üretimine yardımcı olarak
D.Bedenin güçlü kan damar duvarları inşa etmesine yardım ederek
E. Kan basıncının artırılması için gerekli olan hormonların üretilmesine yardım ederek
5. Aşagıdaki minerallerden hangileri kemikleri güçlendirir?
A. Kalsiyum, Fosfor ve Magnezyum
B. Sodyum, PotasyumveKlorür
C. İyotve Demir
D. Kalsiyum, İyotve Klorür
E. YalnızcaKalsiyum

6. Önemli mineraller olmalarının yanı sıra, Kalsiyum, Fosfor ve Magnezyumun ortak fonksiyonu
nedir?
A. Bedendeki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olurlar
B. Tiroit bezi sağlığı için önemlidirler
C. Bedende oksijeni taşırlar
D. Diş çürüklerinin önlenmesinde gereklidirler
E. Kemik sağlığı için önemlidirler
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7. Bedendeki kalsiyum seviyeleri çok azaldığında, beden ihtiyaç duyduğu minerallerin salınması
için kemik yıkımını gerçekleştirir. Bu işlemin adı nedir?
A. Kemik geri emilimi/soğurma
B. Kemik alınımı
C. Kemiksalgılama
D. Kemik atılımı
E. Kemik üretimi
8. Aşağıdaki terimlerden hangisi, kemik kitlesindeki azalmayı ifade eder?
A. Osteosit
B. Osteoartrit
C. Osteoklast
D. Osteoporoz
E. Osteosarkoma
9. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinde kalsiyumun etkisi vardır?
A. Kalp fonksiyonlarının yönetimi
B. Sinir sistemi mesajlarının taşınması
C. Hepsi
D. Uygun kas kasılmaları
E. Kemik ve dişlerin güçlenmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi düşük iyot nedeniyle oluşur?
A. Guatr
B. Osteoporoz
C. Anemi
D. Hiperaktivite
E. Parkinson hastalığı

11. Regl kanaması gören kadınların besin düzenlerini demir ile desteklemeleri gerekiyor. Demir
seviyeleri desteklenmediği takdirde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A. Beyin kanseri
B. Düşük karaciğer değeri
C.Yüksek kırmızı kan hücresi değeri
D. Osteopetroz
E. Demir eksikliği anemisi
12. Osteoporozla savaşmak için, kadınlar yeterli olarak aşağıdakilerden hangisini almalıdır?
A. Kalsiyum
B. Demir
C. Lifler
C. Vitamin B12
D. Folat

Makrobesinler

1. Aşağıdakilerden hangisi makrobesinleri tanımlar?
A. Az miktarlarda gerekli olan ve kalori içermeyen maddeler
B. Büyük miktarlarda gerekli olan ve kalori içeren maddeler
C. Çok büyük kimyasal yapıları olan maddeler
D. Gram basına çok fazla kalori barındıran maddeler
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2. Proteinlerde kaç kalori bulunmaktadır?
A. 100 Kalori
B. Gram basına 0 kalori
C. Gram basına 9 kalori
D. Gram basına 4 kalori
3. Lipitlerde kaç kalori bulunmaktadır?
A. 100 kalori
B. Gram basına 0 kalori
C. Gram basına 9 kalori
D. Gram basına 4 kalori

4. Proteinler biyolojik moleküllerdir; aşağıdakilerden hangisinden oluşmuştur?
A. Şekerler
B. Amino asitler
C. Nükleoititler
D. Gliserol
5. Protein ………
A. glikoz moleküllerinden oluşur
B. kimyasal yapısında nitrojen barındırır
C. gram basına karbonhidratlardan daha fazla enerji üretir
D. kompleks, inorganik bir moleküldür
6. Kaç tane amino asit türü vardır?
A. 22
B. 9
C. 21
D. 4

7. Doymuş yag asitleri:
A. sıvı formdadır
B. karbonlar arasında çift bağlar bulunur
C. yalnızca tekli bağları vardır
D. Çift sayılarda karbon atomları içerir

8. Trigliseritler (yağlar) ………. Derece enerji kaynağıdır.
A. Birinci
B. Dördüncü
C. Üçüncü
D. İkinci
9. C6H12O6 ………….’in kimyasal formülüdür
A. Karbonhidrat polimeri
B. Pentoz monosakkarit
C. Heksoz monosakkarit
D. Hepsi
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10. Beyin hücreleri enerji ihtiyaçları için aşağıdaki organik bileşenlerden hangisine temelde
ihtiyaç duyar?
A. Glikoz
B. Glikojen
C. Galaktoz
D. Gliserol
11. İnsan bedeni yakıt olarak hangi seker türünü kullanır?
A. Sukroz
B. Fruktoz
C. Galaktoz
D. Glikoz

12. Lifler aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur:
A. Kanser riskini azaltmada
B. Kalp hastalıkları ve diyabet mellitus risklerini azaltmada
C. Hepsi
D. Kabızlık, divertikülit ve kanamaların önlenmesinde
E. Sağlıklı kilonun korunması ve obezitenin önlenmesinde

13. Vücuda alındığında jel oluşturan lif türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hiçbiri
B. Çözünmeyen lifler
C. Çözünen lifler
D. Glikoz
E. Lif yapılı lifler

14. Laboratuvar ortamında üretilmemiş ya da gıdalara eklenmemiş olan doğal liflere ne denir?
A. Total lif
B. Fonksiyonel lif
C. Besinsel lif
D. Çözünen lif
E. Çözünmeyenlif

Fitokimyasallar

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi fitokimyasalları en iyi şekilde tanımlar?
A. Fitokimyasallar, klorofil içeren gıdalardır
B. Fitokimyasallar yalnızca meyve ve sebzelerde bulunur
C. Fitokimyasallar, tüm bitkisel gıdalarda bulunan bileşiklerdir
D. Fitokimyasallar, yalnızca takviye ürünlerinde bulunan bileşiklerdir

2. Aşağıdaki yiyecek gruplarından hangisi fitokimyasallar acısından zengin DEGILDIR?
A. Tereyağı, margarin, az yağlı süt, çedar peyniri
B. Portakal, yabanmersini, çilek, elma
C. kahverengi pirinç, yulaf, kashi, tam buğday mamülü bulgur
D. Yerfıstığı, pekan cevizi, fındık, kaju

218

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

3. Araştırmalara göre, yüksek miktarda fitokimyasal içeren beslenme düzeni, aşağıdakilerden
hangisini önlemeye yardımcı olur?
A. Kalp hastalıkları
B. Karpal tünel sendromu
C. Endometrioz
D. Glüten intoleransı
4. Gıdalarda en fazla ve çeşitli olarak bulunan fitokimyasal bileşikleri hangisidir?
A.İIzotiosiyanatlar
B. İzoflavonlar
C. Flavonoidler
D. Karotenoidler
5. Fitokimyasallar, aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine sahiptir?
A. DNA hasarını önlemek
B. Antihistamin etkileri
C. Antibiyotik etkileri
D. Anti-HIV etkileri

Gıda takviyeleri ticareti

1. Gıda takviyeleri satıcıları, ürün ticaretinde bir dizi prensipleri gözetmek zorundadır. Bunlar:
A. Ulusal ve uluslararası kanunlara uygunluk
B. Satıcı-müşteri ilişkileri geliştirme
C. Kamu sağlığının iyileştirilmesi
D. Gerçekçi tanıtım ve gıda takviyelerinin güvenliği
E. Hepsi
2. Ürün satıcılığısu yollarla gerçekleştirilir:
A. Ürün secimi, ürün tahsisi, ürün fiyatlandırması, ürün tanıtımı
B. Ürün secimi ve tanıtımı
C. Ürün fiyatlandırması ve tahsisi
D. Ürün secimi, tahsisi ve fiyatlandırması

4.5. Sözlük
Adenosine triphosphate (ATP) –enerji transferinde önemli rol oynayan riboz ve adenin bazı
içeren nükleotit.
Adipoz dokusu- Yag depozitleri içeren doku
Additive/Katkı–Ürün uyumluluğu ve kalitesini korumak, besin değerlerini geliştirmek ya da
muhafaza etmek, lezzetliliğini ve sağlığa yararlılığını korumak, kabarmasını sağlamak, pH derecesini
kontrol altında tutmak, lezzet artırmak ve renk sağlamak gibi amaçlarla gıdalara eklenen maddelerdir.
Adverse effect–İnsan organizmasının yapısında ya da fonksiyonlarında meydana gelebilecek
önemli değişiklikler ya da fizyolojik olarak önemli bir fonksiyonun bozulması sonucu sağlığın
etkilenmesine ters etki denir.
Alerjen – Alerjik reaksiyona neden olan herhangi bir madde.
Alkaloid–Bitkilerde bulunan organik bir bileşik; kimyasal yapı olarak bazdır ve en az bir nitrojen
atomuna sahiptir.
Amino-acid –Proteinlerin temel yapı tası olan moleküllerdir; amino ve karboksil fonksiyonel
grupları ve değişken kenar zinciri ile karakterizedirler. 21 amino asit vardır. İnsan vücudu 12
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esansiyel olmayan amino asiti sentezleyebilir; ancak geri kalan 9 asitin (esansiyel asitler) beslenme
yoluyla alınmalıdır.
Anemi–Kırmızı kan hücrelerinin yapımında gerekli olan unsurların alımı ve emilimindeki
yetersizlik.
Antibody/antikor–Bedenin bağışıklık sistemi tarafından üretilen, enfeksiyonları belirleyip,
onlara karsı savaşan proteinlerdir.
Antioksidan- İnsan bedenine içeriden ve dışarıdan saldıran serbest radikallerin etkisiz kalmasına
yardımcı olan bileşiklerdir.
Arteroskleroz- kan damarları da dahil olmak üzere birden fazla kalp damar hastalığını tanımlar.
Ateroskleroz–Arter damar duvarlarının kalınlaşmasıyla, kalbe, beyne ve diğer organlara giden
kan akısının aksaması.
Artrit–eklemlerdeki enflamasyon için ya da bu enflamasyonların oluşturduğu bozukluklar için
kullanılan genel bir tıbbi terim.
Astringent/Kan durdurucu– salgıları azaltan, dokuları kurutup büzüştüren madde. Kanamaların
kontrol altında tutar.
Beta(β)-carotene –Karotenoid denilen renkli pigmentlerin en aktif olanıdır. Vücuda girdikten
sonra, β -carotene, A vitamininin hazır olarak kullanabilir formu olan retinole dönüşür.
Bile acids/Safra asitleri–Karaciğer tarafından kolesterolden üretilen asitlerdir. Yağların sindirimi
ve emilimi için gereklidir.
Bioavailability/biyoyararlılık -Belirsiz metabolik ve/veya fizyolojik süreçlere besin maddesinin
katkıda bulunmasını tanımlar. Belli bir bileşiğin beden tarafından emilip kullanılma derecesidir.
Biological value/Biyolojik Değer (BV)–, gıdalardan alındıktan sonra emilip Bedendeki
proteinlere katılan protein oranlarının ölçümüdür.
Biyomolekül–Canlı bir organizmanın hayati parçası olan herhangi bir organik molekül.
Biyoteknoloji–Genetik mühendislik gibi bilimsel tekniklerin bitkileri, hayvan ve
mikroorganizmaları değiştirme ya da geliştirmede kullanılmasını ifade eder.
Biotin –Ayrıca Vitamin B7ya da vitamin H olarak da bilinir. B-kompleks grubuna ait suda çözünen
bir vitamin türüdür.
Vğcut Kitle Endeksi (BMI) - Quetelet endeksi olarak da bilinir. Kişinin bedenindeki yağın oranını
hesaplandığı bir hesap işlemidir.
Vücut GelistirmeBeslenmesi–Bedende kas inşası ve vücut yağının azaltılmasına yönelik
geliştirilen beslenme düzenidir. Bu düzende, yüksek protein içeren yiyecekler, tam tahıllı ekmek,
makarna ve kahvaltı gevreklerine yer verilir.
Botanik–Bitkisel, bitkilerden elde edilen bir gıda takviyesi.
Kafein–bazı bitkilerden elde edilen hafif alkaloid bir uyarıcıdır. Kahve taneleri, cay yaprakları ve
kakao tanelerinde bulunur. Alkolsüz içeceklere, enerji içeceklerine de eklenir. Besin takviyesi olarak
kapsül ve tabletler halinde satılır. Kafeinin besleyici bir değeri yoktur.
Kalsiyum (Ca)–Vücutta en fazla bulunan mineraldir. Bedendeki kalsiyumun % 99’u kemik ve
dişlerde bulunmaktadır. Geri kalan %1’i ise, kanda ve yumuşak dokularda bulunur. Beden sıvılarındaki
kalsiyum, +2 iyonuyla yüklüdür. İnsanların, kalsiyumu beslenme yoluyla almaları gerekir.
Kalori–Gıdalarda bulunan enerjinin birimi
Kanser–İnsan bedenindeki hücrelerin kontrolsüz artısıyla karakterize edilen bir grup hastalık
adıdır. Bu hastalıktaki kontrolsüz cogalan hücreler, bulundukları yerden uzaklaşarak farklı alanlara
da yayılırlar. Kanser hücrelerinin diğer bir adı da, kötü huylu hücrelerdir.
Karbonhidrat–Sakkaritler ya da basitçe “sekerler” de denmektedir. 1-2-1 oranında karbon,
hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerin oluşturduğu bir sınıftır.
Karboksil grubu– Yag asiti hidrokarbon zincirinin son ucunda bulunan bir grup olup, çift bağla
oksijene, tek bağla hidrojene bağlanır.
Karsinojen–Kansere neden olan madde ya da diğer unsurlar. Bazı yapay tatlandırıcılar, karsinojen
olma riskleri nedeniyle yasaklanmıştır.
Kalp damar hastalıkları-Hipertansiyon, ateroskleroz, koroner kalp hastalığı ve kalp krizini
kapsayan hastalık familyasıdır.
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Karotenoidler–Yağda çözünen bitki pigmentleridir (renklendiricileridir). En yaygın karotenoidler,
α-carotene, β-carotene, β-cryptoxanthin, lutein, zeaxanthin, ve likopendir. Karotenoidler, serbest
radikallere karsı savaşan antioksidanlardır.
Kolesterol–Kandaki lipidlerde ve bedendeki hücrelerde bulunan yumuşak, beyaz ve cilalı bir
maddedir. İki kolesterol kaynağı vardır. İlki, bedendir, özellikle karaciğer, günde 1 gr kolesterol üretir.
İkincisi ise, hayvanlardan elde edilen gıdalardır; özellikle yumurta sarısı, et, kümes hayvanları, balık,
deniz ürünleri ve tam yağlı mandıra ürünleri. İkinci kategoriye, besinler yoluyla alındığı için besinsel
kolesterol denmiştir.
Krom (Cr)–İnsanlar için önemli bir mineraldir. Pek çok gıdada doğal olarak bulunurken, krom
takviyeleri de satın alınabilir.
Kobalamin - Vitamin B12olarak da bilinen, B-kompleks grubundan olan suda çözünebilen bir
vitamindir.
Koenzim–Kofaktör adı da verilir. Bir enzime bağlanan ve enzim ortamında gerçeklesen
reaksiyonları uyaran, katalize eden küçük ve non-protein (protein olmayan) bir moleküldür.
Bakır–Demir emilimi ve taşınmasında önemli rol oynayan esansiyel bir mineraldir. Çok küçük
miktarlarda ihtiyaç duyulduğundan, eser mineral de denmektedir.
Denaturasyon–Bir molekülün yapısının fiziksel ve kimyasal yollarla değişmesi, bozulmasıdır.
Deoxyribonucleic acid/Deoksiribonükleik Asit (DNA)–Deoksiriboz içeren bir nükleotid olup
genetik bilgi deposudur.
Diyabet–Yetersiz insülin kullanımıyla karakterize olan bir sağlık koşulu. Bedenin kan şekeri
seviyelerini kontrol edebilmesini engeller.
Diet/Beslenme düzeni–Kişinin yeme ve içme düzenine işaret eder. Beslenme düzeni, gelir, kültür,
din, coğrafi konum ve yasam tarzı gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Besinsel antioksidan–Reaktik oksijen türlerinin, reaktif nitrojen türlerinin ters etkilerini hatırı
sayılır derecede azaltan maddelerdir.
Besinsel element–Karbon, oksijen, hidrojen, nitrojen ve sülfür gibi, tüm organik moleküllerde
mevcut olan elementler haricinde kalan ve canlı organizmaların az miktarlarda ihtiyaç duydukları
elementlerdir. Bunlara sıklıkla besinsel mineral ya da mineral besini denir. Örnek: çinko, bakır, demir
vb.
Besinsel lif/diyet lifi–Diyet lifi de denmektedir. Besinsel lifler, ince bağırsakta sindirim ve emilime
dirençli, kalınbağırsaklarda tamamen ya da kısmi fermentasyon geçiren karbonhidratlardır.
Besinsel mineral– bkzbesinsel element
Besin takviyesi –bkzgıda takviyesi
Diyetisyen– Bireysel ya da grup beslenme planlaması, beslenme konusunda halkın eğitilmesi,
gıda biliminde araştırmalarda uzmanlaşmış sağlık hizmeti profesyoneli.
Sindirim–Gıdaların sindirim sisteminde daha küçük parçalara ve besinlere parçalanmasıdır. Altı
temel işlemde tamamlanır. Özellikle de tükürük, mukus, enzimler, hidroklorik asit, bikarbonat ve
safra suyu gibi birçok beden salgısı sindirimde görev yapar.
Disakkarit - Glikosidik bag yoluyla dehidrasyona sentezi tarafından bağlanan iki mono-sakkaritten
oluşan moleküldür. Sukroz, laktoz ve maltoz bunlara örnektir.
Diüretik/idrar söktürücü–İdrar boşaltımını artırarak, bedenden fazla suyu atan maddeler.
Ekinezya–Soğuk algınlığı, influenza, egzama, çeşitli enfeksiyon türleri, malarya, sifilis, kanser ve
difteri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan çok yıllık bir bitkidir.
Elektrolit–Solüsyon içerisinde iyonlara (yükçü parçacıklar) ayrılan ve bu şekilde solüsyonu
iletken kılan maddedir. Elektrolikler, bedendeki su dengesini düzenler ve neredeyse her metabolik
reaksiyonda kritik rol oynar.
Enzim–Üç karakteristik özelliği olan biyolojik katalizör görevindeki protein molekülüdür. Birincisi,
enzimin temel fonksiyonu, tepkime oranını artırmaktır. İkincisi, çoğu enzim, görevlerini yapabilmek
için hususi olarak yalnızca bir reaktantla (substrat da denir) tepkimeye girer. Üçüncü ve en önemli
özelliği, enzimler düşük aktiviteden yüksek aktiviteye ya da tam tersi olarak regüle edilirler.
Esansiyel amino asitler–Beden tarafından sentezlenemeyen dokuz amino asittir. Bunlar: histidin,
isoleucine, leucine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, ve valine’dir.
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Esansiyel Yag asitleri–Beden tarafından üretilmeyen, eksikliğinin gıdalar yoluyla karşılanması
gereken yag asitleridir. Bunlar sudur: linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid, eicosapentaenoic
acid, ve docosahexaenoic acid. Esansiyel yag asitleri bitkiler tarafından üretilir, ve sağlığın korunması
acısından besin düzeninde bulunmalıdır.
Eksipiyan/ilaç katkısı-bazı zamk ve nişastalar gibi, ilaç yapımında kullanılan, ilaçların alımını
tablet ya da sıvı halde üretilmesine yardımcı olan etkisiz/atıl maddelerdir. Kimi yapay tatlandırıcılar
eksipiyan olarak kullanılır.
Yaglar–Lipitler olarak da bilinir.
Yagda çözünen vitaminler–Yağlarda çözünen ve vücuttaki yağda ve karaciğerde depolanan
vitaminlerdir.
Yaglı asitler–Katı ve akışkan yağlarda bulunan karboksilik asitlerin kompleks molekülleridir.
Yağlı asit molekülleri, uzun, alifatik hidrokarbon zinciri (12-20 karbon atomu vardır) ve karboksil
grubundan (-COOH) oluşur. Yag asitleri, doymuşluk oranlarına (bağlı bulunan hidrojen atomu sayısı
ve hidrokarbon zincirinin uzunluğu) göre doymuşluk oranları değişkenlik gösterir.
Lifler – Lifler, yalnızca bitkilerde bulunan sindirilemeyen polisakkaritlerdir. Meyve ve sebzelerin
kabuklarında, tohumlarında yaprak ve köklerinde bulunur. Ayrıca, tahılların özlerinde ve kepek
tabakalarında da mevcuttur.
Folat–vitamin B9 olarak da bilinir. B-kompleks vitaminlerinden olup suda çözünür.
Gıda Katkıları–Gıda takviyelerinin üretiminde kullanılan kimyasal muhteviyattır.
Gıda Takviyeleri–Normal besin düzenini desteklemek amacıyla kullanılan besinsel takviyelerdir.
Besinsel ya da fizyolojik etkileri olan konsantre formdaki besin unsurlarının ve diğer maddelerin
yalnız halde ya da kombine halde imal edilmiş ürünlerdir. Ölçümlenmiş küçük miktarlarda alınması
gereken, belirli dozlar halinde pazarlanan ürünlerdir.
Serbest Radikal–Eslesmemiş elektrona sahip olan molekül olup, bedendeki diğer moleküllerle
etkileşime girerler (deoksiribonükleik asit DNA, proteinler ve lipidler gibi). Bu etkileşim sonucu
hücrelere hasar verdirirler. Aktioksidanlar tarafından etkisizleştirilirler.
Fruktoz–Meyve sekeri olarak bilinen bir monosakkarit. Sukroz ve meyvelerde doğal halde bulunan
basit bir seker türüdür. Sukrozdan daha sekerli olduğu için, gıda ürünlerini tatlandırmak için sukrozla
birlikte kombine edilip, yüksek fruktozlu mısır surubu (HFCS) formunda gıda ürünlerine eklenebilir.
Galaktoz–Süt şekeri olarak bilinen bir monosakkarit türü. A monosaccharide known as milk sugar.
Ginkgo biloba–Ginkgo biloba ağacının yapraklarından elde edilen bitkisel bir besin takviyesidir.
Ginseng – Panaxfamilyasına ait, birbiriyle akraba iki bitkiyi tanımlar. Ginseng, çeşitli enfeksiyonların
tedavisinde, mide-bağırsak bozukluklarında, kan dolasımı bozukluklarında, yanık, kanser, diyabet,
migren ağrıları ve kilo kayıpları gibi sağlık koşullarında kullanılmaktadır.
Glisemik Endeks (GI)–Karbonhidratların, yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerindeki
artısın 0-100 arası ölçümlenme endeksidir. Gıdalardaki karbonhidrat miktarını gram gram belirler.
Doğalşekerlerden olan glikoz en yüksek Glisemik endekse sahiptir (GI=100) ve früktoz en düşük
Glisemik endeks oranına sahiptir (GI=19).
Glikonojenesis–Lipid ya da proteinlerin yıkıma uğradıktan sonra, bu parçalardan glikoz (şeker)
üretimidir. Glikojenesis süreçleri, yalnızca karaciğer ya da böbrek hücrelerinde gerçekleşir.
Glikoz–Kan şekeri olarak da bilinir. Karbonhidratların parçalanması sonucu oluşan bir
monosakkarittir. Glikoz, kanda dolaşır ve bedenin temek enerji kaynağıdır.
Glüten–Tahıllarda bulunan proteinler için kullanılan jenerik bir terimdir.
Gliserol –Basit bir polyol (seker alkolü) bileşiğidir. Trigliserit ve fosfolipitlerin ana yapısal
bileşenidir. Hayvan ve bitkilerde doğal halde mevcuttur.
Glikojen–Ana karbonhidrad deposu olan bir polisakkarittir. Özellikle karaciğer ve kaslarda
bulunur. Fiziksel egzersiz esnasında enerji yakıtı olarak kullanılır.
Glikoliz–Şekerlerin yıkımını başlatan hücreler arası reaksiyon.
Hemoglobin–Kırmızı kan hücrelerinde demir ihtiva eden ve oksijen taşıyan molekül.
Herb/Sifalı bitki–Tıbbi amaçlarla kullanılan ya da pişirilen bitki. Örn.:Ekinezya ve Ginseng
Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) –Kandaki kolesterolü arter damarlardan uzaklaştırarak
karaciğere taşıyan birçok proteinden biri.
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Hormon–Hormonlar, bedende düzeni sağlama ve karmaşık metabolik reaksiyonlarda düzenleyici
olarak görev yapan haberci proteinlerdir.
Hidrokarbon – Yalnızca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan organik madde.
Hidrojene– Çoğunlukla, doymam ıslık derecesini azaltmak için içine hidrojen eklenen yağların
hidrojenlestirilmesine denir..
Hidroliz- Suyla karşılaştığında bir moleküldeki kimyasal parçalanma işleminin adıdır.
Hiperkalsemi–Kandaki kalsiyum seviyesinin anormal derecede yüksek olması.
Hiperglisemi–Kanda çok fazla seker bulunması. Hiperglisemi ya da yüksek kan şekeri, çok az
insülinden ya da bedenin insülin kullanamamasından kaynaklanır.
Hiperlipidemi–Kandaki lipid (yag) oranlarının artması. Bu lipidlerin arasında kanda taşınan,
lipoprotein adı verilen büyük molekül parçaları olan kolesterol, kolesterol bileşikleri, fosfolipitler ve
trigliseritler bulunur.
Hipertansiyon–Yüksek kan basıncı. Tedavi edilmediği takdirde, kalp hastalıklarına ve kalp krizine
neden olabilir.
Hipoglisemi–Kanda çok az glikoz ya da kan şekeri bulunması.
İmmün (bağışıklık) sistemi – Maddeleri anormal ya da yabancı diye teşhis eden ve bu maddelerin
vücuda zarar vermesini önleyen hücre, doku, organ ve işlemlerden mürekkep bir sistemdir.
Insülin–Pankreastaki özel hücreler tarafından üretilen bir hormon; kandaki glikoz (seker)
seviyelerini kontrol eder, düzenler.
Demir (Fe)–Tüm bakteri, bitki ve hayvanlar için hayati özellikte bir metaldir. İnsanlarda, kırmızı
kan hücrelerine rengini veren ve onların beden boyunca oksijen taşımalarını sağlayan, besinlerin
enerjiye dönüşmesine yardım eden, yeni deoksiribonükleik asit (DNA) üretime yardımcı olan, hücre
üremesi ve hücre ayrışmalarını düzenleyen kırmızı renk pigmenti hemoglobinin bir bileşenidir.
Lactoz–Süt şekeri olarak da bilinen bir disakkarit.
Laktovejetaryan – Bitki kaynaklı gıdaların yanı sıra süt ürünlerini de tüketebilen vejetaryen türü.
Lipidler–Yağlar olarak da isimlendirilir. Suda çözmemeleriyle diğerlerinden ayrılan kutupsuz
organik bileşenlerdir. “Besinsel yag” terimi pek çok yag türünü içerir. Besinsel yağların %90’dan
fazlası trigliseroller ya da trigliseritlerdir. Geri kalan besinsel yağlar ise kolesterol içerir.
Lipoprotein –Kanda lipitleri taşıyan yag ve protein kombinasyonudur.
Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL)–yüksek miktarlarda kolesterol içeren ve lipitleri (yağları)
bedendeki diğer dokulara taşıyan aynı zamanda kötü kolesterol denilen lipoprotein türüdür.
Likopen–Domateslerdeki kırmızı renkten sorumlu bir bitki pigmentidir (kırmızı renk). Greyfurt,
likopen acısından zengindir. Likopen güçlü bir antioksidan olup, cilt yaslanmasını geciktirir ve kalp
hastalıklarıyla kanser gibi kronik hastalıklara karsı koruma sağlar.
Makromolekül–eşdeğerli bağlanma ile oluşan büyük molekül.
Makrobesin–Gelişmeyi ve sağlığın korunmasını sağlayan, protein, karbonhidrat ve yağlardan
alınan enerji-üreten moleküller gibi maddeler. Büyük miktarlarda alınmalıdır.
Yetersiz beslenme–Yetersiz beslenme düzeninden ya da besinlerin emilmemesi sonucu oluşan
rahatsızlık.
Maltoz– Malt şekeri olarak da bilinen bir disakkarit.
Manganez (Mn)–İnsan sağlığı için çok az miktarlarda (eser miktar) alınması gereken bir mineral.
Bazı enzim reaksiyonlarında ve kemik ve kıkırdak doku gelişiminde kullanılır.
Metabolizma–Bedendeki hücrelerde gerçeklesen ve canlılığı sürdüren fiziksel ve kimyasal
süreçlerdir. Metabolizmada iki faaliyet gerçekleşir: anabolizm (yapım aşaması) ve katabolizm
(kopleks materyallerin yıkım, parcalanım işlemi). Gıdalarda bulunan karbonhidrat,yag ve protein
ve makrobesinlerin enerjiye dönüştürülmesi ve diğer fizyolojik işlemler metabolik işlemlerin birer
parçasıdır. ATP (adinosene triphosphate) hücre metabolizmasında kullanılan ana enerji formudur.
Mikrobesinler–Bedenin gelişmesi ve sağlığının korunması için çok az hatta eser miktarlarda
alınması gereken maddeler.
Mineral besin– bkzBesinsel element
Monosakkaritler–Basit şekerlere kırılamayan karbonhidrat monomerleridir. Basit seker olarak
da bilinirler. Örn.: glikoz, früktoz, galaktoz
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Niasin –Vitamin B3 olarak da bilinir. B-kompleks grubuna ait olup suda çözünebilirler.
Besleyici olmayan tatlandırıcılar–Gıdalara eklendiğinde enerji vermeyen ya da çok az enerji
sağlayan tatlandırıcılardır.
Nükleotid–Bir ya da birden fazla fosfat gruplarından (pentoz seker ve baz) oluşmuş organik
bileşenler sınıfıdır.
Besinler–Yiyeceklerde bulunan çeşitli kimyasal maddelerdir. Kişinin beslenme düzeninde enerji,
gelişim ve bedensel fonksiyonların çalışması için gereklidir.
Beslenme–Organizmalar ve gıdalar arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı. İnsan beslenmesi
bilim dalı, gıdalarda bulunan besinlerin ve diğer maddeleri, insan bedeni büyüme ve koruma amacıyla
besinleri nasıl kullandığını, yiyecekler, gıda bileşenleri, beslenme düzenleri ve sağlık arasındaki
ilişkileri inceler.
Besinsel eksiklikler–Besin alımı sürekli olarak önerilen miktarlardan düşük olursa bedende
besinsel eksiklikler baş gösterir.
Besin bilimciler–Besin bilimin çalışmış olan kimselerdir. Pek çok besin bilimci, besin bilim
dalında yükseklisans ve doktora derecelerine sahiptir. Bu kişiler, gıda güvenliği, yeme alışkanlıkları
ya da gıdaların ve besinlerin sağlık üzerindeki etkileri gibi konularda araştırmalar yapmaktadırlar.
Bazı besin bilimciler kayıtlı diyetisyen olarak görev yaparlar. (RD)
Besleyici tatlandırıcılar- Eklendiği gıdalara enerji değeri sağlayan tatlandırıcılardır.
Obezite–Bedendeki yağın anormal bir şekilde birikmesidir. Çoğunlukla, kişinin ideal kilosunun
%20 ya da daha fazlasına işaret eder. Obezite, yüksek hastalık, bozukluk ve hatta ölüm riskiyle
ilişkilendirilmektedir.
Oligosakkarit–Nispeten daha küçük sayılardaki (2-10) monosakkarit moleküllerin birbiriyle
bağlanması sonucu oluşan karbonhidrattır. Örn,: sukroz, laktoz, maltoz vb.
Omega-3–ilk ikili bağın, hidrokarbon zincirinin metil ucundan itibaren üçüncü karbon-karbon
cift bağında oluşmasıyla meydana gelen çoklu doymamış yag asitidir.
Omega-6 –ilk ikili bağın , hidrokarbon zincirinin metil ucundan itibaren altıncı karbon-karbon çift
bağında oluşmasıyla meydana gelen çoklu doymamış yag asitidir.
Osteomalacia–yetersiz mineralleşme nedeniyle bedendeki kemiklerin yumusamasınaa verilen ad.
Genellikle, bu hastalık D vitamini eksikliğinden kaynaklanarak, kalsiyum ve fosfor metabolizmasını
değiştirerek kemik oluşumunu azaltır.
Osteoporoz–Kemiklerin kırılganlaşması ve çabuk kırılacak hale gelene kadar bedendeki kemik
kitlesinin azalması ve kemiklerin içyapılarının bozulması anlamına gelen bir kronik hastalık.
Oksidasyon–Moleküllerden ya da atomlardan elektronların ayrılması sonucu oluşan kimyasal bir
tepkime. İnsan bedeninde bu tepkimeler hücrelere, dokulara ve deoksiribo-nükleik asite (DNA) zarar
vererek kalp damar hastalıkları ya da kansere neden olabilirler.
Pantothenic acid –vitamin B5 olarak da bilinir. B-kompleks vitaminlerine dahildir ve suda
çözünebilir.
Pektin –Yüksek bitkilerin hücre çeperlerinde bulunan suda çözünür bir heterosakkarittir (seker
molekülü ve seker olmayan bileşikten oluşan karmaşık bir molekül. Yaygın olarak, marmelat ve jöle
seker imalatınada kullanılır; bunun haricinde, kabızlığı rahatlatmak amacıyla bitki lifi olarak ağızdan
alınır.
Peptit bagı -iki amino asit arasındaki dehidrasyona sentezlemesiyle oluşan eşdeğer bag.
Pepsin –Etcil ve hepçil hayvanların mide sularında bulunan bir protaz enzimi olan pepsin,
etteki proteinleri yıkar, parçalar. İnsanoğlundaki pepsin varlığı, insanların hepçil olarak türediğini
kanıtlamaktadır.
pH–Bir solüsyonun asidite yada alkalinitesinin ölçümüdür. pH 7’den düşük solüsyonlar asidik
kabulul edilirken, 7’den yukarıdakiler alkalin kabul edilir. pH 7 derecesi (saf su) nötr bir ölçümdür.
Phylloquinone–K vitamininin bitki formudur, ve insanoğlunun besin düzeninde bu vitaminin ana
formudur.
Phytochemicals/Fitokimyasallar – Fitobesinler olarak da adlandırılır. Fitokimyasallar,
koruyucu, biyoaktif ve besleyici olmayan maddeler olup bitkilerde bulunur ve insanları hastalıklara
karsı korurlar.
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
224
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Fosfolipid–Bir fosfat grubunun bir digliserit ile birleşerek oluşturduğu lipik bilesigi.
Polypeptide–Amino asit dizilerinin oluşturduğu bir molekül. Protein bir polipeptid örneğidir.
Polyol –İkiden fazla hidroksil (OG) grubu içeren alkol türü. Örn: seker alkolleri inositol.
Polisakkarit–10’dan fazla monosakkarit moleküllerinin birbirlerine glikosidik bağlarla uzun
lineer yada dallı zincirli birşekildebağlanmış karbonhidratın oluşturduğu sınıf. Örn: nişasta, amiloz,
amilopektin ve selüloz.
Prebiotikler–Sınırlı bir sayıdaki doğal bakterinin, büyümeyi teşvik edici faaliyetleri sayesinde
faydalı fizyolojik etkileri sağlayan sindirilemeyen maddeler.
Koruyucular- Gıdalarda, bakteri, maya ve küflerin oluşmasını engelleyen katkı maddeleridir.
Probiotikler–Mide-bağırsak ve vajinal mikroflora ile etkileşime girebilen canlı nonpatojenik
(hastalık yapmayan) mikroorganizmalar.
Protazlar–Protein amino asitlerinin arasındaki peptit bağları yıkan enzimlerdir.
Protein –amino asit adı verilen daha küçük birimlerin oluşturduğu dizilerden mürekkep biyolojik
moleküller. Proteinler,bedendeki hücrelerin, doku ve organların yapısı, fonksiyonu ve regülasyonu
için gereklidir. Her proteinin farklı fonksiyonu bulunur.
Protein biyosentezi -Proteinlerin biyokimyasal işlemlerle basit aminoasitlerden sentezlenmesi.
Protein dizisi–Bir proteindeki aminoasit sırası
Provitamin–Bedenin vitamine dönüştürebildiği madde
Provitamin A - α-carotene, β-carotene, ve β-cryptoxanthin carotenoids.
Pyridoxine –Vitamin B6 olarak da bilinir. B-kompleks vitamin grubuna ait bu vitamin suda
çözünebilir.
Önerilen Besin Alım Miktarı (RDA)–Her yas ve cinsiyet grubundaki sağlıklı bireylerin günlük
almaları gereken besin miktarını % 97.5’ini yeterli şekilde karşılayan besin alım miktarı.
Riboflavin - Vitamin B2 olarak da bilinir. B-kompleks vitamin grubuna ait bu vitamin suda
çözünebilir..
Ribonükleikasit (RNA)–Genetik kodun protein olarak oluşmasına yardım eden Riboz-icerikli
nükleotiddir
Risk değerlendirmesi–Bilimsel bilgiyi değerlendirmede başvurulan düzenli çerçeve. Bu
çerçevede, insanların belirli bir çevresel unsura (bu durumda, besinler) aşırı maruz kaldığında
oluşabilecek hasarın doğası ve olasılığının belirlenmesi amaçlanır. Risk faktörlerinin hem niteliği
hem de miktarı ifadelerinin geliştirilmesi risk değerlendirmesinin içindedir.
Tuz–Hem pozitif hem de negatif yüklü iyonların birleşerek oluşturduğu iyonik kristal bir bilesimdir.
Ortaya çıkan ürün nötrdür.
Doymus yag -Hayvanlardan elde edilen ve oda sıcaklığında katı halde bulunan yag türü
Sodyum (Na) –İnsan bedeninde Na+. İyonu halinde bulunan elementtir. Sodyum, besin yoluyla,
çoğunlukla da tuz formunda alınır (sodyum klorür, NaCl). Na+ iyonumiktarının düzenlenmesi, beden
için yasam ve ölüm için hayati önem taşımaktadır.
Soya–Soya fasulyesinden elde edilen ürünler için kullanılan genel bir terim. Soya ürünleri
şunlardır: tofu, tempe, soya yagı, Natto, miso, soya sütü ve edamame fasulyesi.
Nişasta–Cogunlukla, tohumlar, meyveler, yumrular ve köklerde bulunan kompleks
karbonhidratlardır (polisakkaritler).
Steroid–diğer adıyla, sterol.
Sukroz–Yaygınlıkla softa şekeri olarak bilinen doğal tatlandırıcı. Glikoz ve früktoz adındaki iki
basit şekerden oluşan bir disakkarit türüdür. Yüksek yoğunluklu yapay tatlandırıcıların tatlandırma
kuvvetini ölçmede standart ölçü olarak kullanılır.
Synbiotics –Hem probiotikleri hem de prebiotikleri barındıran ürünler
Thiamine –vitamin B1 olarak da bilinir. B-kompleks vitamin grubuna dahil olup suda çözünen
vitaminlerdendir.
Toksik–Beden için zararlı ya da zehirli.
Eser mineraller–Beden sağlığı için eser miktarlarda gerekli olan mineraller. Sunlardır: selenyum,
demir, çinko, bakır, manganz, molybdenum, krom, arsenic, germanyum, lityum, rubidyum, kalay.
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Trigliserit–Üç yağ asiti zinciriyle bağlı gliserol molekülünden oluşan lipid bilesigi. Lipidler, pek
cok yag türünün belkemiği rolündedir. Trigliseritler, karaciğerde üretilir, aynı zamanda beslenme
düzeninin bir parçası olarak da vücuda alınır.
Doymamıs yag–Bitkilerden ve balık gibi bazı hayvanlardan elde edilen yag türü. Oda sıcaklığında
sıvı haldedir.
Vegan–Besin düzeninden tüm hayvansal gıdaları çıkaran vejetaryendir. Hayvanlar öldürülmeksizin
elde edilen ürünlerden de (süt, peynir, yumurta vb) kaçınırlar. Veganlar, katı vejetaryanlardır.
Vitamin–Bedenin, sağlık acısından küçük miktarlarda ihtiyaç duyduğu, ancak kendisinin
üretemediği, besinler yoluyla alınması gereken besin unsuru.
Vitamin A –Beden sağlığı için gerekli olan, yağda çözünen bir organik bileşiktir. İnsanlar
bedenlerinde A vitamini üretemediklerinden beslenme yoluyla almalıdırlar. A vitaminine retinol de
denir.
B-kompleks Vitaminleri–Bedende çoğunlukla birlikte faaliyet gösteren suda çözünür vitaminler
grubudur. Sunlardır: thiamine (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantothenic acid (B5), pyridoxine (B6),
biotin (B7 or H), folate/folic acid (B9), ve cobalamin (B12).
Vitamin C–Askorbik asit ya da antiskobütik vitamin de denir. C vitamini, iskorbüt hastalığına karsı
gerekli olan, suda çözünen bir organik bileşiktir. Ayrıca, cok güçlü bir antioksidandır..
Vitamin D–Beden sağlığı için önemli olan, yağda çözünen organik bir bileşiktir. İnsan cildi, güneşe
maruz kaldığında vücutta D vitamini üretilebilir. Kalsiyum emilimi ve dolayısıyla sağlıklı kemik
oluşumu için gereklidir.
Vitamin E - Beden sağlığı için önemli olan, yağda çözünen organik bir bileşiktir. İnsan bedeni
E vitaminini üretemediğinden, besin yoluyla alınmalıdır. İnsanlarda biyolojik olarak en aktif
formu α-tocopheroldür.Besin takviyelerindeki çoğu E vitamini, sentetik olarak imal edilmiş alfatocopheroldür.
Vitamin K - Beden sağlığı için önemli olan, yağda çözünen organik bir bileşiktir.Karaciğer, kan
pıhtılaşmasını düzenleyen faktörleri üretebilmek için K Vitaminine ihtiyaç duyar. K vitamini aynı
zamanda, güçlü kemikler için ve osteopozun önlenmesinde önemli rol oynar.
Suda çözünen vitamin–su içerisinde çözünen ve idrar yoluyla vücuttan atılabilen vitamin türü.
Zinc–birçok enzim süreçleri için gerekli olan mineral
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EKLER
Ek 4.1.
Vitamin A, C, D, E, K
Önerilen Alım Miktarları (RDA) ve Kabul Edilebilir Üst Limit Seviyeleri (UL) [web kaynagı 40]
Vitamin A

RDA
(μg RE/gün)

Yasam grupları

Vitamin C

Bebekler

0 - 6 aylık
7 - 12 aylık

400
500

600
600

Erkekler

9 - 13 yaş
14 - 50 yaş
50 - 70yaş
>70 yaş

600
900
900
900

1700
2800
3000
3000

750
770

2800
3000

Çocuklar

1 - 3 yaş
4 - 8 yaş

Hamilelik

Laktasyon

300
400

9 - 13 yaş
14 - 50 yaş
50 - 70yaş
>70 yaş

Kadınlar

< 18 yaş
19 - >50 yaş
< 18 yaş
19 - >50 yaş

ND = Belli Degil

RDA
(mg/
gün)

UL
(μg RE/ gün)

600
700
700
700
1200
1300

40
50

Vitamin
K

Vitamin E

RDA
UL
UL
RDA
(mg
(μg RE/
(mg/ gün) (μg RE/ gün)
α-TE /
gün)
gün)

RDA
(μg RE/
gün)

UL
(mg α-TE / gün)

ND
ND

5
5

25
25

4
5

45
75
90
90

1200
1800
2000
2000

5
5
10
15

50
50
50
50

11
15
15
15

600
800
1000
1000

60
75
120
120

80
85

1800
2000

5
5

50
50

15
15

800
1000

75
90

600
900

15
25

1700
2800
3000
3000

45
65
75
75

2800
3000

Vitamin
D

400
650

5
5

1200
1800
2000
2000

115
120

50
50

5
5
10
15

1800
2000

6
7

50
50
50
50

5
5

11
15
15
15

50
50

19
19

ND
ND

2.0
2.5

200
300

30
55

600
800
1000
1000

60
75
90
90

800
1000

75
90

Ek 4.2.
B Vitaminleri
Önerilen Alım Miktarları (RDA) ve Kabul Edilebilir Üst Limit Seviyeleri (UL) [web kaynagı 40]

Yasam
grupları

Bebekler
Çocuklar
Erkekler

Kadınlar

Hamilelik
Laktasyon

Vitamin B1

RDA
(mg/gün)

0 - 6 aylık
7 - 12 aylık
1 - 3 yaş
4 - 8 yaş

0.2
0.3
0.5
0.6
0.9

9 - 13 yaş
14 - 18 yaş 1.2
19 - >70 yaş
1.2
0.9
9 - 13 yaş
14 - 18 yaş 1.0
19 - >70 yaş
1.1
1.4
< 18 yaş
19 - >50 yaş
1.4
1.4
< 18 yaş
19 - >50 yaş
1.4

UL
(mg/
gün)

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND = Belirlenmemiş

Vitamin
B2

RDA
(mg/ gün)

0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
1.3
1.3
0.9
1.0
1.1
1.4
1.4
1.6
1.6

Vitamin B3/4

ND
ND
ND
ND

UL
(mg/
gün)

RDA
(mg/ gün)

2
4
6

ND

8
12

ND
ND

16
12

ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND

16

14
14
18
18
17
17

ND
ND
ND
ND
20
30
35
20
30
35
30
35
30
35

UL
(mg/
gün)

RDA
(mg/
gün)

Vitamin
B5

1.7
1.8
2
3
4
5
5
4
5
5
6
6
7
7

Vitamin B6

UL
(mg/ gün)

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

RDA
(mg/
gün)

0.1
0.3
0.5
0.6
1.0
1.3

UL
(mg/
gün)

ND
ND
30
40
60
80

Vitamin
B7
RDA
(μg/
gün)

5
6
8

12
20
25

1.7
1.0

100
60

30
20

1.5
1.9

100
80

30
30

2.0

100

1.2

1.9
2.0

80

100
80

25

30
35
35

Vitamin
B9
UL
(μg/ gün)

ND

RDA
(μg/
day)

Vitamin B12

UL
(μg/
gün)

65

ND

ND
ND

80
150

ND
300

ND

400

800

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

200
300

RDA
(μg/ gün)

400
600

400 1000
300 600
400

800

400 1000
600 800
600 1000
500 800
500 1000
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0.4

ND

1.2
1.8

ND
ND

0.5
0.9

2.4
2.4
1.8
2.4
2.4
2.6
2.6
2.8
2.8

ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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Cocuklar

Erkekler

Kadınlar

Hamilelik

Laktasyon

0.27
11

9 - 13 yaş
14 - 18 yaş
19 - 50yaş
51 - >70 yaş

1300
1300
1000
1200

25
35
35
30

700
890
900
900

2
3
4
4

120
150
150
150

8
11
8
8

< 18 yaş
19 - >50 yaş

1300
1000

3
3

220
220

9 - 13 yaş
14 - 18 yaş
19 - 50yaş
51 - >70 yaş
< 18 yaş
19 - >50 yaş

500
800

1300
1300
1000
1200
1300
1000

11
15

21
24
25
20
29
30
44
45

340
440

700
890
900
900

1000
1000
1300
1300

0.7
1

2
3
3
3
3
3

90
90

120
150
150
150
290
290

30
75

0.003
0.6

240
410
400
420

1.9
2.2
2.3
2.3

7
10

80
130

8
15
18
8

240
360
310
320

27
27
10
9

400
350
360
310

Ek 4.4.
Makrobesinler ve Su
Diyet Referans Alımları (DRI) –Önerilen Alımlar [web kaynağı 40]

Çocuklar

Erkekler

Kadınlar

Hamilelik
Laktasyon

15
20

34
43
45
45

1250
1250
700
700

40
55
55
55

50
50

1250
700

17
22

1.6
1.6
1.8
1.8

34
43
45
45

2.6
2.6

50
50

460
500

1250
1250
700
700
1250
700

0 - 6 aylık
7 - 12 aylık
1 - 3 yaş
4 - 8 yaş
9 - 13 yaş
14 - 18 yaş
19 - 50yaş
51 - >70 yaş

Lipidler
(g/ gün)
31
30
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Karbonhidrat
(g/ gün)
60
95
130
130
130
130
130
130

Lif
(g/ gün)
ND
ND
19
25
31
38
38
30

< 18 yaş
19 - >50 yaş

71
71

ND
ND

175
175

28
28

9 - 13 yaş
14 - 18 yaş
19 - 50yaş
51 - >70 yaş

< 18 yaş
19 - >50 yaş
ND = Belirlenmemiş
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100
275

Proteinler
(g/gün)
9.1
11
13
19
34
52
56
56

Yasam Grubu

Bebekler

2
3

1.2
1.5

2.0
2.0

34
46
46
46
71
71

ND
ND
ND
ND
ND
ND

130
130
130
130
210
210

Cinko
(mg/day)

110
130

Selenyum
(μg/gün)

0.01
0.5

Fosfor
(mg/ gün)

200
220

Molibden
(μg/ gün)

0.2
5.5

Manganez (mg/ gün)

Magnezyum (mg/
gün)

210
270

1 - 3 yaş
4 - 8 yaş

Demir
(mg/ gün)

0 - 6 aylık
7 - 12 aylık

Bakır
(μg/ gün)

İyot
(μg/ gün)

Bebekler

Flor
(mg/ gün)

Krom (μg/ gün)

Kalsiyum
(mg/ gün)

Yaşam Grupları

Ek 4.3.
Besinsel Elementler
Önerilen Alım miktarları (RDA) [web kaynağı 40]

20
30

40
55
55
55
60
60
70
70

26
26
25
21
29
29
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Ek 4.5.
Omega-3 ve Omega-6 yag asitleri
Yeterli Alım (AI) [web kaynağı 40]

Omega-3 fatty
acids

Omega-6 fatty
acids
Erkekler
(g/gün)

Kadınlar
(g/gün)

Kaynak

Erkekler
(g/gün)

Yasam Grubu

Yas

Kaynak

Bebekler

0 - 6 aylık

ALA, EPA, DHA*

0.5

0.5

Omega-6 PUFA**

4.4

1 - 3 yıl

ALA

0.7

0.7

LA

7

1.2

1.0

LA

1.6

1.1

LA

17

LA

-

Bebekler

7 - 12 aylık

Çocuklar

4 - 8 yıl

ALA

0.9

Ergenler

14 - 18 yıl

ALA

1.6

Hamilelik

Tüm yaslar

ALA

-

Çocuklar

Çocuklar

ALA, EPA, DHA*

9 - 13 yıl

Yetişkinler

ALA

≥ 19 yıl

Laktasyon

ALA

Tüm yaslar

ALA

0.5

0.5

Omega-6 PUFA**

0.9

1.1

1.4

-

LA

10

LA

16

12

LA

1.3

4.6

14

*Anne sütünde bulunan tüm omega-3 poli-doymamıs yag asitleri, bebeklerde AI değerlerine
katkıda bulunabilir.; ALA = α-linolenic acid; EPA = eicosapentaenoic acid; DHA = docosahexaenoic
acid.
** Anne sütünde bulunan tüm omega-3 poli-doymamıs yag asitleri (PUFA), bebeklerde AI
değerlerine katkıda bulunabilir; LA = linoleic acid.
Ek 4.6.
Doğal Sıfır Kalori Tatlandırıcılar [web kaynağı 40]
Kalori/
ADI
g
(mg/kg)

Kaynak

Tatlılık
Endeksi

Tatlılık

Güvenlik

Oubli bitkisi

1000

8/10

8/10

Meyankökü

50

3/10

4/10

Tatlandırıcı

Sınıf

E

GI

Brazzein

Doğal

-

0

4

ND

Glycyrrhizin

Doğal

E958

0

0

100

Doğal

-

0

ND

Miracle Fruit Berry
meyvesi

ND

Oubli bitkisi

Curculin

Luo Han Guo
Miraculin
Monellin

Pentadin

Stevia
(steviosides ve
rebaudiosides)

Thaumatin

Doğal
Doğal
Doğal
Doğal
Doğal
Doğal

-

E960
E957

0
0
0
0
0
0
0

0
0
4
4
0
4

ND

Curculigo Latifolia
meyvesi

ND

Monk meyvesi

300

Serendipity Berry

1500

Stevia bitkisi

300

ND
ND
ND

Katemfe meyvesi

500

0

500

2000

6/10
7/10
6/10
7/10
7/10
5/10
4/10

7/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10

E = gıda katkısı Rakamı; GI = Glisemik Endeks; ADI = Kabul edilebilir günlük Alım miktarı (in:
beden ağırlığı kg basına düsen maddenin mg miktarı); Güvenlik = Güvenlik Skalası 1-10 arası; Tat =
Şekerlilik skalası, 1-10; Tatlılık Endeksi = tatlandırıcı maddenin şekerden kac misli güçlü olduğu; ND =
Belirlenmemiş.
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Ek 4.7.
Dogal kalorili tatlandırıcılar [web kaynagı 40]

ADI
(g/gün)

Kaynak

Tatlılık
Endeksi

Tatlılık

4

25

1.5

8/10

45

4

50

Agave bitkisi
(%92 fruktoz icerir)

5/10

Doğal
(Şeker Ekstrakt)

55

3

50

0.8

5/10

Doğal
(ModifiyeŞeker)

25

4

50

Şeker kamışı imalatının
yan ürünü
(% 38 sukroz icerir)

0.5

-

5/10

43

4

ND

Ezilmiş Şeker Kamışı

1

7/10

50

4

50

Arılar tarafından üretilir
(%41 Fruktoz, %36
Glikoz içerir)

1.1

7/10

4

ND

Palmiye ağacı çiçekleri

1

7/10

1.5

ND

Yacon kökü

Tatlandırıcı

Sınıf

Agav Şurubu
(AgavNektar)

Doğal
(Modifiye Sugar)

15

Barley Malt Şurubu

Doğal
(ModifiyeŞeker)

Şekerkamışı Şurubu
Kahverengi PirinçŞurubu
Şeker Kamışı Suyu

Hindistan Cevizi Palmiyesi
Şekeri
Bal

Maple Şurubu
Palm Sugar

Sorghum Şurubu
Yacon Şurubu

GI Kalori/r g

Doğal
(Şeker Ekstrakt)

35Doğal
(Şeker Ekstrakt) 50
Doğal

4

Doğal
54
(Şeker Ekstrakt)
35Doğal
(Şeker Ekstrakt) 50
Doğal
(ŞekerEkstrakt)
Doğal

ND

4

50

50

4

1

50

filizlenmiş barley malt
(% 60 maltoz icerir)

Pismiş kahverengi pirinç
fermentasyonu
(% 50maltoz)
Hindistan Cevizi
Ağacıçiçekleri

Akçaağacı gövdesi

(% 46 sukroz içerir)

1

1

1.1
0.5

6/10

7/10
6/10
5/10

E = gıda katkısı Rakamı; GI = Glisemik Endeks; ADI = Kabul edilebilir günlük Alım miktarı (in:
beden ağırlığı kg basına düsen maddenin mg miktarı); Güvenlik = Güvenlik Skalası 1-10 arası; Tat =
Şekerlilik skalası, 1-10; Tatlılık Endeksi = tatlandırıcı maddenin şekerden kac misli güçlü olduğu; ND
= Belirlenmemiş.
Ek 4.8.
Yapaytatlandırıcılar [web kaynağı 40]

Tatlandırıcı

Sınıf

E

GI

Kalori/ g

ADI
(mg/kg)

Kaynak

Tatlılık
Endeksi

Tat

Güvenlik

Acesulfame K

Yapay

E950

0

0

15

Kimyasal sentez

200

5/10

6/10

Alitame

Yapay

E956

0

0

ND

Kimyasal sentez

2000

7/10

6/10

Advantame
Aspartame

Aspartame
-acesulfame
Salt
Cyclamate

Neohesperidin DC

Neotame

Saccharin
Sucralose

Yapay
Yapay
Yapay
Yapay
Yapay
Yapay
Yapay
Yapay

E969
E951
E962
E952
E959
E961
E954
E955

0
4
0
0
0
0
0
0

0

32.8

0

50

0

50

0

ND

0

15

0
0
0

ND
0.3
5

Kimyasal sentez

20000

Kimyasal sentez

200

Kimyasal sentez
Kimyasal sentez

350
40

Kimyasal sentez

1000

Kimyasal sentez

600

Kimyasal sentez
Kimyasal sentez

8000
300

7/10

6/10

7/10

1/10
Güvenli
değil
2/10
Güvenli
değil

2/10

3/10

6/10
5/10
7/10
5/10
7/10

7/10
6/10
7/10
3/10

E = gıda katkısı Rakamı; GI = Glisemik Endeks; ADI = Kabul edilebilir günlük Alım miktarı (in:
beden ağırlığı kg basına düsen maddenin mg miktarı); Güvenlik = Güvenlik Skalası 1-10 arası; Tat =
Şekerlilik skalası, 1-10; Tatlılık Endeksi = tatlandırıcı maddenin şekerden kaç misli güçlü olduğu; ND
= Belirlenmemiş.
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H-CARE Testi - MODÜL 4 - Gıda takviyelerinin satışı
Öz Değerlendirme Testi - MODÜL 4
Sevgili Öğrenci,çoktan seçmeli sorulardan her birine yalnızca bir en doğru cevap vardır. Aşağıdaki soruların
her biri için en iyi yanıtı seçin.30 sorudan her 1 puan değerindedir.maksimum nokta puanı 30’dur.

1. ticaret nedir?
a) Ticaret sadece mal satın almak için bir yoldur.
b) Ticaret, diğer mal veya hizmet için ya da kar karşılığında mal veya başka bir kişi veya
işletmeden hizmet mülkiyet devri değildir.
c) Ticaret sadece hizmet satın almak için bir yoldur.
d) Ticaret sadece bir mülk satın almak için bir yoldur.

2. Ticari işlem olduğunu ............ ..
a) Ticari işlem mal, hizmet veya değeri bir şey ücret takas edildiği iki veya daha fazla taraf
arasında bir etkileşimdir.
b) Ticari işlem ödeme için bir varlık alışverişi için bir alıcı ve satıcı arasında yürütülen bir
anlaşmadır.
c) Ticari işlem ticaret, sergileme, ticaret ve satış yapan kişi ve işletmelerin hakları, ilişkiler ve
davranış için de geçerlidir hukuk organıdır.
d) Ticari işlem iki veya daha fazla ticari kişiler arasında bir etkileşimdir.
3. e-ticaret nedir?
a) E-ticaret bir sosyal ağ sitesidir.
b) E-ticaret gibi internet ve diğer bilgisayar ağları gibi elektronik sistemler üzerinde mal ve
hizmet alış ve satış oluşmaktadır.
c) E-ticaret ürünleri dünyada var ne olduğunu öğrenmek için bir yoldur.
d) E-ticaret, biz yeniden yapabilirsiniz yoludur.
4. Bir bilgisayar .......
a) Bir bilgisayar bilgi veya veri işleyen elektronik bir cihazdır.
b) Bir bilgisayar, saklamak, almak ve işlem verileri yeteneğine sahiptir.
c) Bir bilgisayar, belgeleri yazın e-posta göndermek, oyun oynamak ve Web’i taramak için
kullanılır.
d) Tüm cevaplar doğru.
5. Ne bir malın fiyatı ile kastedilen?
a) Fiyat bir nesnenin kalitesini gösterir.
b) Fiyatı mallar arasındaki farkları ifade etmenin bir yoludur.
c) Fiyatı mal veya hizmet karşılığında başka bir parti tarafından verilen ödeme veya tazminat
miktarıdır.
d) Fiyatı biz bankaya sunmalıdır budur.
6. Bir satış elemanı .....................
a) Satış Elemanı diğer kişilere mal ve hizmet satan bir kişidir.
b) Satış elemanı ürünleri publicizes bir kişidir.
c) sadece gıda satışı ile satış elemanı ilgilenir.
d) Sadece otomobil satışı ile satış elemanı ilgilenir.

7. engellilerin hakkında gerçek bir açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Engelli bir kişi esasen bir veya daha fazla önemli yaşam aktivitelerini kısıtlayan fiziksel,
ruhsal, zihinsel veya duyusal bozukluk olan herhangi bir kişidir.
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b) Engelli insanlar özürlü olmayan kişilerle aynı sağlık ihtiyaçları vardır - aşılama için, kanser
tarama vb
c) Engelli kişiler ayrımcılık ve her gün diğerleriyle eşit bir şekilde topluma katılmaktan onları
kısıtlamak engellerle karşılaşmaktadırlar.
d) Tüm cevaplar doğru.
8. gıdalar nelerdir?
a) Gıdalar satın almak için ev dışında imal ürünlerdir.
b) Gıdalar yetersiz beslenme ve sonuçta açlık yol açan ürünlerdir.
c) Gıda vücut için beslenme desteği sağlamak tüketilen bitkisel veya hayvansal kökenli herhangi
bir maddedir.
d) Gıdalar insanlar için ilaçlardır.

9. Bir beslenme uzmanı olduğunu ............ ..
a) beslenme bilimini okumuş bir birey.
b) bireysel ya da grup beslenme planlama, beslenme halk eğitimi, ya da gıda biliminde araştırma
konusunda uzmanlaşmış bir sağlık bakım uzmanı.
c) alternatif tıp ile ilgili bir kişi.
d) Tüm cevaplar doğru.

10. Eğer sağlıklı bir diyet ile neyi kastediyorsunuz?
a) Sağlıklı bir diyet sağlıklı bir hayat sürmek için tüm gıda gruplarından gıdaların doğru
miktarlarda tüketen demektir.
b) Sağlıklı bir diyet şeker, çikolata, kek, bisküvi, reçel, tereyağı, margarin, mayonez, sigara diyet
soda, vb yüksek miktarlarda tüketen demektir
c) Sağlıklı bir diyet tam tahıllı gıdalar ve unların yüksek miktarlarda tüketen demektir.
d) Sağlıklı bir diyet meyve ve sebze küçük miktarlarda yemek anlamına gelir.
11. Bir lactovegetarian olduğunu ............ ..
a) Bir lactovegetarian hayvan öldürmeden elde edilebileceğini de dahil olmak üzere diyet, tüm
hayvansal ürünler dışlayan bir vejetaryen.
b) Bir lactovegetarian diyet yumurta ama süt değil ürünleri içeren bir vejetaryen.
c) Bir lactovegetarian bitkisel kökenli gıdalarda yanı sıra süt ve peynir kullanan bir vejetaryen.
d) Bir lactovegetarian diyet hem yumurta ve süt ürünleri içeren bir vejetaryen.
12. gıda takviyeleri nelerdir?
a) Gıda takviyeleri ilaçlardır.
b) Gıda takviyeleri hangi amaçla normal diyet ek olan ve besinsel veya fizyolojik etkiye sahip
besin veya diğer maddelerin kaynakları yoğunlaştığı gıda demektir.
c) Gıdaya gıda üretiminde kullanılan bazı kimyasal maddeler bulunmaktadır.
d) Gıda takviyeleri enerji önemli kaynaklarıdır.

13. Bir gıda veya gıda takviyesi iyi bir satış elemanı hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır:
a) Öneriler ve ürünlerin aktif bileşikler kompozisyon optimum doz, yararları ve yan etkileri de
dahil olmak üzere, sunulacak.
b) Şişenin boyutu satılacak.
c) satış için günlük izin şişeler sayısı.
d) Tercih müşterilerin sayısı.

14. Hangi cümle gerçekten doğru mu?
a) Besleyici maddelerin metabolizması için çok önemli değildir.
b) Besleyici maddeler madde ve enerji metabolizmaları katılmaktadırlar.
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c)
d)

Besleyici maddelerin tek enerji metabolizmasında rol alır.
Besleyici maddelerin sadece maddeler metabolizmasında rol alır.

15. Gıda takviyeleri alınmalıdır:
a) Günlük yaşam süresi boyunca üç kez.
b) doktor tarafından tavsiye edilen şekilde.
c) Her iki gün.
d) Asla.

16. Gıda takviyeleri tarafından alınacak adres:
a) Bütün insanlar.
b) Tüm büyüyen çocuklar.
c) 50 yaşın üzerindeki tüm insanlar.
d) bazı sağlık bozuklukları durumunda doktor tarafından belirtilen kişiler.

17. Şeker hastaları için mukadder gıda takviyeleri ve ilaçlar azaltmak için yönetilir:
a) Kan şekeri seviyesi.
b) Kan basıncı.
c) Kolesterol seviyesi.
d) Mide asitliği.
18. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin altı sınıfların biri değildir?
a) Vitaminler.
b) Alkol.
c) Lipidler.
d) Proteinler.

19. mineraller hakkında gerçek bir açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mineraller bitkisel kökenli gıdalarda bulunan değildir.
b) Çocukluk çağında görüldüğü gibi mineraller, sadece büyüme dönemlerinde ihtiyaç vardır.
c) Mineraller, inorganik bileşiklerdir.
d) Tüm cevaplar mineraller hakkında gerçek ifadelerdir.

20. kardiyovasküler hastalıklar nelerdir?
a) Kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, ateroskleroz, koroner kalp hastalığı, inme ve
içeren hastalıklar ailesidir.
b) Kardiyovasküler hastalıklar, karaciğer ile ilgili herhangi bir hastalık anlamına gelir hastalıklar
ailesidir.
c) Kardiyovasküler hastalıklar sindirim sistemi ile ilgili herhangi bir hastalığa bakın.
d) Kardiyovasküler hastalık, iskelet sistemi ile ilgili herhangi bir hastalık anlamına gelir.
21. Proteinler oluşur:
a) Organik doğa.
b) İnorganik doğası.
c) Hem organik ve inorganik doğada.
d) İnsan vücudu sadece.

22. Kan basıncı metre .......
a) Kan taşınması için kullanılan bir cihaz.
b) Kan basıncını ölçmek için bir cihaz.
c) kalbin düzgün işleyişini yardımcı olan bir cihaz.
d) Bir elektronik cihaz Web’i taramak için kullanılır.
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23. makromoleküllerin hakkında gerçek bir açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Makromoleküller, inorganik bileşiklerdir.
b) Makromoleküller kovalent bağlanması ile oluşan büyük organik moleküllerdir.
c) Makromoleküller bileşikler, sadece karbon ve hidrojen atomları oluşturulur.
d) Makromoleküller metal bileşiklerdir.

24. Bir elektrolit nedir?
a) Elektrolit elektrik iletken yetenekli hale çözeltide iyon (yüklü parçacıklar) ayrışır bir
maddedir.
b) Bir elektrolit metaldir.
c) Elektrolit manyetik bir maddedir.
d) Elektrolit ısı yapma kapasitesine sahip bir maddedir.
25. Ginseng olduğunu .............
a) Ginseng Çinli diyetisyen olduğunu.
b) Ginseng, Çin bir ilimizdir.
c) Ginseng Çin’de yaşayan bir hayvandır.
d) Ginseng farklı bozuklukların tedavisinde kullanılan bir bitkidir.

26. Bir hidrokarbon nedir?
a) Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen atomlarından müteşekkil, bir organik maddedir.
b) Hidrokarbon su ihtiva eden bir maddedir.
c) Hidrokarbon, kalp hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.
d) Hidrokarbon, sadece karbon atomu içeren bir inorganik bileşiktir.

27. Eğer metabolizma demek ne düşünüyorsunuz?
a) Metabolizma midede gıdaların sindirimi işlemidir.
b) Metabolizma vücut hücreleri ve korumak hayatın içinde gerçekleşen tüm fiziksel ve kimyasal
süreçlerle ilgilidir.
c) Metabolizma hücresel solunum yoluyla organik madde kırmayı işlemidir.
d) Metabolizma hücrelerinin bileşenlerinin kurma sürecidir.

28. Obezite ............... olduğunu.
a) Obezite bireyin ideal vücut ağırlığı üzerinde vücut yağ, genellikle% 20 veya daha fazla anormal
bir birikimidir.
b) Obezite hastalık, sakatlık ve ölüm riskinde artış ile ilişkilidir.
c) Obezite en yaygın aşırı gıda enerji alımı, fiziksel aktivite eksikliği ve genetik yatkınlığın bir
arada neden olur.
d) Tüm cevaplar doğru.

29. Hangi cümle gerçekten doğru mu?
a) Vitaminler karbonhidrat, yağ ve protein gibi enerji sağlayan bileşik bulunmaktadır.
b) Vitaminler insan vücudu çok büyük miktarlarda ihtiyacı besin maddeleridir.
c) Vitaminler vücudun kendisi üretemez insanlarda sınırlı miktarda gereken önemli besin ve
organik bileşiklerdir.
d) Vitaminler büyük miktarlarda insan vücudu tarafından üretilen inorganik bileşiklerdir.

30. Şekerler vardır ......
a) Şekerler insanlar tarafından tüketilen doğal ve yapay tatlı maddelerdir.
b) Şekerler, tüm meyve, sebze, süt ve süt gıdalarda doğal (içsel) meydana gelir.
c) Şekerler besin ve enerji sağlar ve kalori var.
d) Tüm cevaplar doğru.
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Modül

5

“Engelli müşterilerle iletişim
ve çalışma ”
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Modül : 5

Engelli müşterilerle iletişim ve çalışma

MADDE

İÇERİK

Modülün Amaçları ve
kapsamlı hedefleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler maddeleri

Engelli türleri ile ilgili görsel, fiziksel, işitme, konuşma, gizli ve
özellikle zihinsel engelli olarak doğru farkındalık elde etmek için
kursiyerlere temel beceriler kazandırmak,
Kursiyerlere engelli kısıtlamaları hakkında bilgi almada zorluklara
neden olabilecek engeller hakkında bilgi sahibi olmak ,
Kursiyerlere engelli insanlara karşı düzenlenmiş terminoloji vermek.
Kursiyerlerin etkin bir şekilde engelli müşterileri ile nasıl iletişim
kuracaklarına dair pratik ipuçları vermek.
Engelli müşteriler için sözlü talimatlar vermenin yanı sıra erişilebilir
yazılı malzemelerin nasıl hazırlandığına dair bilgi ve becerilere sahip
stajyerler sağlamak.
Stajyerleri çatışma durumları ile nasıl başa çıkacağının bilgi ve
becerileriyle donatmak .
Engelli müşterilerle sözlü ve sözsüz nasıl etkili iletişim kuracağını
bilen kursiyerler yetiştirmek.
Engelli müşterilerle düzgün iletişim sağlamak için kursiyerlere
yararlı ipuçları vermek,

Özet:
Engellilik kategorileri bu konudaki tüm çabalara ragmen evrensel olarak henüz
kabul görmemektedir. Sık kullanılan özürlülük terminolojisi her ülkede aynı
zamanda farklı engellilik topluluklarında bile farklılıklar gösterir. Engelli bireyler
toplulukları birçok engellilik tıbbi sınıflandırmaları yerine işlevsel bir terminoloji
kullanmak istemektedir.
Bu modül en çok bulunan 6 engelliliği esas alır. Her engelliliği 3 alanda sunar; bu
duruma sahip biri nasıl hisseder, bu durumla karşılaşan birini daha iyi anlamak
için rol model olmak ve bu durumdaki birine nasıl davranılacağı konusunda
öneriler. İnsanlar farklı engellilik ve medikal koşulların kombinasyonlarına
ve kişiden kişiye değişebilen yeteneklere sahip olabilirler. İnsanların şiddeti
değişen farklı engellilik ve tıbbi kombinasyon düzeyleri var. Bazı şartlarda kişiler
kendilerini engelli olarak görmektedir.
Bu modül size ana engelli grupları : görme, işitme, hareketlilik, konuşma ve
zihinsel zorluklar hakkında bilgi verip müşteri ile engelli olması nedeniyle
karşılaştığı zorlukları,sınırlamaları ve engelleri açıklar.
Kişiler arası iletişim ise engeli olan veya olmayan insanlar arasındaki etkileşimin
temelidir. Bu birim hizmetlerinin başarılı olmasına katkıda bulunan etkili iletişim
konusunda bilgi sağlanması da öz değerlendirme, özgüven ve yeterli kişisel
gelişime olumlu bir arka plan oluşturur. Engelli müşteri ile iletişim sürecinde
başkalarının duygu ve deneyimleriyle etkileşimler geribildirim vermekte ve etkili
olmaktadır. Eğer insanlar değerlendirme sonrasında olumlu yönde deneyimlerini
değiştirmek istiyorlarsa o zaman onlar dolaylı yollardan bribirleriyle etkileşecek
ve etkileyeceklerdir. Kendi potansiyelini ve kendini geliştirmeyi yönetmek için
kariyer gelişimi ve iş promosyonunun yanısıra güvenilir ve erişilebilir hizmetler
; gelişim becerileri ve iletişimsel yeterlilik; bireysel çalışmada kişisel gelişim
becerisi gerektirir. Bu modül son derece önemli olan başkalarına karşı nasıl
yardımseverlik, şefkatli tutum (Engelliler de dahil) gösterildiği, nasıl iyi ilişkiler
kurulup iletişim becerileri geliştirileceği hakkında bilgi ve rehberlik verir.
Ayrıca empatiyle ilgili (destekleyici) başkasının yerine kendini koyma becerisi,
başkalarının deneyimlerine duygusal sempati gösterme yeteneği gibi özel bir
bölüm içerir Kendini başkasının yerine koyma ve iletişim gerektiren işlerde
başarılı kariyer için kişinin empatisinin gelişmesi önemli bir faktördür. Sağlık satış
alanında önemli bir iş gereksinimi ve önemli bir unsurdur, özellikle müşteriyle
direk etkileşimli aktiviteler için önemlidir.
Modül ayrıca engelli müşterilere ürün satarken saygılı olmak için on ipucu ve
engelli etiğine ilişkin önemli tavsiyeler veriyor.
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Bir bölüm sadece yüz yüze ve telefonla iletişimi erişilebilir şekilde nasıl
uygulanacağına dair ipuçlarına ayrılmıştır.
Bir bölüm de çatışma durumları ile başa çıkmaya ayrılmış ve uygun beş çatışma
çözme stili hakkında rehberlik sağlamaktadır.
Ayrıca rol model oyunlarıyla eğitmeni engelli olan birinin yerine koymaktadır.
İçerik tablosu:
5.1. Terminoloji
5.2. Engelli ve sağlık koşulları- tanım,sınrlamaları, engelleri
5.3. Engellilik görgü kuralları
5.4. Saygı
5.5. Net mesajlar
5.6. Yüz yüze ve telefonla iletişim
5.7. Fiziksel engelli müşteriler
5.7.1. Nasıl hissediyorlar?
5.7.2. Fiziksel engelli biri olduğunu hayal etme
5.7.3. Nasıl davranmalı?
5.7.4. Rol model oyunları
5.8. Görme Engelliler
5.8.1. Nasıl hissediyorlar?
5.8.2. Görme engelli biri olduğunu hayal etme
5.8.3. Nasıl davranmalı?
5.8.4. Rol model oyunları
5.9. İşitme Engelliler
5.9.1. Nasıl hissediyorlar?
5.9.2. İşitme engelli biri olduğunu hayal etme
5.9.3. Nasıl davranmalı?
5.9.4. Rol model oyunları
5.10. Gizli (görünmez) engelliler (sağlık koşulları)
5.10.1. Nasıl hissediyorlar?
5.10.2. Gizli (görünmez) engelli biri olduğunu hayal etme
5.10.3. Nasıl davranmalı?
5.10.4. Rol model oyunları
5.11. Kas ya da nörolojik sınırlamalı kişiler
5.11.1. Nasıl hissediyorlar?
5.11.2. . Kas ya da nörolojik sınırlamalı biri olduğunu hayal etme
5.11.3. Nasıl davranmalı?
5.11.4. Rol model oyunları
5.12. Konuşma bozukluğu olan insanlar
5.12.1. Nasıl hissediyorlar?
5.12.2. Konuşma bozukluğu olan biri olduğunu hayal etme
5.12.3. Nasıl davranmalı
5.12.4. Rol model oyunları
5.13. Hafif zihinsel sağlık sorunları olan kişiler (öğrenme güçlüğü )
5.13.1. Nasıl hissediyorlar?
5.13.2. Hafif zihinsel sağlık sorunları olan biri olduğunu hayal etme
5.13.3. Nasıl davranmalı?
5.13.4. Rol model oyunları
5.13.5.
5.14. Basılı bilgi
5.15. Çatışma durumları ile başa çıkma, çatışma çözüm stilleri
5.16. Kontrol soruları
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Sözlük (Alfabetik sırada )

Terim

Açıklama

Rol-Model

Bir hareket karşısında özel durumlar dışında belirli durumlar ya da
sorunları çözmenin yolu göstermek için Grup

Erişilebilirlik

Nitelik
Bilgi

Beceriler
Yeterlilik

Karma Öğrenme
ECVET

ECVET puanları
EQF

Öğrenme
Hedefleri

Erişilebilirlik bir ürün, cihaz, hizmet ya da ortamın mümkün
olduğunca çok insan için kullanılabilirlik derecesidir. Erişilebilirlik
"erişim yeteneği " olarak görülebilir ve bazı sistem veya kurum
tarafından yararlanılabilir. Bu terim genellikle engelli ya da özel
ihtiyaçları olan bireyler (Engelli Hakları Sözleşmesi gibi) ve onların
yardımcı teknoloji kullanımı sağlayan erişim hakkları üzerinde
duruyor.

Bireyin belirli bir standart için öğrenme hedeflerini başardığı yetkili
bir kurum tarafından tanımlandığında değerlendirme ve onaylama
sürecinin resmi sonucu elde edilir.
Öğrenme yoluyla bilgi asimilasyon sonucu. Bilgi bir çalışma
veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve
uygulamaların bütünüdür.

Görevleri tamamlamak ve problemleri çözmek için bilgiye başvurma
ve teknik bilme kullanma yeteneği 	 

İş veya çalışma durumlarında, profesyonel ve kişisel gelişimde; bilgi
,beceri ve kişisel ,sosyal ve /veya metodolojik becerileri kullanma
kanıtlanmış yeteneği .
Katılımcılara özel ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kişisel
ve mesleki gelişim ve deneyim vermek üzere tasarlanmış yerinde ve
uzaktan eğitim karışımı.
ECVET, ulusal mevzuata uygun olarak hareketlilik çerçevesinde
öğrenme sonuçlarının tanınmasını kolaylaştırmak, bir nitelik
kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. ECVET’in vatandaşlar
da öğrenme sonucu veya puanlarının yerine otomatik olarak
tanımlanan herhangi bir yeni hak kazanmak anlamına gelmediği
unutulmamalıdır. Mevzuata uygun olarak, standartta belirli bir
yeterlilik başvurusu için üye ülkelerde kurallar ve düzenlemeler
geçerlidir ve aşağıdaki prensipler ve teknik özelliklere teme
almaktadır:
•
Öğrenme Kazanımları
•
Transfer ve Öğrenme kazanımları Birikimi
•
Öğrenme Anlaşması ve Kişisel transkript
•
ECVET Puan.

Yeterlilik için ilgili birimlerin göreli ağırlığı ve Öğrenme kazanımları
ağırlıklı toplam sayısal gösterimi.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi –ulusal yetelilikleri Avrupa'da daha
okunabilir yapan , çalışanların ve öğrenicilerin ülkelerarası ve
yaşamboyu öğrenim hareketliliğini kolaylaştırmayı sağlayan çevirici
bir araç rolü oynamaktadır.Avrupa Yeterlilik Çerçevesi(EQF) farklı
ülkelerin ulusal yeterlilikler sistemlerini ortak Avrupa referans
çerçevesine ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır. Bireyler ve işverenlerin
EQF kullanarak farklı ülkelerin yeterlilik seviyelerini ve farklı
eğitim ve öğretim sistemlerini karşılaştırabilmeleri ve daha iyi
anlayabilmeleri mümkün olabilecektir. 2012 yılından beri ,Avrupa
da verilen tüm yeni yeterlilikler uygun EQF seviyesi için bir referans
niteliği taşır. Yeterlilikler çerçevesinin temelinde bir öğrencinin
ne bildiğini, öğrenci kazanımlarını-anlayabilme ve yapabilmeyi
tanımlayan sekiz referans düzeyinden oluşur. Ulusal yeterlilik
düzeyleri, temelden (Seviye 1) gelişmiş (Seviye 8) arasında değişen
merkezi referans seviyelerinden birinde yer alacaktır.. Bu ulusal
nitelikler arasında çok daha kolay bir karşılaştırma sağlayacaktır
ve aynı zamanda insanların başka bir ülkeye taşınması durumunda
onların eğitimlerini tekrarlamak zorunda olmadıkları anlamına gelir.

Öğrenme hedefleri; kişinin içerikle etkileşiminden
kazanması beklenen sonuçları tanımlar.
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Eğitim İş yükü

1.
2.
3.

Önceki bilgi gerekliliği

1. İyi İletişim Becerileri
2. Temel Bilgisayar Becerileri
3. Başkalarıyla işbirliği yapabilme .
4 Engellilere yönelik empati ve pozitif tutum gösterebilme.
5. Özellikle müşteri servisi alanında temel bilgi.

Gerekli eğitim kaynakları

Öğrenme yolları

Modülün
tamamlanmasıyla
öğrenme kazanımları

ECVET/ECTS puanları
Değerlendirme (tür)
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Teorik Bölüm (saat): 20 saat
Pratik Bölüm ( saat ):20 saat
Değerlendirme ( saat) 1 saat

1. PC veya dizüstü bilgisayar.
2. İnternet erişimi.
3. E-posta hesabı

Rol Model Oyunları :
1. Eşarp gözleri ve kulakları bağlamaya
2. Tekerlekli sandalye
3. Kulak tıkacı
4. Diyabet rolü için çikolata
5. Bandaj- Bant Kas özrü rolü için
6. Bir konuşma engeli rolünü oynamayı açıklayan kağıt
1.
2.
3.
4.

Yüzyüze: 10 saat
Uzaktan eğitim : 20 saat
Pratik: 10 saat
Staj: 5 saat

Bilgi
1. Engelli türlerini bilir - görme, duyma, konuşma, gizli, hareket ve
öğrenme güçlüğü.
2. Farklı engelli müşterilerle etkili iletişim için terminolojiyi bilir.
3. Çatışma durumlarını çözmek için teknikler bilir.
4. Farklı engelli müşterilerle sözlü ve sözsüz etkin iletişim kurma
gereksinimlerini bilir.
5. Farklı engelli insanlara yaklaşımı , müşteriye saygıyla iletişimi ve
hizmet için etik gereksinimleri
bilir.
6. Çatışmaları çözmek için gereksinimleri bilir .
Beceriler
1. Engelli türlerini ayırır: görme, işitme, gizli engelli, hareketlilik, konuşma
ve öğrenme güçlüğü.
2. Engelli müşterilerle etkili iletişim için uygun terimleri kullanır.
3. Farklı engelli müşteriler için erişilebilir yazılı malzemeler, sözlü
talimatları hazırlar.
4. Çatışma durumlarını çözer.
5. Engelli müşterilerle sözlü ve sözsüz iletişim etkilidir.
6. Farklı engelli müşteriler için erişilebilir ve güvenilir hizmetler sağlar.
7. Farklı engelli hizmet müşteriler için uygun bir yaklaşım kullanır.
Yetkinlikler
1. Farklı engelli türlerini bilir ve ayırt eder.
2. Engelli müşteriler ile etkili bir iletişim kurar.
3. Bilgi, İletişim Teknolojileri (BİT)ile çalışır
ECVET= 10 puan
ECTS = 2 kredi
Quiz
Kontrol Aracı
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5.1 Terminoloji
Engelliğin kategorizasyonu dünyaca kabul görmüş değildir. Çoğunlukla, engelli terminolojisi
ülkeden ülkeye ve hatta topluluklar arasında çeşitlilik gösterir. Engelli Hakları Sözleşmesi’ne göre
engellilik, engelli insanlar arasındaki etkileşim ve tutumsal ve tam olarak ve etkili bir şekilde toplama
diğerleri gibi eşit bir şekilde katılımları çevresel engellerin sonucudur.
Bugünlerde “özürlü insanlar” terimi genellikle “engeli olan insanlar” şeklinde tercih edilir. Birisinin
engeli şahsın özeli olurken sosyal model altında tartışılır. “Engellik” dış toplumsal faktörler tarafından
oluşturulur. Bunlar iş yerine ulaşım veya sosyal bir hizmete ulaşım gibidir.
İnsanların farklı engelleri ve çeşitli derecede zorlukları olabilir. Bazı çeşitli durumları olan insanlar
engelli olduklarını düşünmezler. Bunlar bazı hizmetlere erişimlerini engelleyebilen duyu, fiziksel
veya zihinsel sınırlamaları olanlardır. Bunlar yaralanma ilişkili ve yaşlanma durumları olanları içerir
ve geçici veya kronik olabilir. Aynı zamanda bu zorlukların sayısı ve sınırlaması arttıkça insanların
yaşlarında artma eğiliminde olur ve görmede, duymada, hafızada değişiklikleri de içerebilir. Bazen
farklı engeller için benzer yardımlar gerektirir.

TIBBİ MODEL
Sakatlık – senin problemin

Engellilik – senin problemin!
Şekil. a – engelliliğin tıbbi modeli

Tıbbi – Bu model kişinin problem olduğunu düşünür
Toplumsal – Bu model toplumun problem olduğunu düşünür
•
•
•
•

Toplumsal model

Engellilik toplumun engelli insana verdiği cevap sonucudur.
Sağlık yaşamı ve refah sistemi ona sosyal olarak izole etmiştir.
Toplumsal model vasıtası ile engellilik toplum içerisinde eşitsizlik olarak algılanır
Engelli insanlar fiziksel, organizasyonel ve tutumsal bariyerlerinin sonucunda genel toplumsal
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tercihe katılımlarından dolayı dışlanır.
• Bu bariyerler insanları eşit bilgi, eğitim, istihdam, ulaşım, ev ve sosyal fırsatlarından
faydalanmalarını engeller.
• Ayrımcılıkla mücadele yasası, eşit fırsat politikaları ve pozitif program aksiyonlarının varlığı.
• Engelli insanları, engelsiz insanların ulaşabildiği bütün sosyal faaliyetlerde yer almaları için
destekler.

Toplumun değişmeye ihtiyacı var, insanları engellemeye değil

Şekil. b – dahil etme

5.2 Engelli ve sağlık koşulları- tanım, sınırlamaları, engelleri
Duyu bozuklukları (algısal):
Herkes görme bozukluğu farklıdır. Görme bozuklukları tecrübeleri veya ağma olma onlar için
emsalsizdir. Bu engelin etkileri görme kaybı çeşidine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır. Bazılar
rehber köpeğe güvenir veya beyaz sopa kullanır; diğerlerinin etrafta kolayca dolaşabilecek kadar
görebilir.

Şekil. 1 görsel bozukluğu olan insanın beyaz sopası
Bazı insanlar ağma doğmuş olabilir iken diğerleri bunu yavaş yavaş kaybedebilir. Cornell
Üniversitesi’ne (http://www.edi.cornell.edu/) göre sadece %18’in görsel bozuklukları tamamıyla kör
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olarak sınıflandırılır. Çoğu karanlığı ve ışığı birbirinden ayırabilir.

Ağma veya görme bozukluğu olan insanların yaşadığı bazı zorluklar:

• Büyük ihtimalle diğer insanlarıyla iletişimi kurmak için duymalarına daha bağımlı olacaklardır;
• Büyük ihtimalle bilgi elde etmek için duymalarına daha bağımlı olacaklardır, bundan dolayı
yüksek seviye çevre gürültüsü bir probleme neden olabilir;
• Uzaklık, boyut ve ölçü anlayışı muhtemelen farklıdır. Birisi onları yönlendirdiği zaman uzaklığa
ne kadar süre de ulaşacağı konusunda yanlış anlarlar;
• Dünya hakkındaki günlük pratik bilgi toplama fırsatını kaçırmış ve yeni durumlara uygulamış ve
pratik olarak yeni çevre fırsatını kaçırmış olabilirler;
• Düşük ışık seviyesini görmede veya hızı ve uzaklığı tahmin etme problemleri yaşayabilirler;
• Bazı durumlarda parlak ışıklar görmeyi geliştirebilir.

Belki aşağıdaki bazı zorlukları yaşayabilir:
•
•
•
•
•

Sunumlardan bilgi alma;
Broşürlerden yazılı metni okuma;
Engelli insanlar için özel yapılmış yazılımın şemaları ve tabloları normalde okumamasını anlama;
Büyüteç, JAWS yazılım, büyük klavyeler gibi yardımcı teknolojisiz ICT kullanımı;
Otel tesislerini kullanma;

• Seyahat etme.

Şekil. 2 görsel bozukluğu olan insanlar

Ağma insanlar:
• Beyaz sopayla bağımsızca hareket etme,
• Bir rehber köpek ile hareket etme,
• Bir rehber ve kişisel yardımcıyla hareket etme.

Kısmi görebilen insanlar:
• Bağımsızca seyahat etmek için biraz artık görmeyle,

• Destek ihtiyacıyla (kişisel asistan) veya özel seyahat navigasyon sistemiyle.
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Şekil. 3 görsel olarak sakat desteklenmesi
Görme bozukluğu örnekleri:
• Tamamen ağmalı - Körlük fizyolojik veya nörolojik faktörlerden dolayı görme algısı eksikliği
durumudur.
• Merkezi görme kaybı – e.g. Maküler dejenerasyon daha yaşlıların tıbbi durumudur. Retina
hasarından dolayı görme alanının merkezi görme kaybı sonucuyla sonuçlanır.
• Çevresel görüş kaybı – Çevresel görüş kaybı olan şahıslar, tünel görüşü, temiz merkezi görmeyi
sürdürür. Bazı durumlara retinal aktivitenin dış kenarındaki küçük benekler korunur. Birinin
yönünü bulmasına yardım eden nesneler ve hareketleri algılamasını imkansız kılar. Tipik olarak,
yan görüş kaybı olan bir birey otomatik olarak kaybı hisseder. Bu da retinal hücre aktivitesinin ne
ışıkta ne karanlık olmadığı yerlerdir.
• Bulanık Görme – Bu bir oküler semptomdur. En iyi gözlükle bile bulanık görme hem yakın hem
uzağı net bir şekilde görememeye neden olur.
• Renk körlüğü – Renk körlüğü, renk görme eksikliği, bazı renkleri birbirinden ayıma yetersizliğidir.
Bu genellikle genetik doğasınındır, fakat aynı zamanda göz, sinir veya beyin hasarından veya belli
kimyasallara maruz kalmaktan dolayı oluşur.
• Gece körlüğü – yıldız ışığı veya ay ışığında veya az ışıklı iç mekanlarda gece görememe
yetersizliğidir.
Görsel bozukluğun bütün çeşitleri için lütfen ICF’in vücut yapısı bozuklukları sınıflandırması
Dünya Sağlık Örgütü’ne danışın
(http://www.who.int/classifications/icf/en/ ).

Şekil. 4 kısa görüşlü
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Şekil. 5 miyopluk
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Şekil. 6 merkezi görme bozukluğu

Şekil. 7 bölgesel görme kaybı

Şekil. 8 tünel görme

Şekil. 9 görme bozukluğu olan insan
Bariyerler (erişilebilir olmayan veya kısmi erişilebilir):
• Görme bilgisi (işaretleme, yönler, jestler, mimikler, vs.),
• Baskılı materyaller (bildiriler, bilgi broşürleri, vs.),
• Rehbersiz etrafındaki yeni çevrede yön bulma zorluğu,

• Yeni aletlerin bağımsızca kullanma problemleri

Duyma bozukluğu

“Duyma bozukluğu” terimi duyma kaybını tanımlar. Bu hafiften ağır duymaya kadar çeşitlilik
gösterir. Duyma bozukluğu birçok nedenden kaynaklanabilir. Bazı insanlar doğuştan sağır doğar ve
diğerleri ise yaralanmadan sonra sağır olabilir. Bazı duyma bozuklukları hastalık veya aşırı sesten
dolayı kaynaklanabilir.
• Duyma bozukluğu olan insanlar aşağıdaki zorlukları yaşayabilir:
• Eğer gözleriyle diğerleriyle iletişim kurmaya bağlı olursa (örneğin; konuşma okuma, dudak
okuma, işaret dili. “Konuşan” kişiyi görmeleri gerekmektedir;
• İnsan konuşması el hareketleri, jestler ve yüz ifadeleri üzerine kurulan İşaret Diline göre daha
farklıdır;
• Eğer insan sağı doğmuşsa konuşma yapamayabilirler;
• Duyabilen insanlar gazete okumak, televizyon seyretme veya radyo dinleme, arkadaşları ve
ailesiyle konuşabilen genel bilgiyi geliştirir. Sıralama, dil bilgisi veya yazma yapısı problemleriyle
karşılaşılabilirler;
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Hatırlayın! Sağır veya duyma zorluğu yaşayan herkesin yukarıdaki belirtileri göstermesi anlamına
ya da herkesin aynı kapsamda bu belirtileri göstermesi anlamına gelmez!

Sağır insanlar
Sağırlık yaralanma, hastalık ve genetik bozukluk dahil birçok farklı olaylardan
kaynaklanabilir. Sağırlığa neden olan en belirgin sebeplerden bir tanesi yüksek gürültüye
maruz kalmaktır. Sağır bir insan orta dereceden şiddetli dereceye kadar duyma kaybı
yaşayabilir. Geçici sağırlığın kulağa giren wax, ilaç veya bir enfeksiyon dahil bir çoğunun
nedeni vardır.

Şekil. 10 İşaret dili çevirmeni

Zor duyan insanlar

• Orta derecede duyma bozukluğu
• Şiddetli derecede duyma bozukluğu

Sonradan duymayı kaybeden veya koklear implant olan insanlar

• Konuşma gelişir
• Genelde herhangi bir ses duymazlar veya limitli sesler duyar
• Genelde işaret dilini bilmezler

Hafif derecede duyma bozukluğu olan insanlar

• Duyma yardımcısı veya olmaksızın duyabilirler
• Onların asıl sorunu duymak değil konuşmayı anlamaktır. Duyma beyni bilgi akışı sınırını bozar ve
gürültü veya uzaktan böylelikle konuşmayı anlama sürecini etkiler,
• Orta dereceli duyma bozukluğu olan insanlar genellikle şunları söyler “Duyabiliyorum fakat
anlayamıyorum”,
• Hatırlayın – duyma yardımcısı bir cihazdır ve birçok sınırlamalar vardır.

Şiddetli derecede tutma bozukluğu olan insanlar:

• Duyma yardımcıları kullanırlar. Bu yardımcıyı çıkardıklarında duymaları daha az olur,
• Duyma yardımcısıyla bile konuşmalar anlamada belirgin problemler yaşarlar. Bu sesleri ayırt
etmek oldukça zordur.
Bariyerler:
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• Sözlü bilgiye olan çok sınırlı erişim veya bu erişimin eksikliği (sözel duyurular, sözel bilgi, ses
işaretleri),
• Görsel bilginin kullanımına olan bağlılık (önemli temiz ve basit işaretleme,
• Elverişsiz koşullarda iletişimde duymayı kullanmak çok sınırlıdır (gürültüde, kalabalık yerlerde
veya sesli müzikli yerlerde),
• Karışık kelime veya içerik eksikliğinde almaları konusunda sık sık problemler yaşarlar.

Çoklu (sağırlık – körlük)

Sağırlık-körlük az görme veya hiç görmeme ve az duyma veya hiç duymama durumudur. Sağır-kör
insanlar doğal durumlarında dolayı birçok farklı yolla iletişim kurarlar. Örneğin, sağır ve sonradan
görme kaybı yaşamış birisi muhtemelen işaret dili kullanacaktır. Kör olarak doğmuş ve sonra sağır
olmuş birisi muhtemelen dokuma modunu kullanacaktır
İletişim metotları şunları içerir:
• Rezidüel duymayı (açıkça konuşma, duyma yardımcıları) veya görmeyi (belirli görme kısmı,
büyük harflerle yazma) kullanma,
• Dokunmayla işaretleme veya işaret dili,
• Tercüme hizmetleri (işaret dili tercümanı veya iletişim yardımcıları gibi).
• İletişim cihazları

Hareket bozukluğu

Hareket bozukluğu geçici veya kalıcı olan birçok çeşit durumdan kaynaklanabilir. Etkiler günden
güne değişebilir; aynı kalabilirler veya zaman içerinde daha da ilerleyebilirler. Durum vücudun bazı
kısımlarını veya tümünü etkileyebilir
Bu problemi olan insanlar:
• Hareket etme (tekerlekli sandalye üstünde, sopa, değnek veya diğer yardımcılar);
• Engelli ellerle;
• Bacakların engeli ve başka birinin devamlı yardımına ihtiyaç duyma.

Şekil. 11 Hareket bozukluğu olan insan

Aşağıdaki durumlar genellikle hareket zorlukları veya el becerisiyle ilişkilidir.
- Kas distrofisi bozulmalar ve tükenen kas lifleri içeren bir grup irsi bozukları kapsar.
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Şekil. 12a kas distrofisi

- Beyin felci kasların kötü durumda ve istemsiz kas hareketleriyle ilişkin olan bozukluktur.

Şekil. 12b Beyin felci

- Felç vücudun belli kısımlarının hareket ettirilmemesi ve bir kısmının hareket
ettirilebilmesidir.

Şekil. 12c felçli insan
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- Hemipleji beyin yaralanması veya vücudun bir tarafının felci olması anlamına gelir. Beynin
etkilenmediği parapfeji veya kuadripleji ile aynı değildir. Hemipleji akıl, kişisel, konuşmaya
veya duyu bozukluğu olabilir.

Şekil. 12d hemipleji olan insan

- Parapfeji vücudun alt tarafının ve bütün gövde kaslarının felç olmasıdır. Alt tarafın
felçli olması oluşan duyu kaybı eksikliğidir. Kas spazmı, ağrısı ve bağırsak kaybı ve mesane
kontrolü duygusu kaybı da söz konusudur.

Şekil. 12 e – Parapfeji olan insan
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- Kuadripleji, servikal bölgedeki omuriliğin hasar görmesidir. Ellerin ve kolların
parapfejinin etkilerine ek olarak bozukluklara neden olur.

Şekil. 12f – kuadripleji
- Multipl Skleroz sinir sisteminin beyne ve omuriliğe saldırması bozukluğudur ve sinir dokusunun
bozukluğuna neden olur. Bu genelde felç, kas spazmı, konuşma bozuklukları ve ellerde titremeye
ilişkilidir.
- Çocuk felci omurilikteki sinir dokularının öldüren bir hastalıktır. Bu yüksek ateşe ve farklı
kasların felcine neden olur.

Şekil. 12g inklüzyon
Hareket bozukluğu olanların aşağıdaki zorluklarla karşılaşabilir:
• Koordinasyon ve hareket zorlukları;
• Dayanıklılık ve kuvvet zorlukları;
• Yorgunluk;

252

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

• Başkalarının ulaşabildiği tesisleri erişme zorluğu;
• Elleri ve kolları etkilenmişse şunlarla karşılaşabilirler:
• El yazısı yazma zorlukları;
• Kalem/tükenmez kalem kullanarak yazamamak;
• Yavaş yazma hızı;
• Sayfaları yavaş döndürme zorluğu;
• Standart klavye ve fare kullanımı zorluğu;
• İstemsiz kafa hareketleri varsa bu standart büyüklükte yazılmış yazıları okumayı etkileyebilir.
Engeller:
• Koridor ve merdivenlerde yeteri kadar veya hiç erişebilirlik olmaması
• Çok dar asansörler, girişler ve koridorlar
• Çok ağır kapılar
• Dönen kapılar
• Kaygan veya kalın halı olan zeminler
• Tekerlekli sandalyeyle hareket etmek için yeteri kadar yer olmaması veya hareket yardımı
kullanamama
• Kişinin bağımsız bir şekilde tuvalet ve banyodaki araç gereçlere ulaşamama eksikliği
• Var olan engelleri aşabilmek için gerekli yardımın sınırlı olması.

Konuşma bozuklukları
Kekeleme, dil dolaşması veya genizden konuşma gibi telaffuz problemleri olan insanlar.

Şekil. 12 Konuşma zorlukları olan insan
Konuşma zorluklarına neden olan birçok sebep bulunmaktadır:
• Disfazi nedeniyle bazı kişiler, düşüncelerini konuşma yoluyla aktarma problemleri yasıyor
olabilirler. Disfazi, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, tam ya da kısmî iletişim bozukluğudur;
• Bu kişiler, yaralanmış ya da darbe almış olabilirler;
• Yüz kaslarının kontrolünün kaybolmasına neden olan serebral palsi gibi tıbbî rahatsızlıkları
olabilir;
Sözel apraksi gibi konuşma bozuklukları olan kişiler de mevcuttur. Sözel apraksi, düşüncelerini
doğru bir şekilde seri halde ifade edememekle ilgili bir rahatsızlıktır. Ne var ki, bu zorluklar bu
kişilerin konuşma kaslarındaki (yüz, dil ve dudak kasları) zayıflık ya da felçten kaynaklanmamaktadır.

Bunların yanı sıra aşağıda belirtilen zorluklar da yaşanılabilir:
• Eğer kişi, tamamıyla sağır bir halde doğmuşsa, bu kişi konuşma yoluyla iletişim zorluğu
çekmektedir. Zira, konuşma becerisi esasen erken çocukluk dönemlerinde konuşmaların işitilmesi
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ile gelişmektedir;
• Kekeleme, diğer insanlarla iletişim kurmayı güçleştirebilir. Kimi zamanlar bu kişiler sizinle
konuşurken kendileriyle ilgili utanç hissedebilirler;
• Kişinin kekeleme problemi varsa, bazı koşullar iletişimi çok daha zor hale sokabilir: örneğin bir
grubun önünde konuşma yapmak ya da telefonda konuşmak gibi.
• Eğer kişinin sözlü apraksisi varsa, bu kişi sözcükleri oluştururken ses ve heceleri bir araya getirme
güçlüğü yasayabilir. Bu kişiler, uzun ya da daha karmaşık sözcüklerin telaffuzunu daha kısa ya da
basit sözcüklerden daha güç bulabilirler. Konuşurken, alakasız hatalar yapabilirler. Örneğin, zor
bir sözcüğü doğru bir şekilde telaffuz ettikten sonra aynı kelimeyi ikinci kez tekrar edemezler;
ya da belirli bir sesi çıkarırken sıkıntı çekmezlerken, aynı sesi bir başka gün çıkarmada sıkıntı
yasayabilirler. Doğru bir sesi ya da sözcüğü telaffuz ederken doğru sesi çıkarmak için büyük
cabalar sarfedebilirler ya da o sesi çıkarana kadar pek çok kez telaffuz edebilirler;
• Sayet müşterinin belirli bir telaffuz bozukluğu varsa (Mr. Bean karakteri gibi), bu bozukluk,
karsıdakilerin bu kişiyi anlamalarını zorlaştırabilir. Örneğin, “r” sesi yerine “w” sesini çıkartmak
(“rabbit” demek yerine “wabbit” demek), sesleri yutmak, (“school” demek yerine “cool” demek),
ya da sözcüklere başka sesler eklemek (“piano” yerine “pinanio” demek);
• Müşteri şayet peltek konuşuyorsa, “s” ve “z” seslerini çıkarmak yerine “th” sesini çıkarabilir. Buna
diğer birörnek ise, “th” sesinin yerine “v” sesinin çıkarılmasıdır (‘with’ yerine ‘wiv’)
Engeller:
• Uzun sözcük ve ifadelerin telaffuzundaki güçlükler
• Hızlı reaksiyon gerektiren durumlarda iletişim güçlükleri
• Kimi zaman herhangi bir sözlü iletişime duyulan isteksizlik
• Konut verememeIntellectual (learning) disability

Zihinsel (öğrenme) engellik
Öğrenme engelliği olan herkes birbirinden farklıdır. Bazıları sporda başarılı iken, bazıları da
sahnede rol almaktan ya da dans etmekten hoşlanmaktadır.

Şek. 13 Zihinsel engeli olan kişiler

Bu grupta, aşağıda belirtilen zorlukları olan kimseler bulunmaktadır. Bu kimseler şunlardır:
• Daha düşük öğrenim yetenekleri olan kişiler
• Algı süreçlerinde, konsantrasyon, hafıza ve derin düşünce problemleri olan kişiler
• Toplumsal beceri ve kurallara uyumda zorluk çeken kişilerdir.
Sınıflandırma:
• Hafif seviyede zihinsel engeli olan kişiler (zihinsel engelli popülasyonun % 50’sinden fazlasını
oluştururlar),
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
254
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

• Ciddi ya da ileri derecede öğrenim bozuklukları olan kişiler,
• Birden fazla engelliğin ya da ilave hastalıkları da bulunan kişiler.

Şek. 22 Kitap ve harfler

Bu kategorideki müşteriler, aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmede zorluk yasayabilirler:
• Sizi dinlediklerinde ya da diğer insanlarla birlikte çalışmaları gerektiğinde güçlük yasayabilirler;
• Okuma ya da izleme faaliyetlerini sürdürürken anlamada güçlük çekebilirler.
•
•
•
•
•

Anlama güçlüğü çektikleri faaliyetler şunlardır:
Bir gösterim ya da film izlerken;
PowerPoint sunumlarında;
Video izlerken;
Grafik ve Semaları okurken;
E-posta kullanırken.

Bu kimseler, bilgi, rehberlik ya da talimatları okurken, anlayabilmek için daha uzun bir süreye
ihtiyaç duyabilirler:
• Önlerindeki bilgilerin anlaşılmasında zorluk çekebilirler;
• Zayıf hafızaları olabilir ve bir şeyleri hatırlarken zorlanabilirler;
• Konuşurken ya da yazı yazarken güçlük çekebilirler;
• Rakamlar, şekille, hesaplamalar ve haritaları okumakta ve anlamada zorluk çekebilirler.
• Zamanlarını planlama ve yönetmede yardıma ihtiyaç duyabilirler.
• İlk ne yapmaları ya da sonraki yapmaları gereken şeyleri belirlemede güçlük çekebilirler;
•
•
•
•
•

Karşılaştıkları engeller:
Karmaşık bilgi ve ifadeleri anlamada güçlük çekme;
Soyut kavramları idrak edememek;
Finansal işlem değerlerini idrak etmede sorun yasama;
Daha karmaşık ya da daha basit aletlerin kullanımı;
Değişik mekanlara giden yolların hatırlanmasında güçlük çekme, ve yolların pek çok kez
hatırlatılması zorunluluğu.

5.3 Engellilik görgü kuralları
Her insan kendine özgü niteliklere sahiptir. Aynı engele sahip kişiler arasında bile, farklı zorluklar
bulunmakta; birine uygun düzenlemeler, bir diğeri için uygun olmayabilir.
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Şek. 23 Yürüme engeli bulunan bir kişiyle konuşma pozisyonu
Herkesin farklı düşünme ve çalışma tarzı vardır. Unutmayınız ki, fiziksel engelleri olan kişiler
etrafta dolaşmada problem yasayabilirler; tekerlekli sandalye ya da koltuk değnekleri kullanabilirler;
ancak bu durumun bu kişilerin okuma ya da iletişim kurma becerilerine herhangi bir etkisi yoktur.
Buna karşılık, bazı kişilerin dolaşma ve yürümede zorlukları olmamasına rağmen okumada ciddi
problemleri bulunabilir.
Tıbbi cihazların ve gıda takviyelerinin satış sektörlerinde çalışmak, müşterilerle irtibat kurmakla
yakından ilgilidir. Kişilerarası iletişim, sakatlıkları olsun ya da olmasın insanlar arasındaki etkileşimin
temelidir. Etkili iletişim, hizmetlerin başarılı bir şekilde sağlanmasına yardım eder ve olumlu bir
duygusal arka plan oluşturur.
İyi bir irtibat kurabilmek ve iletişim becerilerinizi geliştirebilmek için, diğerlerine karsı
(engellilikleri bulunan kişiler de dahil) yardımcı ve şefkatli bir tavır göstermek cok önemlidir. Empati
(destekleyicilik), kendinizi karsıdaki kişinin yerine koyabilmek, başka insanların deneyimlerine karsı
duygusal anlayış gösterebilme becerisidir.

Aşağıdaki terimleri kullanınız:

Şek. 24 Evet ya da hayır
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engelli kişiler;
engeli bulunmayan kişiler;
Kör;
Kısmî görüye sahip kişiler;
Sağır ya da işitme zorluğu çeken kişiler;
Entelektüel (öğrenim) güçlük çeken kişiler;
Zihinsel sağlık problemleri;
Tekerlekli sandalye kullanıcıları;
Spesifik öğrenim güçlükleri (SpLD).
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Aşağıdaki terimleri kullanmaktan kaçınınız:
• Sakat insanlar ya da sonu “-ik” ekiyle biten herhangi
bir tanımlayıcı sıfattan kaçınınız, zira bu tanımlamalar
o kişilerin kimliğiymiş gibi anlaşılmaktadır. Örn.
“epileptik”;
• … kurbanı, ….dan mustarip;
• spastik;

• deforme olmuş ya da yatalak;
• Geri zekâlı ya da aptal;
Şek. 25 Hayır ya da evet

• Kötürüm ya da tekerlekli sandalyeye bağlı.

Resmi evrakları, teklif ve tanıtım materyallerini hazırlarken ve aynı zamanda günlük
konuşmalarda da doğru hitap ve terimleri kullanmaya özen gösteriniz.

5.4 Saygı
İnsanlar arasındaki iletişim her zaman karşılıklı saygı üzerine kurulu olmalıdır. İletişimi
daha kolay kılar ve çatışmaları önler.

Şek. 26 Engelli bir kişiye saygı gösterme durusu
Engeli bulunan bir müşteriyle iletişim kurarken, lütfen aşağıda yer alan on tavsiyeye uyunuz::
• Engelli bir kişiyle konuşurken, yanınızdaki arkadaş ya da asistan yoluyla değil de, o kişiyle
doğrudan konusunuz.
• Engelli bir kişiyle tanıştırıldığınızda, tokalaşmak için elleri uzatmak uygundur. Ellerini sınırlı bir
şekilde kullanabilen ya da suni uzuv takan kişiler genellikle tokalaşabilirler. (Sol elle tokalaşmak
kabul edilebilir bir selamlama türüdür.)
• Görüş bozukluğu olan kişiyle görüştüğünüzde, her zaman kendinizi ve yanınızda bulunabilecek
kişileri tanıtın. Grup içerisinde konuşuyorsanız, konuştuğunuz kişiyi tanıtmayı unutmayınız.
• Yetişkinlere yetişkin muamelesi yapınız. Tekerlekli sandalye kullanan kimseleri, kafalarına ya da
omuzlarına hafifçe vurarak büyüklük taslamayın.
• Engelli kişinin tekerlekli sandalyesine eğilmek ya da yaslanmak, o kişiye eğilmek ya da yaslanmak
gibidir; her ikisi de sinir bozucudur. Zira, tekerlekli sandalye de, kullanan kişinin kişisel mesafesine
dahildir.
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• Konuşma bozukluğu bulunan kişilerle konuşurken, onları dikkatle dinleyin. Hatalarını düzeltmek
ya da sözlerini onların yerine tamamlamak yerine, sabırlı olun ve o kişinin lafını bitirmesini
bekleyin. Eğer gerekirse, kısa cevaplar gerektiren, evet ya da hayır anlamına gelen kafa
hareketlerinin yeterli olduğu kısa sorular sorun. Karsıdakini anlamada güçlük çekiyorsanız,
anlıyormuş gibi davranmayın. Bunu yapmak yerine, anladığınız şeyi tekrar edin ve karsınızdakinin
buna yanıt vermesini bekleyin. Alacağınız yanıt size bir fikir verecek ve anlamanızı sağlayacaktır.
• Tekerlekli sandalye ya da koltuk değnekleri kullanan bir kişi ile konuşurken, kendisi karsınızdaki
kişinin göz hizasına doğru konumlandırınız.
• Sağır olan bir kimsenin ilgisini çekmek için, omzuna hafifçe dokunun ya da elinizi sallayın. Bu
kişiye doğrudan bakıp, acık ve net ve yavaş bir şekilde konusun. Dudaklarınızı okuyabiliyor mu
diye gözlerinizle takip edin. Her sağır kimse dudak okuyamamaktadır. Dudak okumayı bilen
kişilerle konuşurken, yüzünüze yeterli ışık gelecek şekilde durunuz. Konuşma anında, ellerinizi,
sigara ya da yiyeceklerinizi ağzınızdan uzakta tutunuz.
• Rahatlayın. Eğer, herkesçe kullanılan “tekrar görüşelim” ya da “bunu duydun mu” gibi karsıdaki
kişinin engeliyle alakalı ifadeleri sarf ettiğinizde telaş yapmayın. Ne yapacağınıza karar
veremediğinizde, soru sormaktan çekinmeyin.

5.5 Net mesajlar
İletişim esnasında olabildiğince basit bir dil kullanılmalıdır. Gerekli olduğunda, daha anlaşılır kılmak
için, kullanılan dil daha da basitleştirilmelidir. Bu, sizin bir satış personeli olarak, öğrenim zorlukları
olan kişilerle, yabancılarla ya da doğuştan sağır olan kimselerle daha iyi bir iletişim kurmanıza
yardımcı olacaktır. Ne var ki, basit bir dil kullanımı, onlarla bir çocukla konuşur gibi konuşmak demek
değildir! Yalnızca, kullanılan dilde basit yapı ve sık kullanılan ifadelere yer vermektir.

Şek. 26 Unutmayınız!
Şunlara dikkat ediniz:
• Müşteri, dükkanınızın kapısını açmada yardımınıza ihtiyaç duyabilir
• Müşteri, ağır cisimlerde yardımınıza gereksinim duyabilir.
• Verilen ya da alınan bilginin her zaman karşılıklı bir şekilde doğru olarak anlaşıldığından emin
olun. Eğer bundan emin değilseniz, müşterinin sizi doğru anladığından ya da sizin müşteriyi
doğru bir şekilde anladığınızdan emin olun.
• Müşteri, dükkanınızda gezinmek için yardımınıza ihtiyaç duyabilir.
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5.6 Yüz yüze ve telefonla iletişim

Şek. 26 Engelli bir müşteriyle telefon görüşmesi
Bu bölüm, işitme, görme, konuşma, el becerisi ve öğrenme bozukluğuna sahip kişilerle yapılabilecek
farklı iletişim türleri hakkında bilgi vermektedir.

İşitme bozuklukları olan insanlar
İşitme bozukluğunun ciddiyetine dayalı olarak, işitme zorluğu çeken ya da sağır kişiler aşağıda
belirtilen iletişim metotlarından birini ya da birden fazlasını kullanmaktadırlar: işitme cihazı ile ya da
işitme cihazı olmaksızın konuşma, dudak okuma, işaret dili ve yazılı iletişim.

Hafif seviyede işitme bozukluğu olan kişilerle, işitme sorunları olmayan kişiler arasında
yüz yüze iletişim işitme cihazı sayesinde sorunsuz gerçekleşmektedir. Sözlü iletişime dayalı
yüz yüze iletişim, kişilerin işitme sorunlarının seviyesine ve görüşmenin karmaşıklığına göre
değişmektedir.

Şek. 27 işitme bozukluğuna sahip bir kişiyle gerçekleştirilen iletişim
Ne var ki, hafif/orta seviyede işitme zorluğu çekenlerin büyük bir kısmı, yalnızca konuşmaya bel
bağlamamakta, aynı zamanda dudak okuma ve yazılı iletişimi de kullanmaktadırlar. Görsel cihazların
kullanımı, erişimi artırabilmektedir. İşitme sorunu olan kişiler ses yükselticisi bulunan sesli telefonları
kullanabilirler. Telefon amplifikatörleri, gelen konuşma sesini iki ya da dört kat yükseltebilir. Bazı
telefon amplifikatörlerinde işitme cihazı kullanan kişiler için endüktif kuplör de bulunmaktadır.

Yazılı mesajlar bilgisayarlardan telefona gönderilebilir, telefonlardan da bilgisayarlara iletilebilir.
Videolu telefonlar nispeten yeni olduğu için cok az insanda mevcuttur. Ne var ki, videolu telefonlar ilk
ya da tercih edilen dili işaret dili olan kişiler için değerli bir iletişim aracı haline gelebilir.
Diğer iletişim alternatifleri Skype, Viber, Whatsapp, Tango vb. programlar, hem işitme hem de
görme engelli kişiler için kullanıma hazırdır.
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Konuşma bozuklukları olan insanlar
İleri derecede konuşma bozukluğu olan kişiler, beden dili, işaret dili, sözlü olarak ve el hareketleri
gibi yöntemlerle iletişim kurabilmektedirler. Konuşmaya alternatif olarak yazılı iletişimi kullanabilirler.
Konuşma güçlüğü çeken kişiler, kimi iletişim araçlarını kullanmaktadırlar. Bu araçlar şunlardır:
nesneler, grafik ya da kitaplarda düzenlenmiş bir şekilde duran fotoğraflar, Ses Çıkısı İletişim Araçları
(VOCAs). Ses Çıkısı İletişim Araçları (VOCAs), iletişim programları yüklenmiş bilgisayarlardaki
donanım birimleridir. Bu birimler, sembolleri ve/veya metinleri dijital ses kayıtları ya da yapay ses
yoluyla konuşmaya dönüştürür. ‘Augmentative communicator’, iletişim kurmak için iletişim araçlarını
kullanan kişiler için kullanılan bir terimdir.
Konuşma bozukluğuna sahip bir kişi, anlama güçlüğü çekmemektedir. Basitçe Evet/Hayır’dan
başka daha uzun cevapları olan sorulara kartlar ve/veya bilgisayar ekranındaki uygun cevaplara
işaret ederek cevaplayabilirler.

Şek. 28 Konuşma bozukluğu olan bir müşteri elektronik mağazayı kullanıyor
Konuşma bozukluğunun sebebi serebral palsi yani dejeneratif bir hastalık ya da beyin hasarı
ise, müşterilerin el becerilerinde kısıtlama oluşmuş olabilir. Dolayısıyla, yanıtların yazılması bu tür
kimseler için mümkün olmayabilir. Sözcükleri okuma ve yazma gibi dil ile ilgili diğer nitelikler de
etkilenmiş olabilir
İleri derece konuşma bozukluğu olan kişiler için standart telefon görüşmesi mümkün olmayabilir.

Görme bozukluğu olan kişiler
Çoğu kör ya da kısıtlı görüye sahip kişiler sözlü iletişime bel bağlamaktadırlar. Görme bozukluğunun
seviyesine bağlı olarak, yazılı iletişime dayalı olan iletişim farklı seviyelerde sorun teşkil etmektedir.

Şek. 27 Görme bozukluğu olan bir müşteriyle konuşma
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Genel itibariyle, büyük ve net fontların (örn. Arial 14) kullanılması, görme bozukluğu olan kimi
insanlar için okumayı kolaylaştıracaktır. Yine de, konuşmayı kısa tutmakta ve metnin genel düzeninin
acık ve anlaşılır olmasında yarar var.
Kör ve kısmi görüşe sahip kişilerin standart yazılı materyalleri okuyabilmeleri için çeşitli araçlar
bulunmaktadır. Tarayıcılar (ya da optik karakter okuyucuları), standart basılı yazıları, bilgisayar
ekranında büyütülmüş bir şekilde göstermek için kullanılabilir. Konuşma sentezleyiciler, taranmış
metin ya da bilgisayardaki metinden okunabilmesi için kullanılabilir.
Kör ya da kısmi görüye sahip müşterilerle başarılı bir şekilde telefon görüşmesi yapılabilir.

El becerisi bozukluğu olan kişiler
Kısıtlı el becerilerine sahip kişiler, afazi, ya da görme bozukluğu gibi ilave rahatsızlıklar olmadığı
sürece, sözlü ve yazılı bilgileri kullanarak iletişim kurabilirler. El becerilerindeki bozukluklar,
hareketlerin kontrolünün kaybedilmesiyle sonuçlanır; bu da yazma hızını ve okunaklılığı
etkileyebilmektedir. Bazı kimseler ise, kalem tutturucu ya da bilek destekleyiciler gibi yardım
araçlarını kullanabilir. Kısıtlı el hareketlerine sahip kişiler, elle yazmak yerine bilgisayar klavyesinde
yazmayı daha kolay bulabilirler. Klavyeler, parmaklarla yazımı kolaylaştırmak için değiştirilebilir, ya da
bedendeki başka kısımlar tarafından kullanılabilecek şekilde adapte edilebilir, örn. Kafa işaretçileri.
Kimi insanlar için el aygıtının tutulması güç olabilirken, küçük klavyede çalışmak yavaş ve hatalı
sonuçlar verebilir. Daha az seviyede el becerileri bozukluğu olan kimselerin değiştirilmiş telefonları,
örn, büyütülmüş tuşlar, tutması hafif ve kolay olan ahizeler, hands-free operasyon ve/veya ses girişi
gibi aygıtları olabilir. Adapte edilmiş telefonlarla bile, kimi insanlar için telefonu kullanmak acı verici
ya da güç olabilmektedir. Bu da, iletsimin maksimum elverişli uzunluğunu etkileyecektir.

Şek. 28 Engelli bir müşteriyle iletişim

Öğrenme güçlükleri ya da engelliği bulunan kişiler
Öğrenme güçlüğü, öğrenme ve anlamayı etkileyen bozukluklar için kullanılan genel bir terimdir.
Bu su anlama gelir: bu rahatsızlıkları olan kişiler iletişim kurmada ciddi zorluklar yasar, ileri derecede
desteğe ihtiyaç duyar ve ilave duyumsal ya da fiziksel engellikleri bulunabilir.
Bu kimselere, bilgi acık ve net şekilde sunulmalı, anlaşılması için basit metin, büyütülmüş metin,
audio ya da Easy Reader formatı halinde sunulmalıdır.
Bazı kişiler ise, bilgileri görsel ve grafikler halinde elde etmeyi tercih ederler. Bu, yazıyı
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okuyamadıkları anlamına gelmez. Basit metin ve resimler kullanan yayımlar ve web siteleri, bu
kişilerin bilgileri anlamalarında yardımcı olmaktadır.
Sözlü iletişim ve konuşma orta seviyede öğrenme güçlüğü ceken insanlar için uygun bir iletişim
metodudur. Ne var ki, bazı kimseler karmaşık cümleleri anlamada sorun yasayabilirler ve çok
miktardaki bilgiyi bir anda anlayamayabilirler. Söylenilenlerin yinelenmesi, bu kişilerin söylenenleri
hatırlamalarında önemlidir. Ciddi ileri seviyede öğrenme güçlükleri olan kişiler için konuşma metodu
etkili bir iletişim yolu olmaktan uzaktır.
Öğrenme güçlüğü çeken kişilerle iletişim kurulurken uyulması gereken genel kurallar
şunlardır:(Gregory, 1996):
• Uzun cümlelerden kaçınınız;
• Cümlede bir tane ana fikir, ve yalnızca bir ya da iki tümce kullanınız;
• İletişim kurarken edilgen çatı yerine etken çatı kullanınız;
• Soyut kavramları kullanmaktan kaçınınız;
• Büyüklük taslamadan, basit sözcükleri kullanınız;
• Zor ya da yabancı sözcükleri tekrar ediniz;
• Mesleki terimleri kullanmayınız;
• Sözcük kısaltmaları ve akronimlerin kullanımından kaçınınız;
• Üçüncü şahıs kipini kullanmaktan kaçınınız.
Talimatları verirken, basit adımlar halinde aktarınız. Onlara çocuk gibi davranmamanız gerektiğini
unutmayınız.

Öğrenme güçlüğü çeken kimi insanlar telefon kullanabilmelerine rağmen, telefon metodu
uygun bir iletişim metodu olmaktan çok uzaktır.

5.7 Fiziksel engelli müşteriler

Şek. 29 Hareket engeli bulunan bir kişinin gösterildiği karikatür

5.7.1 Nasıl hissediyorlar?
• Fiziksel engelleri bulunan kişiler sık sık çevresel erişim engelleriyle karşılaşmaktadırlar- binalar,
yeraltı, caddelerden karsı karsıya geçiş vb.
• Kısıtlı hareket kabiliyeti olan kimselerin çoğunlukla, koltuk değnekleri, tekerlekli sandalye, protez
uzuvları olmaktadır. Bazen bu kişiler rehber hayvanlardan da yardım almaktadırlar. Unutmayınız
ki, kör ve sağır kimseler için rehber köpekler, hizmet köpekleridir; ev hayvanları değildir.
Rehberlik yaptıkları zamanlar içinde bu hayvanlara yem verilmemeli, bu hayvanlar okşanmamalı
ve rahatsız edilmemelidir.
• Hareket engelleri bulunan kişilerin temel hareket yetenekleri, koordinasyon ve denge, kuvvet ve
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dayanıklılıkları etkilenmektedir.
• Koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeler, protez uzuvlar, kimi zaman da rehber köpekler, hareket
engelleri bulunan kişilere özgürlük imkanı tanımakta; ancak aynı zamanda kendilerini bağımlı ve
muhtaç hissettirebilmektedir. En basit erişim cabası bile zorlu olabilir.

5.7.2 Fiziksel engelli biri olduğunu hayal etme – nasıl davranılır?
• Fiziksel engelleri bulunan müşteriler, diğer müşteriler gibidir; engelleri nedeniyle kendilerine daha
olumsuz davranıldığı hissi verilmemelidir. Bu kimselere karsı tamamıyla doğal davranılmalıdır.
• Engeli bulunan kişiye, ihtiyaçlarını her zaman doğrudan kendisine hitap ederek sormalı,
yanlarında refakat eden kişilere sorulmamalıdır.
• Engelli bir kişinin yanında rehber köpek de bulunabilir. Yasalara göre, rehber köpekler her kamusal
alana girebilmektedir. Bu takdirde, müşteriyle köpeğinin ihtiyaçları konusunda anlaşmanız
gerekmektedir.
• Fiziksel engelli bir bir kişi, telaffuz problemi gibi ilave sorunlar da yasıyorsa, bu kimseye daha fazla
zaman ve özen gösterilmeli; bu kimseyle göz kontağı kurulmalıdır. Şayet anlamada zorlanırsanız,
yazı gibi başka bir iletişim sekli önerebilirsiniz.
• Unutmayınız ki, hizmetleriniz engelli kişiler için her şekilde erişim sağlayıcı nitelikte olmalıdır;
örn, giriş engeli/merdivenleri mağaza kapıları. Ancak, böyle bir bariyer varsa, bu kişilere rampa,
merdiven asansörleri ya da gerektiği an hemen kurulabilen raylı sistem gibi kolay erişim imkanları
sağlayabilirsiniz.
• Mağazanızda, serbest hareketi engelleyici esik ya da benzeri engellerin olmaması önemlidir.
Bununla birlikte, tekerlekli sandalye ya da koltuk değnekleri ve baston kullanan kimseleri de
gözeterek, mağazanızda halı ya da kilim bulundurmamaya dikkat ediniz.
• Mümkün olan mekanlarda, giriş kapınızın ağır olmamasına dikkat ediniz. Ağır ve açması zor olan
bu kapılar, bedensel engeli bulunan kişilerin hareket kabiliyetini daha da kısıtlamaktadır. Ellerini
kullanamayan kişiler için ise, sıradan kapılar, asması zor birer güçlük haline gelmektedir.
• Mağaza fasilitelerini düzenlerken, hareket kabiliyeti kısıtlı olan müşterileri de göz önünde
bulundurarak, ürünlerin bu kişiler tarafından engelsiz ya da kolaylıkla erişilebilmesini sağlayınız.
• Tekerlekli sandalye kullanan bir müşteriyle uzun bir sohbete girişildiğinde, bu kişiyle göz
hizasında olabilmek için siz de oturunuz.
• “Yürümek” ya da “koşmak” gibi sözcükleri kullanma konusunda aşırı hassasiyetten kaçınınız.
Tekerlekli sandalye kullanan ya da hareket engelliği bulunan kimseler de bu sözcükleri
kullanmaktadırlar.

5.7.3 Rol yapma oyunları

Fig. 30 Rol yapma oyunu surat simgeleri
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Oyun 1:
Bir gönüllüye bir tekerlekli sandalyeyi (ya da tekerlekleri olan bir ofis koltuğunu) uygun bir şekilde
katlaması söylenir (müşteri, ticari taksiye binecektir ve tekerlekli sandalyenin bagaja yerleştirilmesi
gerekmektedir). Eğitimci, gönüllünün bunu başarabilmek için farklı yolları denemesini bekler. Rol
yapma oyunu, bu farklı yolların uygun olup olmadığına dair talimat ve yorumlarla devam eder.
Sonunda, eğitimci, tekerlekli sandalyenin katlanması ve tekrar kullanım için açılmasını örneklemeyle
gösterir. Eğitimci, tekerlekli sandalyesinin hangi şekilde uygun olarak katlanması ya da açılması
gerektiğinin müşteriye sorulması gerektiğinin altını önemle çizer-15 dakika.
Oyun 2:
Her katılımcıya, içerisinde aşağıdaki terimlerin olduğu birer kâğıt parçası verilir:
1. Engelli kişi
2. Herhangi bir engeli bulunmayan kişi
3. Kör
4. Kısmi görüş kaybı bulunan kişi
5. Sağır ya da işitme kaybı bulunan kişi
6. Zihinsel ya da öğrenme güçlükleri
7. Ruhsal sağlık sorunları
8. Tekerlekli sandalye kullanıcıları
9. Spesifik öğrenme güçlükleri
10. Sakat kişiler
11. Epileptik
12. …. kurbanı
13. ……dan mustarip
14. Spastik
15. Deforme olmuş
16. Kötürüm
17. Geri zekalı
18. Aptal
19. Sakat
20. Tekerlekli sandalyeye bağlı

Katılımcılardan kâğıtları, terimlerin doğru ve yanlışlıklarına göre sağ tarafa doğru terimleri, sol
tarafa da uygun olmayan yanlış terimleri dizmeleri istenir- 30 dakika. Bu egzersizdeki amaç, uygun
iletişim ve engellilik etiketleriyle ilgili bilgilerinin doğru bir şekilde pratiğe dökülmesidir. Eğitimci,
katılımcıların performanslarına göre sonuçlar çıkarabilir.

Oyun 3:
Grup çiftlere ayrılır. Bir gönüllü, hareket kısıtlılığı bulunan bir kişinin rolünü üstlenir. Sağ ya da
sol elini arkasına koyarak, o elini kullanamadığını gösterir. Çiftteki diğer gönüllü ise, tokalaşmak için
başka bir alternatif bulmalıdır. Bu kişi, su prensipleri gözetmelidir:
• Engeli bulunan müşterinin kişisel alanına saldırgan bir bicimde girmemeli;
• Engelli müşteriyi utandırmamalı;
• Etraftaki kişilerin dikkatini çekmekten kaçınmalı.

Eğitimci, katılımcıların yaratıcılık becerilerini teşvik etmeli, onları daha sağduyulu ve
kibar davranmaya yöneltmelidir.
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5.8 Görme Engelliler

Şek. 31 Kafa üstü gösterici kullanan görme engelli bir müşteri

5.8.1 Nasıl hissediyorlar?
• Kör olan ya da görme bozuklukları olan kişiler belirli noktalara göre hareket etmek zorundadırlar.
Şayet, kör bir kimseyi bırakmanız gerekiyorsa, öncelikle bu kişiye çıkış noktasının neresi olduğunu
bildiriniz. Odanın ortası onun için okyanusun ortası gibidir.
• Bu kimseler, ayrıca, rehber köpekleri ya da çubuklarına bağımlıdırlar. Şayet, rehber köpeğin
tasma ipini ya da yardım çubuğunun yerde olduğunu görürseniz, sahibiyle konusunuz, bu kişinin
yardıma ihtiyacı olabilir.

• Son olarak, bu kimseler işitsel/dokunsal göstergelere bağımlıdır. Örneğin, bu kimselerle
iletişime girmeden önce, o kişinin omzuna dokunarak ya da onunla konuşmak istediğinizi
söyleyerek o kişinin ilgisini çekmekte fayda var. Özellikle, başka insanların da yanınızda
olduğu ya da mağazanın müşterilerle dolu olduğu zamanlarda. Unutmayınız ki, kör ya
da kısmi görü kaybı olan kişiler geri kalan dört duyularıyla hareket etmektedirler (görü,
işitme, tat alma, koklama ve dokunma geleneksel olarak tanımlanmış beş duyudur.)
• Mağazanızdaki ışıklı ve karanlık kısımlarda keskin kontrastlardan kaçınınız.

5.8.2 Görme engelli biri olduğunu hayal etme – nasıl davranılır?
• Kör ya da kısmi görüş kaybı olan müşteri, herhangi bir müşteri gibidir ve dolayısıyla aynı kalitede
hizmet sunumuna ihtiyaç duyar.
• Her zaman yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorunuz, eğer varsa, ne tür bir yardım gerektiğini de
sorunuz.
• Her zaman, yanındaki refakatçi kişiye değil de, müşteriye doğrudan hitap ediniz.
• Her zaman verdiğiniz ya da önüne koyduğunuz nesne ve o nesnenin konumu hakkında müşteriye
bilgi veriniz (örn. Saat yönünü baz alarak talimat verebilirsiniz).
• Görme bozukluğu olan bir kişiyle irtibata geçmemiz gerektiğinde, o kişinin kendisine hitap
ettiğimizi anladığından emin olmamız gerekir.
• Görü kaybı olan kişiler çoğunlukla interneti kullanmaktadırlar. Dolayısıyla, web sitesinde verilen
hizmetler, tıbbi cihazlar, yardımcı teknolojiler vb. hakkında olabildiğince detaylı bilgi vermek
gerekmektedir.
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Bir web sayfası oluşturduğunuzda, o sayfanın acık ve net ayrıca farklı engelleri olan kişiler için
de erişilebilir olmasına özen gösteriniz. Bir web sayfasının erişim olanakları, World Wide Web
Konsorsiyum tarafından geliştirilen Web İcerigi Erişim Kuralları gibi uyum standartlarına göre
geliştirilebilir. (http://www.w3.org/tr/WCAG2.0 ).
El kitapçıkları, broşür, kılavuz ve diğer basılı materyallerin en iyi şekilde okunur olabilmesini
sağlamak için, genel olarak kabul edilmiş baskı standartlarını dikkate almalısınız. Bu standartlara
göre yazı puntosu 14 olmalı, böylelikle yalnızca görme bozuklukları olan kişiler değil, yaslı kimseler
ve başka engelleri bulunan kimseler için de okunaklı olmaktadır. Bununla birlikte, kullanılan metnin
net, monokrom üzerine ve kontrast sağlayan bir arka plan üzerine basılı olmalıdır (daha detaylı bilgi
için Modül 3’e bakınız).
BM engelli kişi hakları konvensiyonunun tavsiyeleri önerince, yanında rehber köpeği olan her kör
kimse herhangi bir kamusal alana girebilir. Rehber köpekle ilgili olarak her konuyu yalnızca sahibiyle
görüşerek hareket ediniz, köpeğe karsı yapacağınız herhangi bir eylem kafanıza göre olmamalıdır
(örn.rehber köpeğe komut verilmemeli, rehber köpek okşanmamalı ya da sahibinin izni olmadan
herhangi bir şey verilmemelidir). Unutmayınız ki, her ülkenin rehber köpeklerin kamusal alanlardaki
varlığı konusunda kendi ulusal kanunları bulunmaktadır.
Görme engelleri bulunan bir kişiye, doldurulması için bir form verildiğinde, o kişinin bu formu
okuyabildiğinden emin olunuz. Değilse, böyle durumlarda yardımcı olmanız gerekmektedir. Bu
durumlarda, müşterinin arzusuna göre, materyalin içeriklerini dikkatli bir şekilde okumamız
gerekmektedir.
Kör bir kimse, evrakları bağımsız bir şekilde imzalayabilir. Yalnızca, imzalaması gereken kısmın
kendisine bildirilmesi gerekmektedir.

5.8.3 Rol yapma oyunları

Şek. 32 Rol yapma surat ifadeleri
Oyun 1:
Katılımcılar kompakt bir halka halinde sıralanır. Bir gönüllü halkanın dışında kalır. Bu gönüllünün,
halkadaki diğer insanların sırasını bozmadan halkanın içine girmesi gerekmektedir. Gönüllü,
etrafındakilerin kendilerini içeri almalarına ikna etmek için sözlü ya da sözsüz (hareketler, en kol
hareketleri, yüz ifadeleri vb.) yaklaşımları kullanabilir. Bu hedefi tamamlamak için gönüllünün
yalnızca bir dakikası vardır. Sonunda ise, eğitimci, gönüllüye görevini başarıyla tamamlamış olsa da
olmasa da nasıl hissettiğini sorar. Bu oyunun sonucu sudur: gönüllü toplum tarafından dışlanmış bir
engelli kişiyi temsil etmektedir. Bu durumda, halka toplumu temsil ediyor. Oyundaki kısa süreç akmaya
devam ettiğinden (1 dakika), bu kişi daha agresif, kafası karışmış, ya da hoşgörüsüz olabilmektedir.
Bu oyun, eğitim derslerinin en basında kaynaştırma faaliyeti olarak kullanılabilir.
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Oyun 2:
Kör bir kişi, elinde yürüme çubuğu ve yanında biri olmaksızın mağazanızın önüne geliyor.
Mağazanızın girişinde basamaklar bulunduğundan, bu kişinin ana girişe ulaşabilmesi için yardıma
ihtiyacı var.
“Bu kişiye nasıl yardımcı olabilirsiniz?”
Eğitimci, katılımcıların birine, kendi yardım etme seklini göstermesi için söz hakkı tanır. Eğitimci,
gösterilen performansın avantaj ve dezavantajlarını vurgulamalıdır. Kör insanlara kılavuzluk
yapmanın yollarından biri kısa talimatlar vermektir. Kör kimse, rehberlik eden kişinin dirsek ya da
omzuna tutunabilir, rehberin bir adım arkasında yürüyerek rehberin kendisine yürüme ya da geçiş
noktaları hakkında bilgi verisini dinleyebilir-5 dakika.
Sonrasında, tüm katılımcılar içlerinden birinin kör kişiyi canlandırdığı çiftler olarak ayrılır
(katılımcılara beyaz çubuklar ya da benzeri nesnelerle birlikte göz bağları da verilmektedir). Şayet
katılımcılardan, gözbağını takmak istemeyenler olursa, onları zorlamamalı, yalnızca oyunun sonuna
kadar gözlerini kapalı tutmaları gerektiği söylenmelidir. Katılımcı çiftler, önceden hazırlanmış rotada
ilerlerken (basamaklar, kapı aralıklarından geçişler), varsayılan roller değiştirilmelidir.
Bu oyunun neticesinde, katılımcı kendisini başka bir kişinin yerine koymuş oluyor. Egzersiz
bittikten sonra, tüm katılımcılar, düşüncelerini, izlenimlerini, yasadıkları sorunları ya da kendilerine
güven seviyelerini azaltan ya da artıran faktörleri aralarında paylaşır -10 dakika.
Oyun 3:
Mağazanın önünde ileri seviyede görme kaybı bulunan bir müşteri görünür. Bu müşterinin sosyal
yardımlardan ücretsiz tıbbi cihaz alabilmesi için bazı evrakları doldurması gerekmektedir. Nasıl
yardım ederdiniz?
Eğitimci, katılımcıları fikirlerini paylaşmaları için teşvik eder. Sonrasında katılımcılar önerilen
senaryo ve tavsiyelere yorumlar yapar. Eğitimci, çeşitli yardım yöntemlerini açıklar (örn. Her zaman
bu görme bozukluğu olan kişilere verilen nesnelerin ya da şeylerin açıklanması, doldurulan formların
geri alınması, evrak formlarındaki bilgilerin okunarak onaylanması, imzalamada yardımcı olunması
vb. gibi). -10 dakika

5.9 İşitme Engelliler

Şek. 33 Pixar’a ait işitme engelli baba animasyonu
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5.9.1 Nasıl hissediyorlar?
• İşitme engelli olan ya da işitme güçlüğü çeken insanlar, kendilerini ıssız bir adada, herkesin
arasında ancak hiçbir şeyde yer almaz şekilde hissetmektedirler. Belki de, katılımcılar bu rolü
kendileri de deneyimleyecekler.
• İşitme bozukluğu bulunan yaslı bir kimsenin yaşamındaki bir gün içerisinde karşılaştığı zorluklar
aşağıdaki gibidir:
• alarmları ya da telefonları duyma;
• telefonda konuşurken karsı tarafı anlama;
• birden fazla kişi konuşurken anlama;
• konuşan kişinin yüzü görülmediğinde anlama;
• arabada, rüzgarlı havada ya da trafikte işitme;
• Televizyonda gösterilen bir konuşmayı anlama;
• fısıldamaları anlama;
• büyük bir oda içerisindeki insanları anlama;
• acık olmayan ya da aksanlı bir konuşmayı anlama;
• birisi konuştuğunda farkında olmama;
• halka acık mekanlarda anlama;
• yiyecek siparişi verme;
• satış personellerinin söylediklerini anlama;
• romantik bir durumda “ask sözcükleri”ni işitme.
• Herhangi bir işitme engeli bulunmayan bireyler, genellikle daha yüksek sesle konuşmanın ya da
sesi yükseltmenin zor işiten bir yaslının işitmesini sağlayacağını düşünürler. Halbuki, mesele
yalnızca ses şiddeti değildir; bunun yanı sıra, sesle ilgili sorunlar, ya da sözcüklerin seçilebilmesi
de problem oluşturabilir.

• İşitme güçlükleri çeken insanlar dilbilgisiyle de sorun yasayabilirler. Aralarında ana dilini
konuşmayan kişiler de olabilir.

5.9.2 İşitme engelli biri olduğunu hayal etme – nasıl davranılır?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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İşitme engelleri bulunan her insan (müşteri) diğer müşterilerle aynı şekilde muamele görmelidir.
Kimse, engelleri ya da sağlık durumları nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamaz.
İşitme sorunları olan kişilere daha fazla zaman ve dikkat ayrılmalıdır.
İşitme engelli kişiler için kullanılan farklı terimlerin olduğu unutulmamalıdır. Bunların en yaygın
kullanılanları: sağır, işitme engelli ya da işitme güçlüğü çeken kimseler. Bu terimler, seslerin
algılanması, konuşma, işitme engeli bulunan kişi tarafından kullanılan işaret dili gibi faktörler
nedeniyle farklılık göstermektedir.
Bilginin bu kişiler tarafından algılanması genellikle görme duyularıyla karşılanır, ancak, bazı
durumlarda işitme duyusundan da faydalanılır. Göz irtibatının kaybedilmesi ya da konuşma
esnasında yan taraftan gecen başka bir insan gibi diğer faktörler iletişimin sekteye uğramasına
neden olabilir.
Bu kimselerle konuşurken net bir şekilde belki biraz daha yüksek bir tonda, normal ya da daha
düşük bir hızda konuşmalısınız.
Çığlık atmayın, bağırmayın. Yardımcı olmayacaktır. Konuşma temponuzu biraz düşürün ve acık
bir şekilde kendinizi ifade edin.
Konuşma esnasında, ağzınızı elinizle, sakızla kapatmaktan kaçının. Baskta tarafa dönmek, müşteri
haricinde başka yönlere bakmak, uzun sakal ve bıyık gibi faktörler, müşterinin sizin konuşmanızı
anlamamasına neden olacaktır.
Satıcının yüzünün aydınlık olması önemlidir; dudak okumasını ve yüz ifadelerinin seçilmesini
kolaylaştırır. Ne var ki, lütfen her müşterinin dudak okuyamadığını unutmayın.
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• Konuşma esnasında, satıcının yüzü, duygusal irtibatın oluşması için konuşanın yüzüne doğru
çevrilmelidir.
• Unutmayınız ki, bu tarz bir müşteriye, doğal ve korkusuz bir şekilde davranılmalıdır. Hissedilen
herhangi bir korku ya da engelleme, hem satıcıyı hem de müşteriyi felce uğratabilir. Böyle bir
durumda, işitme zorluluğu bulunan müşteri, kurulu irtibattan çekilip, konuşmadan ayrılabilir.
• Herhangi bir sohbete başlamadan önce, müşterinin size baktığından emin olun. Eğer size
bakmıyorsa, müşterinin eline hafifçe dokunarak ya da onun tarafına elimizi sallayarak (bu
saygısızlık olarak addedilmez) onun dikkatini çekebiliriz. El sallama hareketi, elin yukarıdan
aşağı bir şekilde yapılması gerekir. Ya da belli bir uzaklıkta olan kişinin ilgisini, masanın ya da
tezgahın üstünü hafifçe tıklatarak da çekebiliriz. Müşterinin eli ya da kolunun üstüne hafifçe
dokunmak, onun dikkatini istediğimizi gösterir. Ancak, o kişinin başka bir kısmına dokunmak
kesinlikle uygun değildir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Boynuna dokunulan işitme engelli
kişi, bu hareketi saldırgan ve kırıcı olarak algılar.
• Şayet, bir ya da birden fazla işitme engeli bulunan müşteri(ler), yanlarında bir tercüman ile
gelirlerse, tercümana değil de, doğruca müşterilere hitap etmeyi unutmayın.
• İşitme engelli ya da kısmi işitme engelli kişiye söylenen sözler kısa ve kesin olmalıdır. Şayet,
söylenen ifade karsı taraf tarafından anlaşılmazsa, başka sözcüklerin yardımıyla tekrar edilmelidir.
Kullanılan cümleler kısa, ve halkın genel olarak anlayacağı seviyede olmalıdır; aynı zamanda doğal
el kol hareketleriyle desteklenmelidir. Sözlü irtibat cabalarınız başarısız olursa, yazı ile irtibat
kurmaya çalısınız. Aynı şekilde, yazdıklarınız kısa ve basit cümlelerden oluşmalıdır.
• İşitme güçlükleri çeken müşteri, metinleri okumada, form ve başvuru evraklarını doldurmada
sorun yasayabilir. Öyle ise, metni daha basit kelimeler kullanarak, sözlü ya da yazılı olarak tekrar
formüle edin.
• Olur da, işitme bozukluğu olan kişi konuşmanızı anlamaz ve anlamış gibi yaparsa, tekrar etmeniz
için ısrar etmeyecektir. Bu nedenle, her şeyin anlaşılıp anlaşılmadığını sorup, tekrar etmekte
fayda var. Bu durumda, bunları nezaketle yapınız.
• İşitme güçlüğü bulunan müşteri, farklı işitme cihazları kullanıyor olabilir: işitme cihazları (BTE,
the Ear), koklear implantı ve FM sistemi. Lütfen, bunların yalnızca işitmeye yardımcı olan cihazlar
olduğunu, işitme kaybını önlemediğini hatırınızdan çıkartmayın.

5.9.3 Rol canlandırma oyunları

Şekil. 34 Rol oyunu surat ifadesi
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Oyun 1:
Mağazanızda işitme bozukluğu olan biri var be, ücretsiz hediye çekilişine katılım için bir form
doldurmak istiyor.
Gönüllülerden birinden, bu kişiye talimatlarla formu doldurmada yardımcı olmasını istiyoruz.
Gönüllü, bazı bilgileri doldurmak için kalem ya da broşür kullanabilir. İşitme bozukluğu olan kişiyi
eğitimci canlandırıyor. Diğer katılımcılar, gönüllü kişiye yardım ve destekte bulunabilirler. Eğitimci,
öne sürülen fikirler hakkında yorum yapar ve durumun nasıl idare edileceğini, ne şekilde idare
edilebileceğini göstererek, işitme güçlüğü çeken insanlarla iletişim kurma metotlarını hatırlatır. -15
dakika.

Oyun 2:
Grup çiftler halinde ayrılır. Her ciftin iki rolü vardır- işitme engelli müşteriyi ve satıcıyı
canlandırmak. Engelli kişi, satış personelinden bazı hizmet ve ürünleri ister (örn. Belirli bir tıbbi
cihaz ya da yardımcı teknoloji, gıda takviyesi vs.) Bu kişi, mimik ve beden hareketlerini kullanmalıdır.
Satış personeli bunu anlamalı ve müşterinin isteklerine cevap vermelidir. Sonrasında katılımcılar
rollerini değiştirebilirler. -15 dakika.
Her canlandırmanın sonunda, katılımcılar doğru anlaşılıp anlaşılmadıklarına dair geribildirimde
bulunurlar. Eğitimci, çiftleri gözlemler ve oyunun bitiminde bazı tavsiyelerde bulunur.
Game 3:
İki gönüllü birbirleriyle yüz yüze konuşmaya girişirler. Konuşmanın sonuna doğru grubun
gerisi gürültü yapmaya baslar, (ellerini çırpma, ayakları yere vurma, gürültülü şekilde konuşma
vs.). Gönüllülerin görevi yeni bir ürünü tanıtmaktır (çiftlerden biri satış personeli, diğeri de işitme
kusurları bulunan müşteridir). -1 dakika
Oyunun sonunda, gönüllüler, gürültülü bir ortamda bir konu üzerinde anlaşmaya çalışırlarken
ne hissettiklerini anlatırlar. Eğitimci, belirli bir mağazada arka plan gürültüsünü ortadan kaldırma
özellikleri bulunmayan işitme cihazlarını kullanan insanların yasadıkları zorlukları anlatır.
Game 4:
Grubu çiftler halinde ayırınız. Her çiftten biri A, diğeri B olsun. İlgili talimatları verin ve oyunu kısaca
açıklayın. Çiftler, birbirlerinin talimatlarını görmemelidirler. Onların sırasıyla dudak okumalarını
isteyin; partnerlerden biri, bir dizi sözcük ya da cümleleri “okur” (yani, herhangi bir ses çıkarmadan
dudaklarını oynatır).
Çiftler şunları yapmalıdır:
• Her sözcük ve ifadeyi yalnızca bir kez “söylemeli”;
• Birbirlerine cevapları söylemeden önce, sıralarını tamamlamalı;

• Bitirdiklerinde, dudak okuma hakkında neler öğrendiklerini tartışmalıdırlar;

Herkesin çiftler halinde egzersizleri 15 dakika içinde tamamlamalarına izin verin; sonrasında
herkes yerine dönsün.
Eğitimci su soruları sormalıdır:
• Dudak okumada ne kadar başarılıydın?
• Dudak okumayı kolaylaştıran etkenler neydi?
Dudak okuma konusunda bu egzersiz neyi gösteriyor?
Eğitimci, dudak okuma konusundaki önemli konulara işaret ederek tartışmayı başlatabilir:
• Dudak okumak kolay değildir;
• Dudak okuma yapılırken çok fazla tahmin faaliyeti yürütülür;
• Çoğu insan az da olsa dudak okuyabilir;
• Bazı insanlar dudak okumada diğerlerinden daha iyidir;
• Bazı insanların dudaklarının okunması diğerlerinden daha kolaydır;
• Konuşan kişinin ağız ve yüzü görülmediğinde, dudak okumak imkânsızlaşır;
• Kimi sözcükler ifade edilirken dudaklar benzer şekilde kıvrılır, dolayısıyla tek sözcüklerin dudak
okuması daha zordur;
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• Şayet konuyu biliyorsanız, dudak okumak kolaylaşır.
Dudak okumayı kolaylaştırma yolları:
• Dudak okuyan kişi, konuşan kişiyi görmelidir;
• Konuşan kişinin ağız, çene ve gözlerinin görünür olması gerekir, konuşanın gözlerini görmek,
dudak okumaya yardımcı olur
• Tek sözcükler yerine cümleler kullanınız;
• Konuyla ilgili ipuçları veriniz;
• Normalde olduğundan biraz daha yavaş konusunuz, ancak normal konuşma ritmini muhafaza
ediniz;
• Karsınızdaki sizi anlamamışsa, cümleyi farklı bir şekilde tekrar kurunuz;
• Net bir şekilde konusunuz (ancak, ağız hareketlerini abartmayın).
Örnek cümleler:
• Cay ya da kahve ister misiniz?
• Şeker alıyor musunuz?
• Mısır gevreğiniz için süt burada.
• Biraz daha kızarmış ekmek alır mısınız?
• Reçel mi yoksa marmelat mı tercih edersiniz?
• Yumurta ister misiniz?

5.10 People with hidden (invisible) disabilities (medical conditions)

Şek. 35 Gizli engellerin görüldüğü bir çizim

5.10.1 Nasıl hissediyorlar?
Kimi engeller günlük yasamın içerisinde yakın münasebetlerde göze görünmemektedir.
Ancak, kronik ağrı, epilepsi ya da psikiyatrik sorunlar, kişinin günlük rutinlerini ciddi bir şekilde
etkileyebilmektedir.
Gizli sağlık engellerle ilişkilendirilen tıbbi hastalıklar, kısa ya da uzun dönemli, statik ya da
ilerleyici, öngörülemez ve değişken, ilaçlarla kontrol altında tutulan ya da tedavi edilemez nitelikler
taşımaktadır.
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Çesitli gizli sağlık engelleri / tıbbi rahatsızlıklar
Artrit

Multipl skleroz

Diyabet

Psikiyatrik kusurlar – bunlar: majör
depresyon, bipolar bozukluğu,
şizofreni, anksiyete bozuklukları,
travma sonrası stres bozukluğu;

Astım

Epilepsi

Narkolepsi

Kanser

HIV/AIDS

Kafada yaralanma

Kronik agrı

Dikkat eksikliği bozukluğu ya da
hiperaktivite (ADD/ADHD)

Kronik yorgunluk sendromu

Sistik fibroz

Uyku bozuklukları

Migren agrıarı

Şek. 36 Tıbbi rahatsızlıklar ve gizli engeller

• Bu rahatsızlıklara sahip kişiler, kendilerinde sağlık engelleri bulunduğunun farkında olmayabilirler,
ya da kabul etmezler.
• Bu kimselere teşhis konulmamış olabilir.
• Neye ihtiyaçları olduğunu bilmeyebilirler.
• Neye ihtiyaçları olduğunu bilseler de, bunu ifade edemeyebilirler.
• Çoğunlukla yanlış anlaşıldıklarını düşünebilirler, görmezden gelindiklerini hissedebilirler

• Bir şeylerin yanlış olduğunu fark edebilirler ancak, bunun ne olduğunu ya da nasıl
düzeltmeleri gerektiğini bilmeyebilirler.

5.10.2 Gizli (görünmez) engelli biri olduğunu hayal etme –
nasıl davranılır?
• Lütfen unutmayın, müşteri engellenmiş, kafası karışmış ya da sinirli hissettiğinde, en iyi yöntem
o an herhangi bir şey yapmaya kalkışmamaktır.
• Sizin endişeleriniz hali hazırda zorlu bir durumu daha da kötüleştireceğinden, sakin kalmaya
çalışınız.
• Gizli sağlık engeli bulunan kişinin kendini ifade etmesine izin veriniz.
• Ne anladıklarını size göstermelerine izin veriniz.
• Gerekirse, nazik bir şekilde talimatlarınızı tekrar etmelerini rica edebilirsiniz.

• Sabırlı olun ve yargılamaktan kaçının!
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5.10.3 Rol model oyunları

Şek. 37 Rol oyunları surat ifadeleri
Eğitimci, en önemli prensipleri özetlemek ve altını çizmek amacıyla bir oturum düzenlemelidir
(farklı güçlükleri bulunan müşterilere yönelik talimatları kullanarak) örn:
1.Engeli bulunan kişi, engeli bulunmayan diğer insanlar gibi gereken saygıyla muamele edilmelidir.
2.Engelli kişiler, özel ihtiyaçlarıyla ilgili hizmetleri alabilmelidir.
3.Engelli kişilere, satış personeli tarafından daha fazla ilgi ve zaman ayrılmalıdır. Su aktivitelerde
yardıma ihtiyaç duyabilirler: form doldurma, sipariş verme vb. bu nedenle empati ve bu
müşterilere yeterli zamanı ayırma önem arz etmektedir.
4.Engeli bulunan kişilere hizmet sağlarken, tek tip klişeleri kullanmayız (örn. Bunların özel ürün ve
hizmetlere ayıracak paraları yok gibi). Kendilerinin özgürce karar verebilmelerini sağlayacak tüm
bilgiye erişimlerini sağlamak zorundayız

5.11 Konuşma Bozukluğu olan İnsanlar

Şekil. 37 Konuşma problemleri
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5.11.1 Nasıl hissediyorlar?
Konuşma bozukluğu, diğer insanlarla iletişim kurmak için gerekli sesleri çıkarma yeteneğindeki
bozukluklardır. Konuşma bozuklukları, arada birkaç kelimenin yanlış telaffuz edilmesi gibi hafif
olabilirken, konuşma seslerinin tamimiyle oluşturulamadığı ileri seviyede de olabilir.
Bizler, diğer insanlarla ana iletişim metodu olarak konuşmayı kullanırız. Konuşma becerisi, bizim
iletişim yeteneğini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Her yas grubunda görülen konuşma bozuklukları,
toplumsal izolasyon, ve utanma hissine neden olabilir.

5.11.2 Konuşma bozukluğu olan biri olduğunu hayal etme –
nasıl davranılır?
• Kekeleme, dili dolaşma, genizden konuşma gibi konuşma bozukluklarına sahip bir müşteri, diğer
müşterilerden farklı değildir ve diğerleriyle eşit muamele görmelidir.
• Konuşma bozukluğu olan müşterilerle iletişim kurabilmek için, konuşma sırasında gürültüyü,
yüksek sesli müziği, kalabalık sesini vs. azaltmaya çalışmalısınız.
• Bu müşterilere hizmet sağlarken, acele etmemeniz ve onlara yeterli ilgi ve zamanı ayırmanız
önemlidir.
• Onlarla göz kontağı kurmaya çalışmalısınız.
• Bu kişilerin serbestçe konuşmalarına izin vermeniz önemlidir. Onları düzeltmeyin ve
konuşmalarına müdahale etmeyin.
• Yalnızca çok gereken anlarda zor bir sözcüğün telaffuzuna yardımcı olmalısınız.
• Anlaşılmama ya da yanlış anlaşılma durumlarında, ilave kısa sorular sorarak müşteriden belirsiz
kısımları tekrar etmesini isteyebilirsiniz. Eğer bu da yeterli gelmezse, alternatif bir iletişim (sözlü
olmayan) ya da yazılı bir iletişim metodu deneyebilirsiniz.
• Müşterinin sipariş ve isteklerinin tam olarak anlaşıldığından emin olmak için, çoğunlukla,
bu sipariş ve istekleri yeniden okumak ve bir daha tekrarlayarak, müşterinin tepkilerini
gözlemleyebilirsiniz. Bu amaçla, örneğin, bir menü kullanarak, sorunuzu sorarken, müşterinin
istediğini düşündüğünüz yemeği parmağınızla işaret edebilirsiniz. Yanlış anlaşılmanın olmaması
için müşterinin cevabı da büyük ihtimalle aynı şekilde olacaktır. Bu şekilde davranmak, konuşma
güçlüğü çeken kişiler için zorlu isimleri telaffuz etmekten daha kolay olacaktır.
• İçeriği tam ve kolayca erişilebilir bilgiyi sağlamak önemlidir. Bu, iletişimi büyük ölçüde sağlayabilir.
Arka plan bilgisini sözlü olarak yazılı olarak (kitapçıklar, broşürler, kartlar ve ilan tahtaları vb.)
sağlamak, konuşma zorluğu çeken kişi için pek çok sorunun hazır cevabı anlamına gelecektir,
dolayısıyla, yalnızca detay ve ilave bilgiler hakkında soru soracaklardır.
• Konuşma zorluğu çeken kişiler, diğer insanların örn. Telefon yoluyla irtibat kurmaya ihtiyaç
duyabilirler. En sık karşılanan durumlar, ticari taksi için arma yapmak ya da bir bilginin teyit
edilmesidir. Böyle bir yardım talebinde bulunulduğunda, yardımı talep eden kişinin önünde gerekli
yardım verilmelidir, elde edilen bilgi o kişiye aktarılmalıdır. Gereken görüşme tamamlandığında,
bilginin tamamı ilgili kişiye verilmelidir.
• Yardım teklif ederken, istenilen şeyi doğru anladığımızdan emin olmalıyız ve durumu
müşterinin ihtiyaçlarına göre ele almalıyız. Bunu yapabilmek için, çalışanların daha durumu iyi
anlayabilmeleri adına kısa, ucu kapalı ve yalnızca Evet/hayır gibi kısa yanıt gerektiren soruları
sormaları gerekmektedir.
• Acil durumlarda, konuşma engelli kişiler yalnızca ilgili standart alam sinyallerini (ses ve/veya
ışık) bilmeleri yeterlidir. Bu sinyallerin kaçış rotasını acık ve eksiksiz şekilde gösteriyor olması
gerekmektedir.
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5.11.3 Rol model oyunları

Şek. 38 Rol yapma
Oyun 1:
Üç gönüllü katılmalı. Grubun gerisi ise, engelli pasif kişi rollerini canlandıracaklar. Üc farklı senaryo
bulunmakta: işitme güçlüğü olan müşteri; konuşma güçlüğü olan müşteri ve öğrenme güçlüğü olan
müşteri. Bu gönüllülerin her biri, bu senaryoların bulunduğu sayfaları rastgele şekilde seçmelidir.
Gönüllüler, hayali bir telefon görüşmesi yaparak, belli bir tıbbi cihazın ya da gıda takviye ürününün
Yeni yıl promosyonlarını (burada başka şeyler de seçilebilir) açıklamalıdır. Açıklama süresince,
konuşma tarzlarını belirli engel seviyelerine göre ayarlamalıdırlar.
Grubun gerisi ve eğitimci sahnelenen oyunu gözlemliyorlar, performansları analiz ediyorlar ve
sonunda geribildirimde bulunuyorlar.
Oyun 2:
İki gönüllü, ağızlarında birer mantar tıpa olacak şekilde basit cümleleri telaffuz etmeye çalışıyor.
Sonrasında ise, eğitimci, konuşma engeli bulunan kimseleri anlamanın kolay olmadığını, bu nedenle
basit cevaplar gerektiren basit soruların sorulması gerektiğini açıklıyor.

5.12 Hafif zihinsel sağlık sorunları olan kişiler (öğrenme güçlüğü)

Şek. 39 M&M’in disleksi konulu karikatürü
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
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5.12.1 Nasıl hissediyorlar?
5.12.2 Hafif zihinsel sağlık sorunları olan biri
olduğunu hayal etme – nasıl davranılır?
• Hafif derece zihinsel sağlık problemleri/ öğrenme güçlükleri olan müşteriler de diğer müşteriler
gibi muamele görmelidir. Sahip olduğu engel(ler) türüne bağlı olarak spesifik yaklaşım ve destek
gereksinimi duyabilirler.
• Satış personeli olarak, bu tür engeli bulunan müşteriye her faaliyetinde yardımcı olmanız
gerekmez, çoğunlukla, belirli durumlarda yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığının sorulması
yeterlidir.
• Bu kimselerden bazıları okuyup yazamazken, bazıları da bu becerileri asgari surette taşır (örneğin,
imzalarını kendileri atabilirler, isim ve soy isimlerini yazabilirler). Genellikle, müşteri formları
tamamlayabilmektedir, bu nedenle yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormalısınız. İhtiyaç duyduklarını
söylediklerinde ise, müşteri adına formları doldurunuz.
• Öğrenme güçlükleri olan insanlara her zaman doğrudan hitap etmelisiniz, yanındaki refakat eden
kimselere değil.
• Öğrenme güçlü olan yetişkinlere, çocuklara seslendiğiniz gibi doğrudan hitap etmeyiniz,
kendilerini isimleriyle tanıtsalar bile.
• Kimi zaman, fazla korumacı olan aileler, bu engeli bulunan müşteriler adına karar vermektedir.
Çoğunlukla, onlar adına restoranlarda onlar adına yemek seçip, sipariş vermektedirler. Bu
durumlarda, satış personelinin anlayışı ve nezaketi gerekmektedir.
• Hafif zihinsel engelli/öğrenme güçlüğü olan müşterilere hitap ederken kullandığınız terimlere
dikkat ediniz. “Geri zekâlı” , “gelişmemiş” gibi incitici terimleri kullanmayınız, zira bu sözcüklerin
toplumsal olarak olumsuz karakterleri bulunmaktadır.
• Öğrenme güçlüğü olan kimi yetişkinler, para sayamaz, para değerlerini kavrayamaz, paranın
satın alma gücünü idrak edemez hatta çoğu zaman paranın değişim oranlarının farkında değildir.
Bu nedenle, satış personeli olarak, satın alma işleminin değerini zihinsel engelli kişiye, normal
müşterilere göre daha detaylı bir şekilde, örnekler vererek anlatmalısınız. Bu amaçla, temel ürünleri
örnek olarak kullanabilirsiniz. Bunu açıkladıktan sonra, müşterinin satın aldığı ürünlerin fiyatlarını
bildirebilirsiniz.
• Konuşma esnasında, iyi bilinen sözcükleri kullanmalısınız. Karmaşık sözcük ve terimlerin ise
açıklanması gerekmektedir.
• Merkezi sinir sisteminde oluşan hasar nedeniyle, öğrenme güçlüğü bulunan kişilerin ilave
(multipl) engelleri bulunabilmektedir. Bunlar: motor fonksiyon bozuklukları, telaffuz sorunları,
işitme ve görme sorunları olabilir. Şayet, müşteri belirsiz bir şekilde konuşursa, satış görevlisi olarak
ondan daha acık ifade etmesini isteyebilir, ya da siz bir öneride bulunarak, müşterinin “evet” ya da
“hayır” ile onaylamasını isteyebilirsiniz.
• Müşteriyle basit sözcüklerle konuşmalısınız, yüzünüz ona dönmelidir, öyle ki ağzınızı görebilsin.
• Basılı materyallerin (formlar, işletme kartları, broşürler) hazırlanması sürecinde metnin oluşturulması
sırasında, metin formatı kullanılmalı “easy to read” (okumaya elverişli) olarak bilinen bir format
kullanılmalıdır. Bu, yalnızca zihinsel engelli kişiler için değil, yaslı kişiler için de kullanım kolaylığı
sağlayacaktır.
• Yazılı materyallerdeki metinler en azından aşağıdaki su standartlara uygun olmalıdır:
1.Beyaz arka plan üzerinde siyah baskı ( yada diğer kontrast unsurları da mümkündür, örn.
Günışığı sarısı. Arka plan düzeni desenli olmamalıdır, fotoğraf içermemelidir)
2.Baskı fontu serif font olmamalıdır (Arial ya da Tahoma olabilir)
3.Font büyüklüğü en az 14 punto olmalıdır.
4.Geniş aralıklama kullanılmalıdır
5.Font sıkıştırılmamış, boşluklar azaltılmamış olmalıdır
6.Metin küçük paragraflara bölünmelidir
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7.Cümleler kısa olmalıdır
8.Büyük harfler ASIRI KULLANILMAMALIDIR
9.Altı çizili format kullanılmamalıdır
10.
Kısaltmalar (vb., örn., vs.) ve akronimler kullanılmamalıdır.
11.
Yazılı metni betimleyen piktogramlar ekleyebilirsiniz

• Numune kataloglarını hazırlarken, yukarıda belirtilen önerileri takip etmekte ve ürün
adını bir resimle tanıtmakta fayda var.
• Mağazanın yaygınlıkla kullanılan karakterlerle (piktogram/resimli yazılar) aha belirli hale
getirilmesi iyi bir fikir olabilir: danışma, asansör, asansörün bulunduğu alan, merdivenler,
tuvalet vb. Böylelikle, yalnızca zihinsel engelli müşterilerin değil, tüm müşterilere hareket
ve hizmet kullanımını sağlayacaktır.

5.12.3 Rol model oyunları

Şekil. 40 Rol yapan smiley
Oyun 1:
Müşterilerden birinin öğrenme güçlüğü var. Bu kişi, oldukça karmaşık bir metni anlamada sorun
yasıyor.
Katılımcılar gruplara ayrılır ve her gruba bir metin verilir. Gruplardan, o metinleri zihinsel öğrenme
güçlükleri olan kişilerin anlayabileceği şekilde açıklamaları istenir. Bu metinlerde açıklanması istenen
konulardan biri glikometrenin tasviriydi. Bir diğeri ise kan basıncı ölçüm makinesi. Katılımcıların
görevlerini tamamlayabilmeleri için 10 dakikası var. Sonraki adım, anlaşılması kolay olan metinlerin
sunulması. Eğitimci, katılımcıların yorum yapmalarını teşvik ederek onlar arasındaki en ilginç ve
en iyi fikirlere işaret eder. Varsa da uygunsuz fikirleri de bildirir. Eğitimci, buna ek olarak yardımcı
olabilecek kendi fikirlerini de sunar. Oyunun süresi yaklaşık 30 dakikadır.
Oyun 2:
Gruptaki her katılımcıya bir görev verilir. Bu görev, öğrenme güçlüğü yasayan müşteriye, mağazanın
en yakınındaki otobüs durağını tarif etmek. Her katılımcının süresi 3 dakika. Bu oyunun önemli
bir yönü, katılımcı kısa cümleler kullanmalı (en fazla dört konuşma ögesi barındırmalı, metafor
içermemeli). Katılımcı konuşma ögesi sayısını asarsa, eğitimci onu durdurur ve yerine oturtur, başka
bir katılımcıyı çağırır.
Oyunun sonunda, eğitimci, kısa ve basit ögeler kullanarak cümle kurmanın önemini vurgulayarak
dersi özetler.
Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

277

Oyun 3:
Aşağıdaki figürü projeksiyon saydamına yerleştirin. Gruptan sesli bir şekilde okumasını isteyin.
Her katılımcı önce sözcüklerdeki farklı renkleri söylemeli (yazılı sözcüğü değil. Sonrasında zihninizin
asıl sözcüğü nasıl okumak istediğini tartısın. Her ne kadar, kendinizi doğru okumak için zorlasanız
da, normal hızınızın çok altında bir hızla okumak zorunda kaldınız. Bu alıştırma, öğrenme güçlükleri
yasayan bir kişinin günü atlatabilmek için verdiği mücadelelere yalnızca bir örnek. Bu kişilerin
zihinleri, ne yapılması gerektiğini anlamakta, ancak doğru hareketlerin dışa vurulabilmesi için ciddi
cabalar göstermek zorunda kalmaktalar.
Bu alıştırmayı doğru yapamamış olmanız, zeki olmadığınız anlamına gelmez. Yalnızca, beyniniz
başka şeyler yapmak istiyor demektir.

Şek. 41 Renk şekilleri

5.13 Basılı bilgi
Kullandığınız dili olabildiğince basit tutunuz ve kısaltma ve akronimlerden kaçınınız.
Resimlerin içine metin eklemekten kaçınınız. Okuma güçlükleri bulunan kişiler için okuması
oldukça zordur.
Yazılı herhangi bir materyalde 14 punto Arial fontunu kullanınız.
Alternatif formatlar üretmek, daha fazla insana hitap etmek demektir. Uygun ve yaygın olan
formatlar şunlardır:
• Large Print (en az 18 punto);
• Easy Read (basit sözcükler ve resimler);
• Körler alfabesi (gerekirse );
• Audio (CD, bilgisayar dosyası ya da web sitelerinde entegre ekran okuyucu programları);
• Farklı renk konstrastları (örn., soluk sarı kâğıt üzerine koyu mavi metin).
Bireylerin nelere gereksinim duyduklarını öğrenin ve onlar için önceden alternatif formatlar
geliştirin. Tüm formatı her dokuman için üretmenize gerek yok. Önemli olan bu formatlara erişimi ve
monitör ihtiyacını sağlayın.
Müşterilerinize, ne istediklerini sormaktan çekinmeyin. Bu, sizin onların ihtiyaçlarına cevap
vermenizi ve bu yardımlaşma halinde karşılıklı güven oluşturmanızı sağlayacaktır.

Basılı bilgi materyallerini hazırlarken aşağıdaki kontrol listesinden faydalanabilirsiniz:
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Yazı

Evet

Hayır

Bunları kullandınız mı?:

- Basit bir dil?

- anlaşılır baslıklar?
- kısa cümleler?

- herhangi bir mesleki jargon?

- uygun olan yerlerde resim ve diyagramlar?

Sade bir serif fontu (Arial, Helvetica ya da Univers gibi) kullandınız mı?
Metinle arka plan arasında önemli bir kontrast mevcut mu?

BÜYÜK HARFLER, alt çizgisi ya da italik kullanmaktan kaçındınız mı?
Tüm metin en az 12 punto büyüklüğünde mi?

Bilgiler mat ya da satın yansıtmasız kâğıda mı basıldı?

Metin, arka plan grafikleri, desen ve su izleri olmaksızın sade bir nitelikte mi?
Metin sol tarafa mı hizalanmış?

Önemli bilgiler kalın ya da daha büyük fontlar da mı yazılmış?

Yazılı materyaller ihtiyaç duyulduğunda alternatif formatlarda erişilebilir halde mi?
Bu durumdan okuyucuları haber edici bilgi içeriyor mu? Örneğin, “yayımlanmış bu
eser, engelli kişilerin ihtiyaçlarına göre elektronik, ses kaseti ya da Braille alfabesi
formatlarında da mevcuttur.” Yazısını eklediniz mi?

5.14 Çatışma durumları ile başa çıkma, çatışma çözüm stilleri
Satış alanında çalımsak beraberinde karşıtlık ve anlaşmazlık önkoşullarını doğurmaktadır.
Anlaşmazlık durumları, belli bir kişinin ihtiyaç, hedef ve kavramlarının diğer bir kişinin ihtiyaç,
hedef ve kavramlarıyla çelişmesi sonucu oluşur. Anlaşmazlıklar, yalnızca olumsuz duygu
ve gerilim kaynağı olmamaktadır; aynı zamanda tarafların pozisyonlarının belirlenmesine
ve sorunların çözülmesine de yardımcı olmaktadır. Bir anlaşmazlık durumu, kişiye, etkili
sorun çözme yollarını öğreterek isini daha iyi geliştirme ve daha başarılı bir şekilde basa
çıkma fırsatı vermektedir. Anlaşmazlık durumlarında insanların tepki verme şekilleri belirli
sebeplere dayalı olarak belirlenir-anlaşmazlığa hangi sorunların neden olduğu, anlaşmazlığa
düsen tarafların kim olduğu, bu tarafların kişisel özellikleri gibi- (Thomass-Kilmann)
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Şek. 42 Anlaşmazlıkların çözüm şekilleri

Bu anlaşmazlık durumları, her iki tarafın( iki kişi, iki organizasyon vb.) çıkarlarının bir birleriyle
uyuşmaması durumudur. Bu durumlardaki her iki tarafın takınacağı davranışlar iki boyutta incelenir:
kararlılık (assertiveness) ve işbirlikçilik (cooperativeness).
• Kararlılık (assertiveness) – bireyin kendi ihtiyaç ve kaygılarını tatmin etme derecesidir;
• İşbirlikcilik (cooperativeness) – bireyin karsıdaki kişinin çıkarları ve kaygılarını tatmin etme
istekliliğinin derecesidir.
Kararlılık ya da işbirlikçiliğe yönelmede anlaşmazlıklarla mücadelede bes ayrı yöntem
belirlenmiştir:
Rekabet stili oldukça kararlı ve düşük derecede işbirlikçi bir stildir. Kişi kendi çıkar ve kaygılarını
karsı taraf pahasına takip eder. Anlaşmazlık çözümlerinde bu yaklaşım güç-odaklı ve oldukça zorlayıcı
bir yöntemdir. Kişiler, kendi pozisyonlarını ve kişisel niteliklerini -tartışma ve kendilerini ifade etme
yeteneklerini,- kendi kararlılıklarını, sosyal statülerini, ekonomik olasılıkları vs., ortaya koyabilmetakip ederler. Rekabet etme su anlama gelebilir:
• “Kendi haklarının arkasında dur”;
• Doğru olduğuna inandığınız tutumunuzu savunmak;
• Ya da sadece kazanmaya çalımsak.
İşbirlikçi stil hem kararlılık hem de işbirliğini kapsar. Sorunlardan kaçınmanın tam zıttıdır.
İşbirliği demek, belli bir soruna karsı her iki tarafa da fayda sağlayacak şekilde çözmeye çalışmaktır.
Bu, her iki tarafın çıkarlarını derin bir şekilde belirlemek amacıyla sorunu ele almak ve analiz etmek
demektir. Her iki tarafın gerçekleştirdiği işbirliğinde su tavizler oluşur:
• Karşılıklı bir şekilde kabul edilebilir bir çözüm bulmak için anlaşmazlıkları ve fikir ayrılıklarının
incelenmesi;
• Tartışılabilir Sartlar üzerinde bir anlaşmaya varmaya çalımsak. Kaldı ki bu tartışmalı koşullar, ele
alınmadığında kaynak rekabetine dönüşebilir;
• Kişiler arası bir sorunda olumlu bir karara varmayı reddetmek.
Uzlaşmacı stil, kararlılık/işbirlikçilik boyutlarında orta seviyededir. Her iki tarafı kısmi olarak
memnun edecek kabul edilebilir bir kararın bulunmasına çalışılır. Bir karara ulaşabilmek için, her
iki taraf da tavizler verir ya da alacağı tavizlerin karşılığında bazı şeylerden ödün verir. Rekabetçi ve
uyumlu stillerin ortasında kalan bir stildir. Uzlaşmacılık, rekabetçilikten daha fazla ödün verir fakat
uyumluluk kadar tavizde bulunmaz. Bu stil, tarafların kaçınma stilinden daha direkt bir şekilde sorunla
yüzleşmesini sağlar. Ancak, söz konusu olan sorun uzlaşmacı stilde derinlemesine incelenmez. Bu stil
su anlama gelebilir:
• Karşılıklı tavizlerin verilmesi;
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• Ortak bir noktada hızlı bir çözüm arayışı.
Kaçınma stili hem kararlılık hem de işbirlikçiliği kapsar. -bireyler kendi çıkarları ya da kaygılarının
pesine düşmez, aynı zamanda karsı tarafın çıkar ve kaygılarının pesine düşmez.- anlaşmazlıkla
mücadele gibi bir kaygı yoktur. Kaçınma stili, su şekillerde görülebilir:
• Bir sorunun diplomatik olarak geri çekilmesi;
• Sorunun daha uygun bir zamana ertelenmesi;
• Tehdit niteliğindeki bir durumun geri çekilmesi.
Uyumluluk stili kararlılık acısından düşük ve işbirlikçilik acısından yüksek derecede olan ve
rekabetin tersi olan bir stil. Birey, karsı tarafın ihtiyaçlarını ve çıkarlarını gözetmek adına, kendi
ihtiyaç ve çıkarlarından feragat eder. Uyumluluk stili su biçimlerde görülebilir:
• Çıkarsız bir cömertlik ya da hayırseverlik;
• Hoşlanmasanız bile karsı tarafın çıkarlarına boyun eğmek;
• Ya da karsı tarafın bakış acısını kabullenmek.

Sorunları ele alma ve anlaşmazlıkların çözümünde herkes bu beş stili kullanmaktadır.
Böyle durumlarda belirli bir davranış seçimini belirleyebilecek evrensel ya da doğru
cevaplar yoktur. Tüm beş stil de, farklı türde engelleri olan kişiler de dâhil olmak üzere her
duruma uyarlanabilir. İnsanların söylediği şeylerden bazıları şunlardır: “bir elin nesi var,
iki elin sesi var” (işbirlikçilik), “bükemediğin eli öpmelisin” (uyumluluk), “farklılıklarınızı
paylasın” (tavizcilik), “Parayı veren düdüğü çalar” (rekabetçilik) ya da “kendi düsen ağlamaz”
(kacınmacılık).
Buna rağmen, bazılarımız belirtilen yaklaşımlardan bazılarını diğerlerine göre daha dik
kullanmakta, ya da diğer insanlardan daha iyi kullanmaktadır. Bu nedenle, daha çok, kendi
mizaçları ve yasam tecrübelerine dayanmaktadırlar. Böylelikle, diyebiliriz ki, anlaşmazlık
davranışları, kişisel özelliklerin ve belirli bir durumun gerektirdiklerinin sonucudur.

Uygulamalı öz-değerlendirme soruları
Anlaşmazlıklarla nasıl mücadele ediyorsunuz?

Tüm insanlar kendilerini bir şekilde anlaşmazlık durumunda bulmaktadırlar. Kendi fikirlerinizi ve
düşüncelerinizin iletişim kurduğunuz partnerinizinkiyle çatıştığı bir durum hayal edin.
Aşağıda bir durumda yapılabilecekleri tarif eden bir olası ikili halde önermeler bulunmakta.
Her ikili önerme için lütfen “A” ya da “B” sıklarından hangisi sizin belirli bir durumdaki tavrınızı
yansıtıyorsa onu işaretleyin. Bazı durumlarda, ne “A” şıkkı ne de “B” şıkkı tercihiniz olabilir. Buna
rağmen, lütfen size en yakın şıkkı işaretleyiniz. Teşekkürler!
N
1.
2.
3.
4.

A/B

А

YANILAR

B
А
B

Bazı durumlarda başkalarına sorunları çözmeleri için sorumluluk veririm.
Fikir ayrılıklarına neden olan şeyleri tartışmak yerine, aynı fikirde olduğumuz
konulara odaklanırım.
Her iki tarafında tavizde bulunacağı bir çözüm bulmaya çalışırım.
Her iki tarafında tüm çıkarlarını gözetmeye çalışırım.

А
B

Ödün vermeyi gerektirecek bir çözüm bulmaya çalışırım.
Bazen, karsı tarafın istekleri için kendi arzularımı feda ederim.

А
B

Genellikle, önümde belirlediğim hedefleri takip ederim.
Karsı tarafın hislerini sakinleştirmeye ve arkadaşça kalmaya çalışırım.
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5.

А
B

Sürekli bir şekilde, karar verme konularında karsı tarafın yardımını isterim.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekli olanı yapmaya çalışırım.

7.

А
B

Daha sonra üzerinde rahatça düşünebilmek için sorunla uğraşmayı ertelerim.
Başkalarının hatırına, bazı noktalarda taviz veririm.

6.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B
А
B

Sorun çıkartmaktan kaçınırım.
Kendi pozisyonumu kazanan pozisyona çevirmeye çalışırım.

Genellikle belirli hedefleri sıkı bir şekilde takip ederim.
Her zaman tüm sorun ve çıkarları ortaya çıkartmaya çalışırım.

Aradaki farkların sürekli bir şekilde kaygı sebebi olduğunu düşünmüyorum.
Kendi çizdiğim yolumu izlemek için uğraşırım.
Belirli hedefleri sıkı bir şekilde takip ederim.
Uzlaşmacı bir çözüm bulmaya çalışırım.

Her zaman tüm sorun ve çıkarları ortaya çıkartmaya çalışırım.
Karsı tarafın hislerini sakinleştirmeye ve arkadaşça kalmaya çalışırım. .

İtirazlara sebep olacak pozisyonda bulunmaktan bazen kaçınırım.
Eğer karsı taraf da benim düşüncelerimin bir kısmına hak verirse, bende onlarınkine
hak veririm.
Her iki aşırı ucun ortasında olan kararları öneririm.
İşleri halletmek için baskı uygularım.

Fikirlerimi karsı tarafla paylaşırım ve onların fikirlerini de alırım.
Karsı tarafa kararımın mantığını ve değerini göstermeye çalışırım.

Karsı tarafın hislerini sakinleştirmeye ve arkadaşça kalmaya çalışırım.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekli olanı yapmaya çalışırım.
Karsı tarafın hislerini incitmemeye çalışırım.
Karsı tarafı, kararımın avantajları konusunda ikna etmeye çalışırım.
Genellikle Belirli hedefleri sıkı bir şekilde takip ederim.
Gereksiz stresten kaçınmak için gerekli olanı yapmaya çalışırım.

Eğer karsı tarafı memnun edecekse, onları kendi düşüncelerine bırakırım.
Eğer karsı taraf da benim düşüncelerimin bir kısmına hak verirse, bende onlarınkine
hak veririm.
Her zaman tüm sorun ve çıkarları ortaya çıkartmaya çalışırım.
Daha sonra üzerinde rahatça düşünebilmek için sorunla uğraşmayı ertelerim.

Hemen farklılıklarımız üzerinde çalışmaya baslarım.
Her iki tarafın da kazanımları ya da kayıpları arasında adil bir kombinasyon bulmaya
çalışırım.
Tartışmaların basında, karsı tarafın isteklerini dikkate almaya çalışıyorum.
Sorunu her zaman acık ve doğrudan tartışmaya hazırım.
Her iki aşırı ucun ortasında olan kararları öneririm.
Kendi isteklerimi savunuyorum.

Tüm isteklerimizin gerçekleşmesi konusunda uğraşıyorum.
Bazı durumlarda başkalarına sorunları çözmeleri için sorumluluk veririm.
Eğer bir karar, karsı taraf için çok önemliyse, o kararı onlara bırakırım. Ne
istiyorlarsa onu yapsınlar. .
Uzlaşmacı bir çözüm bulmaya çalışırım.
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25.

А
B

Diğer tarafa, kendi kararımın mantığını ve önemini göstermeye çalışırım.
Tartışmaların basında, karsı tarafın isteklerini dikkate almaya çalışıyorum

27.

А
B

İtirazlara sebep olacak pozisyonda bulunmaktan bazen kaçınırım.
Eğer karsı tarafı memnun edecekse, onları kendi düşüncelerine bırakırım.

26.
28.
29.
30.

А
B

Her iki aşırı ucun ortasında olan kararları öneririm.
Tüm isteklerimizin yerine getirilmesi için uğraşıyorum.

А
B

Genellikle Belirli hedefleri sıkı bir şekilde takip ederim.
Sürekli bir şekilde, karar verme konularında karsı tarafın yardımını isterim

А
B

Her iki aşırı ucun ortasında olan kararları öneririm.
Aradaki farkların sürekli bir şekilde kaygı sebebi olduğunu düşünmüyorum.

А
B

Karsı tarafın hislerini incitmemeye çalışırım.
Eğer birlikte çözebileceksek, problemlerimi karsı tarafla hep paylaşırım.

Yukarıdaki tabloyu tamamlayın. Sonuçları toplayın. Her sütundaki sonuçlar 0 –(sorun çözmede
kullanılan nadir bir yaklaşım) ile 12- (problem çözmede en sık kullanılan yaklaşım) arasında
değişebilir. Her sütunda çıkan puanlarınızı toplayın. Çıkan sonuçları problem çözmedeki beş
yaklaşıma göre değerlendirin ve en fazla hangilerini kullandığınıza karar verin. Kötü ya da iyi sonuç
diye bir şey yok. Farklı durumlar farklı yaklaşımları gerektirmektedir.
CEVAPLAR VE SONUCLAR
Her cevap cifti için seçtiğiniz harfleri daire içine alınız.
N

Rekabetçi

İşbirlikçi

Uzlaşmacı

Kaçınmacı
А

B

B
А
А

B
B

B

А
B

А

B

B

А

А

B
А

B
B

B
B

B

А

А

А

Uyumlu

А

А
А
B

B

А
А

А

B
B
А
А
B

А
B

B
А
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B

А
А

B
B

А

А

B
B

А
А

А

B
А

B

B

Rekabetçi

B

İşbirlikçi

А

Uzlaşmacı

Kaçınmacı

Uyumlu

Stresle baş etme yöntemleri
İlerlemeli gevşeme - Progressive relaxation – belirli kas grupların ya da tüm bedenin
gevşemesine odaklı bir tekniktir. İlerlemeli gevşeme bir baş etme tekniğidir. Bu süreçte, farklı bir
kas grubu baskı altındadır, sonra o da gevşeme gösterir. Bu teknik, kaslarımız rahatlayınca, fiziksel
olarak da rahatladıkları fikrine dayalıdır. Bu da, stres algısında azalmaya neden olur. Deneyler bize
göstermiştir ki, ilerlemeli gevşeme tekniği kan basıncının ve bas ağrılarının azalmasına katkıda
bulunuyor. İlerlemeli gevşeme türünün safhaları aşağıdaki gibidir:
1 rahat bir pozisyonda oturun.
2. Gözlerinizi kapatın
3. Ayaklarınızdan başlayarak, yukarı yüzünüze doğru tüm kaslarınızı gevşetin. Rahatlayın.
Kaslarınızın gevşemesine izin verin.
4. Burnunuzdan nefes alın. Nefesi dışarı verirken kendi kendinize sessizce “one” sözcüğünü
telaffuz edin. Örneğin, nefes verirken “one” diyorsunuz sonra yeniden nefes alarak aynı şekilde devam
ediyorsunuz. Hafif bir şekilde ve zorlamadan nefes alın.
5. bu şekilde 10 ila 20 dakika boyunca devam edin. Gözlerinizi, saate bakmak için açabilirsiniz eğer
alarmlı saat kullanmıyorsanız. Bitirdiğinizde, yavaşça ve sakince ilk birkaç dakika gözleriniz kapalı
şekilde sonra ise gözler acık şekilde oturunuz. Birkaç dakika boyunca ayağa kalkmayınız.
6. Gevşeme ve rahatlamadan henüz başarılı bir sonuç elde edemediyseniz merak etmeyin.
Pasif duruşunuzu muhafaza edin ve gevşemenin yavaş yavaş kaslarınızda hissedilmesini bekleyin.
Zihninizde, kaygılı verici düşünceler geldiğinde, bu düşüncelerin sizi esir almalarına izin vermeyin ve
ilk adımlardan itibaren bunu yapmaya devam edin. Aslına bakılırsa, biraz caba gösterildikten sonra
sonuç alabilirsiniz. Bu tekniği günde bir ya da iki kez uygulayın ancak, yemeklerden iki saat öncesinde
olmamasına özen gösterin.
Basa çıkma mekanizması olarak Stress-asılama
Kimi zamanlar, insanlar koşulları birbirinden ayrılır ifadelerle siyah ve beyaz olarak görürler. Ancak,
yabancılar için bu terimler mantıkdışı ve akıldışıdır. Alber Ellis’e göre pek çok kişi davranışlarında
batıl inançlara yer vermektedir. Tamamıyla başarıcı, becerikli, yeterli ve tatmin olmamız gerektiğini
düşünüyoruz, ancak, isler istenildiği gibi gitmediğinde bunun çok fena, hatta bir felaket olduğunu
düşünüyoruz.
- stres-asılama eğitimi- yasamda stres ve baskının üstesinden gelme metodu olup üç basamağı
vardır.
İlk basamak- kişinin kendi davranış ve düşüncelerini anlama ve bunun geliştirilmesi sürecidir.
Günlük tutmak çok yardımcı olmaktadır. Böylelikle, kişi stres oluşturan ve stresin devamlılığına
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neden olan belirli koşulları ve eğilimleri böylelikle belirleyebilir. Bu süreç, daha güçlü bir kontrol
hissine neden olur, zira, kişi duyduğu olumsuz hislerin spesifik sebeplerini anlamaya başlamıştır.
İkinci basamak – zihinsel olarak kişi hissetmeye ve önceki davranışına karşılık gelmeyen başka bir
davranış geliştirmeye baslar. Üstte sözü edilen ifadeleri uyguladığınızda, kişi, stresle akılcı ve yapıcı
bir şekilde basa çıkmaya baslar.
Hazırlık
Ne yapmalıyım?
Bir plan yapabilir, bu planı paylaşabilirim.
Benim, kaygı ve sabırsızlık olarak gördüğüm şey, stres veren bir konuyla yüzleşmem olabilir.
Kaygılanma, kaygılanmak yardımcı olmaz.
Yüzleşme
Her şeyin bir zamanı var.
Durumu ele alıp, kontrol edebilirim.
Kaygı, gerçekleşmesinden korktuğum şey, ve ben hissediyorum.
Bu da, bana stresle basa çıkma egzersizlerimi hatırlatıyor.
Rahatla: Kendimi kontrol ediyorum. Yavaşça nefes al, derince nefes ver.
Basa çıkma:
Korku geldiğinde yalnızca bir dakika kalabiliyor.
Başka şeylere odaklan, ne yapabilirim?
Korkuyu tamamen yok edemem, yalnızca kontrol edebilirim.
Kendini kutlama:
İse yarıyor. Yaptım sonunda.
Bunu birine söyleyinceye kadar bekle
Korktuğum kadar kötü değildi
Prosedürleri uyguladığın her an daha da iyiye gidiyor.
Hislerinizi daha iyi anlamak ve belirli durumlarda nasıl tepki verdiğinizi öğrenmek için lütfen
sorulara Evet/ Hayır’ı işaretleyiniz.
EVET

HAYIR

1. Kimi düşüncelerin sizi sakin kalamayacak kadar heyecanlandırdığı zamanlar
oldu mu?
2. Kafanızın içinde sürekli dönüp dolasan huzursuz düşünceleriniz oldu mu?
3. sizi bir şeyden vazgeçirmek kolay mıdır?
4. Sizce, insanlar sözünüze güvenirler mi?

5. Şu anki isinizi unutup, gidip daha iyi bir şirkette çalışarak mutlu olabilir misiniz?
6. Sık sık geç karar verir misiniz?

7.Sizce, çalışma sizin günlük rutininizin arasında mı?

8. Dikkatinizi çok iyi bir şekilde yoğunlaştırmanızı gerektirecek bir iste çalımsak
ister misiniz?
9. Geçmişiniz hakkında konuşmaktan hoşlanır mısınız?

10. Kalabalık bir mekanda görevlerinizi unutmak sizin için zor mudur?

11. Geceleri uyuyamamanıza neden olan ve sizi esir alan düşünceleriniz oluyor
mu?
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12. Kendi isinizle meşgulken, akrabalarınızın isine ilgi gösteriyor musunuz?
13. Sık sık kendinizi yalnız hisseder misinizi?

14. Mutlu bir insan olduğunuzu düşünüyor musunuz?

15. Karşıt cinsten insanlar olduğunda kafası karışmış hissediyor musunuz?
16. Suçluluk hissi nedeniyle huzursuzluk duyuyor musunuz?
17. Hiç ise ya da sevgilinizle görüşmeye geç kaldınız mı?

18. Bir isten çıkıp başka bir ise girmek sizin için zor mudur?
19. Sık sık kendinizi yalnız hisseder misiniz?

20. Geçmişinizdeki güzel günleri düşünerek uzun zaman geçirir misiniz?
21. Bir partide göze çarpmamayı mı tercih edersiniz?
22. Bir partide göze çarpmamayı mı tercih edersiniz?
23. Sık sık tatminsizlik duygusu hisseder misiniz?

24. Bir sonraki görev daha ilginç olsa bile, elinizdeki görevi bitirmeye çalışır
mısınız?
25 Sizce, işiniz hayatınızdaki en önemli şey midir?

26. Küçük alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi terk etmek sizin için zor mudur?
27. Geçmişiniz hakkında düşüncelere dalmayı sever misiniz?

28. Kendinizi, yasamdaki her şeyi rahatlıkla ve kolaylıkla yapan mutlu bir insan
olarak görür müsünüz?
29. Farklı Sartlar altında sizi kırmak ya da gücendirmek kolay mıdır?
30. Hızlı ve kararlı eylemlere meyilli misiniz?

31. Belli bir şekilde davrandıktan sonra, aslında başka bir davranış türünün de
olabileceğini düşünür müsünüz?
32. Kolaylıkla is değiştirebilir misiniz?

33. Yalnızlık hissini hissettiğiniz zamanlar olur mu arada?

34. Bazen, tüm yaşamınız ona bağlıymış gibi isinizde çalışır mısınız?

35. Başlamış olduğunuz bir isi bırakıp, hemen başka bir ise geçebilir misiniz?

Bu test, sağlık ürünleri satış alanındaki çalışmanızdaki başarılarınızı etkileyebilecek
kişisel niteliklerinizin belirlenmesine yardımcı olur. Kaygılarınızı ve dışadönüklüğünüzü
değerlendirebilirsiniz. Dışadönük kişilik, diğer insanlarla acık ve sağlıklı iletişim ve etkileşim
içerisinde bulunma ile karakterize olur. Davranışlarınızdaki katılık ya da esnekliğinizi ölçebilirsiniz.
Bu kişisel özellikler, özellikle müşterilere hizmet sunarken, ya da iş arkadaşlarınızla iletişim kurarken,
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sorunların çözülmesi gerektiği zamanlarda, acil ya da dinamik bir şekilde değişken koşullarda esnek
bir şekilde tepki verebilme becerinizle ilgilidir.
Anksiyete, başarısızlık beklentisi, sinirli ya da kaygılı hislerle bağlantılı olan duygusal huzursuzluğun
yaşanmasıdır.
Dışadönüklük (extrovert) kendinize ya da başkalarına karsı açıklık, kolaylıkla arkadaşlık kurabilme
ile ilgili bir karakter niteliğidir. Kendinize y da başkalarına karsı olumlu ve umutlu yaşam anlayışı ile
kendini gösterir.
Katılık ise, sorun çözmede, düşüncelerin rotasının değiştirilmesinde, koşullara göre amaç ve
davranış değiştirmede esnek olamama durumudur.

Anksiyete
“EVET” işaretlenen sorulara 1 puan - 1,2,4,10,11,16,23,25,29,31,34 ve “HAYIR” işaretlenen
sorulara 1 puan- 5,7,14, 15, 17, 22, 28.
Anksiyeteye sahip kişiler (kaygılı kişiler) 9’dan yüksek puan almaktadırlar.
Yüksek anksiyete, çalışma performansını olumsuz etkileyebilir, ve daha büyük çalışma stresine
neden olabilir.

Dışadönüklük
“EVET” işaretlenen sorulara 1 puan - 6, 8, 9, 13, 19, 20, 21, 27, 33 ve “HAYIR” işaretlenen sorulara
1 puan - 30.
Çıkan sonuç 5 puanın üzerindeyse içedönük karaktere sahipsiniz. Bu da su anlama gelmektedir:
diğer insanlarla irtibat, iletişim ve etkileşim fırsatları sunmayan islerde kendinizi daha rahat
hissedeceksiniz.
Çıkan sonuç, 5 puanın altındaysa dışadönük bir karakterdesiniz. İnsanlarla iletişim ve yeni
arkadaşların edinileceği is ortamları size kesinlikle daha uygun.
Çıkan sonuç 5în üzerindeyse, kişi içedönüktür. 5’in altında ise dışadönüktür.
Sertlik/katılık
“EVET” işaretlenen sorulara 1 puan -18, 24, 26
ve “HAYIR” işaretlenen sorulara 1 puan -3, 12, 32, 35.
Katı insanlar, 4 ya da 4’ten fazla puana sahiptir. Esnek kişiler ise 3 ya da 3’ten aşağı puan
almaktadırlar.
Katı kişiler için toplam, 4 ya da 4’ten fazla; esnek kişiler için ise 3 ya da 3’ten düşüktür.

Şayet, sert ya da katı bir kişiliğiniz yarsa, acık ve kesin talep ve kuralları olan işleri
kendinize daha uygun bulacaksınız. Bu işler aynı zamanda sizden davranışlarınızı ya da
tepkilerinizi değiştirmenizi talep etmeyecek isler olmalıdır. Şayet, esnek ve rahat bir tipseniz,
kesin ve acık kuralları olmayan zorluklar ve yeni koşullarla basa çıkabilecek niteliktesiniz.
Koşullara göre tepki verir, sorunları çözmede ve problemli durumlarda esneklik ve yaratıcılık
gösterebilirsiniz.

Kontrol Soruları

1.
2.
3.
•
•
•
•
•

“Engellilik” terimi sizin için ne ifade ediyor?
Birçok görsel bozukluklarla ilgili örnekler veriniz.
Farklı engelleri bulunan kişilerin karşılaşabilecekleri güçlüklere örnekler veriniz:
Görsel
İşitme
Hareketlilik
Konuşma
Entelektüel (öğrenim güçlükleri)
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4. Mağazanızda karşılaşabileceğiniz farklı güçlükleri bulunan kişilerin karşılaşabilecekleri
engelleri düşününüz:
•
Görsel
•
İşitme
•
Hareketlilik
•
Konuşma
•
Entelektüel (öğrenim güçlükleri)
5. Engelli etiketi sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu terimi nasıl anlıyorsunuz? Engelleri
bulunan kişiler hakkında konuşurken doğru olarak kabul edilen terimlerden örnekler veriniz.
6. Engelleri bulunan kişilerle konuşurken kullanmaktan kaçındığınız terimlerden örnekler
veriniz.
7. iyi iletişim kurallarından örnekleri veriniz..
8. Tüm işitme engelliler dudak okuyabilirler mi?

H-CARE Testi - MODÜL 5 - Engelli müşterilerle iletişim ve çalışma
Öz Değerlendirme Testi - MODÜL 5
Bu test 30 sorudan oluşmaktadır.Her soru üç olası cevaplar vardır ve tek doğru olduğunu. Sen
gerçek olarak düşünün cevabı işaretlemek gerekir. Testin amacı, farklı engelli müşterileri ile etkili
iletişim için giriş bilgi ve becerilerini değerlendirmektir. Test ayrıca özel ihtiyaçları olan insanlar
ile etkileşim doğru senin tutumları değerlendirmek için izin verecektir. Testin süresi 1 saattir. Testi
tamamlamak için başarıyla 18 doğru cevap en az ulaşmalıdır. Puanınız 18 altında ise, engelli insanlarla
iletişim kurarken iyi genel şartları ve özellikleri ile tanıtılır olabilir gözden geçirmek ve skor 19 ve
üzerinde ise iyice H-CARE Modülü 5.öğrenmek gerekir.

1. sosyal modele göre baskın bir fikir şudur:
a) Engelli İnsanlar, fiziksel örgütsel ve davranışsal engelleri bir sonucu olarak toplumun
ana akım içinde katılamazlar gerçeği olarak devre dışıdır.
b) Fiziksel, nörolojik ve duygusal açıkları ile ilgili sınırlamalar özürlülük kendisi kaynaklanır.
c) engelli ‘benlik algısı olan bir kişi onlar nedeniyle fonksiyonel sınırlamalar toplum hizmetleri
erişemiyor ilişkilidir.
2. engelli bir kişiyi ele uygun olarak kabul edilir terimlerin grup belirtin:
a) geçersiz, diyabetik epileptik
b) dan ... Birden hastalıklarla bir kişinin acı ... Bir kurban,
c) Sağır veya işitme, engelli bir kişinin, görme bozukluğu olan bir kişinin zor

3. Ona / onu tanıtıldı zaman üst uzuvlar engelli bir kişi ile el sallamak için uygun buluyor musunuz?
a) Hayır asla
b) Evet herzaman
c) Sadece o eğer / o ilk bir el sunmaktadır.
4. Eğer konuşma bozukluğu yapmanız gerekir bir kişi ile iletişim kurarken:
a) Onun için konuşma kolaylaştırmak için onun / onu cümleler bitirmek / onu
b) Onu / onu kesme ve açıklamalar için kısa soru sormak
c) / o onun / onun cümleler tamamlanana kadar sabırla bekleyin
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5. Eğer gereken işitme ile bir kişinin dikkatini çekmek için deneyin:
a) omuz kişiyi dokunun veya el sallamak
b) Islık
c) onun / onun elini çek

6. Aşağıdaki cümleleri hangisi belirli bir durumla ilgili görme bozukluğu olan bir kişi ile görüşmek
kullanmak için uygundur:
a) TV’de haberleri dinlemek mı?
b) Makaleyi okudun mu?
c) Eğer film dinlemek için benimle sinemaya gelmek ister misin?
7. Engelli araçları ile insanlara net mesajlar iletişim:
a) Bu alanın doğru terimleri kullanmak için
b) Bir çocuk konuşurken kadar basit konuşmak için
c) Basit yapılar ve yaygın olarak kullanılan kelimeleri kullanmak

8. Bir rehber-köpek ile bir istemci senin dükkan girdiğinde, şunları yapmalısınız:
a) Hemen köpek yiyecek ve su vermek
b) bir kahraman olduğu için köpek hayvan
c) sahibinin izni olmadan köpeği yaklaşım değil
9. başka bir kişi tarafından yönlendirilen görme bozukluğu olan bir istemci yapmalısınız senin
dükkan girdiğinde:
a) kesinlikle size anlayacaksınız olarak kişinin rehber için yardım teklif
b) seni göremiyorum çünkü görme bozukluğu olan kişi selamlıyorum değil
c) daha iyi onlar dükkanda neden nedeni bildiği için doğrudan görme bozukluğu olan
kişinin adres
10. senin broşür ve diğer baskı malzemelerinin okunabilirliği açısından:
a) Mümkün olduğunca fazla metin ile onları daha renkli yapmak gerekir
b) Çoğu lüks ve parlak kağıt seçmeliyim
c) Sen dikkate almalıdır genel kabul görmüş baskı standartları - Yazı 14 ve metin tek
renkli ve kontrast zemin üzerine basılmış
11. Eğer iyi edersin işitme ile bir kişi ile iletişim kurarken:
a) Onun için sırayla bağırmak / onu duymak mümkün
b) Normal veya hafif bir normal ses yoğunluğu artmış ya da hafif daha yavaş bir hızda ve
net olarak
c) sizi duyamaz gibi çabaları boşa
12. Gizli engelli uyarlamalar ne tür insanlar gerekebilir?
a) Hiçbir uyarlamalar hiç
b) Genel durumda onların ilaç almak ayrı bir oda gerekebilir
c) Yukarıdakilerin hiçbiri

13. Konuşma bozukluğu olan bir kişi ile iletişim kurmak ve mesajın bir kısmını anlamıyorum zaman
yapmanız gerekenler:
a) müşteriye en iyi hizmeti sunmak için kendi yorumunu yapmak
b) vazgeçmek ve onu anlamak asla olarak konuşmayı bitirmek / onu
c) doğru mesajı almak için böyle olmayan sözlü veya yazılı iletişim gibi diğer alternatifleri
deneyin
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14. Özürlü birey o / o satın almak istiyor ve telefon konuşma için yardıma ihtiyacı olan bir teknik
yardım üreticisine başvurun istiyorum. Sen:
a) bunu yapmak için tabii ki yapamaz olarak konuşma onu / onu içermeyen doğrudan üreticisine
başvurun
b) Onun için sırayla müşteri huzurunda telefon görüşmesi yapmak / onu zamanında bilgi
almak için
c) telefon görüşmesi yapmak ve daha sonra sonuçları ile müşteriye bir e-posta göndermek
15. engelli bir istemci, bir asistan ile alışveriş girdiğinde, şunları yapmalısınız:
a) asistanına talep ürünü göster sadece
b) engelli kişiye talebin ürünü göster sadece
c) engelli kişiye talebin ürünü göster ve duruma müdahil yardımcısı tutmak

16. Eğer ruh sağlığı sorunları ile müşteri verir gerektiğinde yapmanız gerekir:
a) Ekteki kişiye yazılı metin verin ve ona izin / onu devam nasıl karar
b) Hafif ruh sağlığı sorunları olan müşteriye yazılı metin verin ve o / o okuyabilir eğer ona
/ onu sormak ve herhangi bir destek gerekip gerekmediğini
c) Onu hafif ruh sağlığı sorunları olan yazılı metin vermek ve izin / onu kendi metin ile başa
çıkmak için
17. öğrenme güçlüğü olan bir müşteri ile etkileşim kolaylaştıracaktır aşağıdakilerden hangisi:
a) Kısa soru sormak ve kısa ve net talimatlar vermesi
b) yanlış yorumlamak çünkü başka bir bilgi vermeden kısa cevaplar verin
c) Diğer tüm müşterileri ile yapmak aynı şekilde davranır
18. engelli bir kişi yapmanız gerekir ek bir tür satın almak istediğinde:
a) Onlara sizin seçtiğiniz bir ek ver
b) Onu onlara sahip çeşitli teklif ve izin / onu karar
c) karar onun / onu asistanı tavsiye

19. Eğer işitme bir kişi ile etkileşim zaman gerekir-okur dudak Kimden:
a) görünür yüzünü tutun ve ifade
b) senin munching duyamıyorum gibi sakız tutun
c) sizi duyamaz olarak paralel telefonda konuşmaya devam et

20. Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı alışveriş girmek için rampa kullanmak yapamıyorsanız ne
yapardınız?
a) Sen dükkanın dışına gitmek ve dış satış gerçekleştirmek
b) Özür dileyecek ve ona hizmet etmek için en iyi yolu olan ona / onu sormak ve bir çözüm
bulamazsanız eğer rampa düzeltmek ve geri gelmek için müşteri davet
c) Sen tekerlekli sandalye dışında ona / onu almak ve dükkan içine müşteri taşımak
21. engelli müşterileri ile etkileşim sırasında 21. Ne zaman göz teması önlemek olabilir?
a) Müşteri görme bozukluğu olan ise
b) İstemci konuşma bozukluğu olan ise
c) Her zaman hiçbir müşterinin engeli önemli göz teması kurmaya çalışmalısınız
22. Tünel vizyonu:
a) merkezi görme kaybı
b) periferik görme kaybı
c) Karanlıkta görmek için edilememesi
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23. Sağır-kör bir müşteri ile iletişim imkansız olduğunu kabul ediyorum?
a) Evet, onlar ne görebilirsiniz, duymuyor
b) Hayır, bu istemciler ile iletişim kurmak için birçok alternatifi vardır
c) iletişim rehberi-tercüman sadece ile mümkündür

24. Tüm sağır-kör insanlar eşit olarak görme ve işitme gelişmiş olduğunu kabul ediyor musunuz?
a) Evet, duyu kaybı, çift, çünkü
b) Hayır, bu duyuları kaybetme zaman bağlıdır
c) Onlar hiç görme ve işitme var
25. kuadripleji vücudu nasıl etkiler?
a) Üst uzuvları etkiler
b) Bu alt ekstremite etkiler
c) Üst ve alt ekstremite etkiler

26. Hareketlilik engelli insanlar zorluklar olabilir:
a) Konuşmanızı anlama
b) Koordinasyon ve hareket
c) Bağımsız seçim yapmak

27. Renk körlüğü olan:
a) Bir kişinin renklerin bazı arasındaki farklılıkları idrak edemez zaman
b) Bir kişinin tüm renkleri arasındaki farkları idrak edemez zaman
c) Ne zaman bir kişinin beyaz ve siyah gibi her şeyi algılar
28. Geçici sağırlık vardır inanıyor musunuz?
a) Evet
b) Yok hayır
c) bilmiyorum

29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur:
a) Tekerlekli sandalye kullananlar yardımcıları desteği ile merdivenleri tırmanmaya
b) Hareket engelli insanlar bir binanın birinci katında erişebilirsiniz sadece
c) Tekerlekli sandalye ile kişisel alan olarak kabul edilir ve buna göre saygı gösterilmesi
gerektiğini
30. iletişimdir:
a) Doğuştan gelen bir beceri ve daha da geliştirmek için herhangi bir çaba harcamanıza gerek
yok
b) hayatı boyunca güncelleme olması gereken önemli bir beceri
c) Eğer iş hayatında gereken önemli bir beceri sadece
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Modül

6

“Satış yönetim becerileri”
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Modül:

M6. Satış yönetim becerileri

MADDE

İÇERİK

Modülün amaç ve kapsamı

Modül içeriğin Özeti
içindekiler

Terimler dizini
Eğitim İş Yükü

Gerekli Ön Bilgi

Gerekli Eğitim Kaynakları

1. Satış yaparken her türlü tekniği kullanılmak
2. Satış yönetim becerilerini kazandırmak
3. Satış ile ilgili gerekli bilgilere sahip olmak
4. Müşteriyi tanımak ve müşteri yönetimine sahip olmak
Özet: Satış yönetim becerilerine sahip olmak için belirli bilgi
becerilere sahip olunması gerekir. Bunlar satışla birebir alakalı
olan müşteriler, müşterilerin tanınması, müşterilerin psikolojisi
ve tepkileri, satışçının özellikleri, satışçının sahip olması
gerekenler kriterler, satışçının eğitimi. satış süreci ve bu süreçlerde
kullanılacak teknikler ve bilgiler gibi konuları esas alır.
İçindekiler
EK-1
EK-2

1. Teorik bölüm (saat):
2. Pratik bölüm (saat):
3. Değerlendirme (saat):
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Öğrenme yolları

1.
2.
3.
4.

Modülün başarıyla
tamamlanması üzerine
öğrenme çıktıları

1.
2.
3.

ECVET / AKTS puan
Değerlendirme (Tür)

Yüz yüze:
E-Öğrenme:
Uygulama:
Staj:
Beceriler:
Bilgi:

Yeterlilikler:

Müfredatın sağlanması üzerine proje ortağı Navet tarafından
doldurulacaktır
(Lütfen tanımlayınız)
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ÖĞRENME FALİYETİ 1
AMAÇ
Satış yaparken her türlü satış tekniğini kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Öğrenme faaliyet öncesinde yapılması gerekli öncelikli araştırmalar şunlardır:
• Çevrenizdeki satış mağazalarını gezerek satış elemanlarınının nasıl satış yaptığını izleyip,
gözlemlerinizi not alınız. Bunları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Bir alışveriş merkezine giderek alışveriş yapan müşterileri ve müşterilerin satış elemanlarının
davranışlarından nasıl etkilendiklerini gözlemleyiniz.

SATIŞ KAVRAMI VE SATIŞÇILIK

1. SATIŞ VE SATIŞÇILIK KAVRAMI

Satış pazarlama karması elemanlarından olan tutundurma faaliyetleri başlığı altında
incelenmektedir. Kişisel satış, bilgi akışı ve gösteri yönünün yüksek, tüketicinin dikkatini çekebilme
ve durumsal düzenlemelerin kolaylıkla yapılabildiği, son derece esnek ancak temas başına maliyetin
çok yüksek olduğu bir iletişim faaliyetidir.
Satış, alıcı ile satıcı arasındaki ikna faaliyetleridir. Teknik anlamda satış, bir ürün hizmet veya
faydanın, en uygun yerde, en uygun zamanda, en uygun kişiye, en uygun yöntemle ve en uygun bedel
karşılığında satılması için gerekli olan çabalar bütünüdür.
Her hangi bir satış işlevinin başlayabilmesi için şu dört satış başlama unsurunun olması
gerekmektedir.
• Müşterinin ihtiyacı
• Müşterinin satın alma gücü
• Müşterinin satın alma arzusu ve isteği
• Müşterinin ürünü yada hizmeti satın alacağı firmaya yada ürünü-hizmeti satan satış elemanına
duyduğu güven.
Satış; Üretilen veya var olan ürünün ya da hizmetin bir bedel karşılığında müşterilere
devredilmesidir.
Satışçılık mesleğini diğer mesleklerden farklı kılan en önemli özellik, satışçının veya satış
elemanının çok farklı rollere bürünmek zorunda olmasıdır.
Satışçılık: Belli mamul ya da hizmetlere en az emek ve masrafla müşteri bulmak ve müşterilerin
gereksinimlerini en iyi şekilde tatmin edecek mamul ve hizmetlerin temsil edilen firmanınki olduğuna
,bilgi ve yeteneğe dayandırarak inandırma fonksiyonudur
Satış Temsilcisi: Sorumlu olduğu ürün grubunu, sorumlu olduğu müşterilere veya tamamen yeni
kazandığı müşterilere satmakla yükümlü olan kişidir.
Satış Temsilcisinin Görevleri:
• Yeni müşteriler arama
• Firma ile müşteriler arasında iletişim sağlama
• Fiili anlamda satış faaliyetleri ( müşteriye yaklaşma, sunum, itirazlafı ele alma, ve satış kapama)
• Danışmanlık ve teknik hizmet sunma
• Dağıtım ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi gibi hizmetleri sunma
• Pazar araştırması ve sektörü izleme
• Satış tahminleri ve raporlama gibi araştırma destek hizmetleri sunmak
• İşletmenin satış bağlamındaki bütçesinin oluşturulmasına katkı sağlamak
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İyi Bir Satış Temsilcisinin Sahip Olması Gereken Özellikler:

Olumlu düşünme
Kararlılık
İyi hayal gücü
Yaptığını işten gurur duyma
Kendine güven
Kendini motive etme
Çabuk ve kolay iletişim kurma yeteneği
Açık bir zihin
Güven
Korkusuzluk
Zaman yönetimi iyi olmalı
Liderlik
Alanında kendini geliştirmeli
Giyimine özen gösteren
Temiz ve düzenli
Empati kurabilme yeteneği

2. SATIŞ TEKNIKLERI

Satışın her aşamasında ürün, hizmet ve müşteriler hakkında daha dikkatli ve detaylı bilgiler
toplanarak satışın en iyi şekilde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

2.1. SATIŞIN AŞAMALARI:

2.1.1.Araştırma: Bu aşamada satış elemanı satmaya çalıştığı mal ve hizmeleri almak isteyecek
kişilere ilişkin bilgiler toplamaya çalışmaktadır.
2.1.2.Ön Hazırlık: Müşteri hakkında etraflıca bilgiye sahip olan satışçı, müşteri ile görüşmek için
yaptığı hazırlıklar sürecidir. Bu hazırlıklar müşterinin türüne ( Tüketici, satıcı, örgütsel müşteri vb )
gore değişebilir.
2.1.3.Görüşme ve İhtiyaç Tespiti: Görüşmelerde daha detaylı ve dikkatli davranarak ihtiyaçların
iyi bir şekilde değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu ihtiyaçları anlamak için sorular sorulabilir,
müşterinin ilgi alanları öğrenilebilir.
2.1.4.Sunum: Uygun ürünü sunmak, ürün hakkında bilgi vermek, satış türlerine gore sunum
yapmak gibi konuları içeren en önemli aşamalardan birisidir.
2.1.5.İtirazların Yönetimi: İtirazlar fiyatla ilgili olabileceği gibi müşterinin elde edeceği
değerle ilgili de olabilir.İtirazın amacı müşterinin ürün hakkında ve ürünün kendi sorununu çözüp
çözemeyeceği konusunda tereddütleri olmasından da kaynaklanabilmektedir. Müşteri itirazları
olumlu karşılanmalıdır çünkü onlar müşterinin ilgisinin işaretidir.
• Gerçek itirazlar: Müşterinin ürün performansı veya ürünün müşteri beklentilerini karşılayıp
karşılamayacağı ile ilgili şüphenin bulunması veya sorunların görünmesi ile ilgili olan itirazlardır.
• Gizlenmiş İtirazlar: Müşterinin satın alma konusunda tereddütlerinin olduğu ve tereddütlerinin
kaynağını açıkça ortaya kooymadığı itirazlardır.
• Fiyat itirazları: Fiyatla ilgili birçok itiraz değerle ilgili gözükse de aslında itirazın ardında bütçe
kısıtı yatmaktadır.
• Spesifik İtirazlar: Müşterinin belli konularda daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğu şeklindeki
itirazlardır.
• Yavaşlatma İtirazları: Alıcının ürünü satın almamak için pazarlık ortamından kurtulmak için
ileri sürdüğü çeşitli bahanelerdir.
İtirazları karşılamada satış elemanlarının dikkat etmesi gereken süreç aşağıdaki gibidir:
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Dikkatli bir şekilde ve samimi dinleme
İtirazlardan emin olmak için değişik bir formatla tekrarlatılması
Müşteriyi kırmaksızın yeni bilgiler ve delilller sunulması
İtirazın cevaplanması:
• İtirazın soruya çevrilmesi
• Uzman görüşü veya diğer insanların görüşlerinin kullanılması
• Pozitif dönüştürme tekniklerinin kullanılması
• Karşılaştırmaların kullanımı
2.1.6.Satış Kapama-İlgi: Görüşmelerin son aşaması olup alıcı ile satıcının karşılıklı olarak
yaptıkları pazarlıktan anlaşmaya varılarak müşterinin satın alma siparişini vermesini kapsamaktadır.
Satış kapatmada satış elemanının dikkat etmesi gereken konular:
• Rahat davranmak ve telaşsız bir görüntü sergilemek
• Karşısındaki insanı rahatlatmaya çalışmak
• Satış kapatmada aceleci davranmamak
• Vücut diline dikkat etmek
• Olumlu bir imaj yaratmaya çalışmak
• Müşteriyle ilgili ipuçlarına özen göstermek
• Görüşmelere başlarken genel özellikli sorularla açılış yapmak
• Kapalı sorulardan kaçınmak
• Etkin ve dikkatli dinlemek
2.1.7.Satış Sonrası Takip-İzleme: Müşterinin satın almış olduğu üründen memnun kalıp
kalmadığı araştırması işlemlerini kapsamaktadır. Modern pazarlamanın gereklerinden biri de satış
sonrası hizmetlerdir. Örneğin; Satış yapıldıktan sonra, teknik servis, kurulum, memnuniyet anketleri
gibi müşteri memnuniyetini sağlayacak faaliyetlerde bulunulması.

ÖĞRENME FALİYETİ 2
AMAÇ
ARAŞTIRMA
SATIŞ YÖNETİMİ

Satış Yönetimi Kavramı
1.SATIŞ ELEMANININ EĞİTİMİ
1.1. Satış Bilgisi Geliştirme
1.1.1. Ürün Bilgisi
1.1.2. Firma Bilgisi
1.1.3. Müşteri Bilgisi
1.1.4. Sektör Bilgisi
1.1.5. Satiş Teknikleri Ve Meslek Bilgisi
1.1.6. Satişçinin Kendini Tanimasi Ve Zihinsel Tutumu
1.2. Satış Becerisi Geliştirme
2.SATIŞ ELAMANININ MOTİVASYONU
3.SATIŞ BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ
3.1. Başarı Ölçmenin Amaçları
3.2. Başarı Değerlendirme Süreci
3.3. Başarı Kriterleri ve Standartları
3.4. Başarı Değerleme Sonuçları
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SATIŞ YÖNETİMİ

Satış Yönetimi Kavramı
Satış gücü faaliyetlerinin planlanması ve organizasyonu, satış temsilcilerinin temini, bu temsilcilerin
eğitimi, yönetilmesi ve kontrolü sürecini ifade etmektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2007: 151). Bir diğer
tanıma göre ise; satış yönetimi, satış gücünün amaçlara ulaşmasını sağlamak için, uygun olanların seçilmesi,
eğitilmesi, ücretlendirilmesi, motivasyonu, bölgelere ayrılması, planlanması, örgütlenmesi, kontrol edilmesi
ve performanslarının değerlendirilmesi sürecidir (Taşkın, 2010: 42).

1.SATIŞ ELEMANININ EĞİTİMİ
1.1. Satış Bilgisi Geliştirme
Ürün bilgisi, firma bilgisi ve müşteri bilgisi, sector bilgisi, satış stratejileri ve taktikleri hakkında
bilgisi satış bilgisinin içeriğini olusturur. Satış elemanlarının etkinliklerini artırmak için yeterli ürün
bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

1.1.1. Ürün Bilgisi

Satış elemanları satışını yapacağı ürünün teknik bilgilerini, müşteriye sağlayacağı faydasnıı ,
ürünün dayanma süresi ve diğer ürünler arasındaki farklarını ancak eğitiminle öğrenebilir. Bu bilgiler
dogrultusunda o ürünün satışında müşteriyi ikna etmede ve o ürünü satınalmasında kolaylıklar
sağlayacaktır.
Ürün hakkında detaylı bilgiye sahip olma pazarlıkta veya satış sürecinde müşteriyi etkileme veya
ikna etmede kolaylık sağlayacaktır.Satıcı sattığı mal ve hizmeti her yönüyle iyi bilmelidir.
Satış elemanının ürün konusunda cevap bulması gereken sorulardan bazıları şunlardır:
• Nerelerde kullanılır?
• Nasıl kullanılır?
• Müşteriye hangi yararları sağlar, işine ne değer katar?
• Malın üstün yönleriyle rekabet avantajı nasıl sağlanır?
• Zayıf tarafları nasıl örtülür?
• Malın sağladığı maliyet ve kar avantajları nelerdir?
• Neden yapılmış ve bu mala hangi değerleri ilave etmektedir?
Uygulamada birçok satış elemanı sadece ürünün özelliklerini ön plana çıkarmaya çalışarak
satış yapma yolunu tercih etmektedir. Ancak tüketiciler ürünleri değil ürünlerin sağlayacağı faydayı
satın almaktadırlar. Dolayısıyla satışta etkinlik açısından ürünlerin faydaları üzerinde durulması
gerekmektedir.
Temelde satışın ana amaç alıcı ihtiyaçları ile satıcının ürünün özelliklerinin eşleştirilmesidir. Bu
bağlamda ÖZELLİKLER-AVANTAJLAR-FAYDALAR tekniği son derece etkili bir satış tekniğidir. Bu
teknik faydayı vurgular. “Özellik ANLATIR, Fayda SATAR”

1.1.2. Firma Bilgisi

Her müşteri, iş yaptığı işletmenin sahiplerini, politikalarını, teknolojisini, iş yapma felsefesini,
hizmet anlayışını bilmek ister. Bunun pek çok nedeni olabilir.
Satışı temsilcisi olduğu firmayı her yönüyle tanımıyorsa, müşterisinin firma hakkında soracağı
sorulara tam ve doğru cevap veremeyecek ve kendi güvenini sarsacaktır. Öte yandan firmasını takdim
ederken, firmasının haklı olarak sağlamış olduğu kimi başarılardan söz edip müşterisine güven verme
fırsatını da yitirmiş olacaktır.

1.1.3. Müşteri Bilgisi

Satıcının taraflar hakkında çok iyi bilgiye sahip olması gerekmektedir aksi halde ikna veya
etkileme mücadelesinde sonuç satış elemanının dolayısıyla da işletmenin aleyhine sonuçlanacaktır.
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Müşteri hakkında bilmemiz gerekenler:
Tarafları olduğu spor kulüpleri
Üyesi olduğu sivil toplum örgütleri
Siyasi tercihleri
Ailesi ve çocukları hakkında bilgi
Kültürel ve değer yargıları
Yaşam tarzı ve hobileri
İş yaptığı kişiler
Eğitim durumu
İş anlayışı, ticari itibarı, başarıları, hakkında öyküler vb.

1.1.4. Sektör Bilgisi
Satıcı aynı zamanda müşterisinin danışmanıdır. İyi bir satıcı pazarda neler olup bittiğini, kimlerin
kimlerle iş yaptığını, sektörün nereye doğru gittiği konusunda müşterisine bilgi verebilmelidir.
Dolayısıyla satışçı kendini sürekli geliştirmeli ve güncel tutmalıdır

1.1.5. Satiş Teknikleri Ve Meslek Bilgisi
Satış yapan kişi sunumunu, uygulayacağı politikayı ve satış taktiklerini ezberci bir mantıkla değil
uygulamaya yönelik bir anlayışla özümsemelidir. Bu nedenle kendisini hep geliştirmeli, yetiştirmeli
ve yeniliğe açık olmalıdır. Özellikle kendi alanıyla ilgili son çıkan bilgilere de sahip olmalıdır.
1.1.6. Satişçinin Kendini Tanimasi Ve Zihinsel Tutumu
Bir satışçı mevcut bilgi ve becerileri ile neler başarabileceğini bilmelidir. Bunu yapamaz ise
kendisinin hangi bakımlardan eksik olduğunu görüp eksiklerini gideremez.
Satışçıda beklenilen bazı özellikler şunlardır :
Satışçı;
• Bir profesyoneldir, bu da yetkinlik ister.
• Hem kendisini hem de firmasını temsil eder.
• Müşterisine nasıl satın almyı öğretir.

•
•
•
•

Müşterisini anlamalı epati kurabilmeli.
Firmasını ya da markasını tutundurmaya hizmet eder.
Müşterisini bilgilendirir, alternatifler sunar, karşılaştırmalar yapar.
Zamanını, kaynaklarını, pazarlama ve satış programını, bölgesini ve müşterilerini yönetir.
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1.2 SATIŞ BECERİSİNİ GELİŞTİRME
Satış hakkında bilgi sahibi olan eğitim kısmını tamamlayan satışçı artık satış yapma aşamasına
geçmelidir. Bu aşamada müşteri bulma, olası müşteri ile randevu alma, ilk izlenim, görünüş, sunuş,
konuşma, itirazlara cevap verebilme, satış kotaları oluşturma, satış kapatma ve müşteri ilişkisini
geliştirme gibi beceriler bulunur. Bunların bir kısmını önceki konularda öğrenmiştik.
Satış yapmanın ilk aşaması müşterinin bulunması onunla karşı karşıya gelinmesidir. Bu aşamadan
sonra önemli olan müşteriyle temasa geçilip satış sunumu yapmak gerekmektedir. Müşteri her zaman
satıcı ile karşılaşmak istemez bu nedenle uygun yer ve zamanda randevu alarak görüşme ve sunum
yapmak daha akılcı bir sistemdir. Satıcı sunuşunu yaparken belli bir iletişim içinde olduğu için geri
bildiriim alması da daha kolay olur ve dönüt alana kadar sunuşuna devam eder. Sunuş satış öncesi ve
sonrası ihtiyaçları önemli derecede ışık tuttuğu için satışa yön vermede etkilidir.
Sunuş sırasında konuşma yaparken de sesine ve kelimelerine dikkat etmelidir. Konuşurken tek
düze bir ses tonu kullanmamalı dinleyicileri sıkmamalıyız. Konuşma üslubunu sohbet biçiminde
yaparsak daha etkili bir anlatıma sahip oluruz.
Müşteri ancak ürün ya da hizmetin, onun sorununa en iyi çözüm olacağına, en küçük bir kuşkuya
yer vermeyecek biçimde İkna edilmesinden sonra satın alma aşamasına gelmiş olacaktır. Ikna ile
güven duygusu da kendiliğinde gelecektir.
Satış elemanının başarmak umuduyla giriştiği satış işini olumlu olarak sonuçlandırması ise satış
kapamadır. Başka bir deyişle müşterinin teklif edilen malı veya hizmeti sözlü veya yazılı olarak kabul
ettiği anlaşmalardır. Satış yapma aşamasında kullanılması gereken daha birçok beceri gerektiren
alanlar vardır. Bunları müşteri ile ilgili öğrenme faliyetinde daha detaylı öğreneceğiz.

2. SATIŞ ELEMANININ MOTİVASYONU
Motivasyon, bireyde bir seyi başarmak veya bir amaca ulaşmak konusunda istek veya arzu
uyandırma olayıdır. (İslamoğlu ve Altunışık, 2009: 199).
Motivasyon bağlamında en bilinen teori Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisidir. Maslow insan
ihtiyaçlarını beş kategori altında inceleyerek bu ihtiyaçların motivasyonun temel yapı taşlarını
oluşturduğunu öne sürmüştür.
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Motivasyonun satış üzerindeki kanıtlanmış etkileri gün geçtikçe çoğalıyor. Önceleri sıkı kontrol
ve para ile motive olduğu düşünülen personelin artık ailesi, arkadaşları, iç dünyası ve iş çevresi
ile bir bütün olduğu düşünülmektedir. Bundan yola çıkarak da satış elemanının motivasyonunu
etkileyen somut ya da soyut birçok nedenin olduğunu anlıyoruz.
Satış elemanının motivasyonununda ödül önemli bir etkendir. Ödüllendirilen davranışın
tekrarlanması büyük ihtimaldir çünkü olumlu davranış teşvik edilmiş olur. Aynı zamanda digger
satış elemanları içinde örnek teşkil etmiş olur ve etkisi oldukça büyüktür.
Satış elemanlarını etkileyen motivasyon faktörleri:
Olumlu Motivatörler
• Komisyon ödeme
• Tanınma
• Kabul edilme
• Saygı
• Güven
• Başarı
• Gurur

Olumsuz Motivatörler
•
•
•
•
•

Korku
Azarlama
İntikam
Zorunluluk
Sosyal karşılaştırma

Bunların yanı sıra motivasyonu içsel ve dışsal motivasyon olarakta inceleyebiliriz. İçsel
motivasyonda, kişinin başarma isteği ve hırsı önemli bir faktördür. Dışsal motivasyonda ise ödeme ve
resmi bir tanınma gibi dışsal etkiler vasıtasıyla işe özendirmek vardır. İçsel motive her zaman daha
uzun vadeli ve daha istikrarlıdır.
MOTIVASYONUN GÜCÜ - GERÇEK BIR HIKAYE

Güney korenin ikinci büyük ilaç firmasında görevli olan Jaeson’un emrinde 15 satiş elemanı
bulunmaktadır. Jaeson bu ekibiyle son 4 yıldır 30 bölge içinde daima birinciliği yakalamaktadır. Ancak
Jaeson’unun emrinde haylaz mı haylaz geçimsiz mi geçimsiz iri kıyım bir satış eleman Jingo verilir. Bu
elemanın gelişiyle birlikte grupta sorunlar yaşanmaya başlar bu durum karşısında çaresiz içinde olan
Jaeson bu elemanı yola getirmeye ve motive etmeye karar verir.
Ilk olarak Jaeson Jingo’nun işe geç gelme sorunu çözerek başlamaya karar verir sabahları 7:30’da
evinden ayrılan Jaeson 7:00’da başlamaya başlar ve işe giderken Jingo’yu da yataktan uyandırarak
işe götürür. Bu durum yaklasık 10-15 gün arasında sürdü. Bu sure zarfında Jaeson Jingo’nun sadece
kendisinden emir almasını ister sürekli olarak Jingo’nun boş kalmasına imkan vermeden buna işler
yaptırır ve her işden sonra aferin diyerek sırtını sıvazlar. Bu durum karşısında Jingo yavaş yavaş
değişmeye başlar ve zaman içerisinde Jingo’ya iş dayanmaz hale gelir. Hatta Jaeson Jingo’yu daha
da teşvik etmek ve motivasyonu artımak için Jingoya kendi cebinden ekstra para vererek onun daha
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şevkle çalışmasına sebep olur. Jingo’nun işe başlamasından sonraki 4 ay içerisinde yaşanan değişim
aşikardır.
Birinci yılın sonunda Jingo Jaeson’un en başarılı elemanı haline gelir ve amirlerinden gelecek olan
herhangi bir talep karşısında herkesten önce öne atılan ve en yüksek satiş performansına ve en yüksek
kazanca sahip satış elemanı haline gelmesi uygun motivasyonun neler yapabileceğini göstermektedir.
Unutmamak gerekir ki, her insanın bir zayıf noktası vardır. Önemli olan bu zaaftan faydalanarak
kişinin amaçlara uygun olarak yönetilmesidir.

3. BAŞARI DEĞERLENDİRME
Başarı değerleme satış elemanlarının etkinliğini yönetici açısından analizinin yapılması ve
satışçıdan beklenin ne ölçüde gerçekleştiğinin saptanması için yapılan çalışmaların planlanması ve
uygulanma sürecidir. ( Erdoğan, 1991:154-155)

1.1. Başarı Ölçmenin Amaçları

Performansı geliştirmeyi desteklemede önemli bir güdüleme aracı performans ölçmektir. Ölçüm
sonuçlarının çalışanlarca görülmesi, başarı düzeyine göre çalışanlarda bir memnunluk yaratacağı
gibi daha iyiye ulaşmak için itici bir güç de olabilir. ( Akal, 1992: 65-68)
Başarı değerleme, firmanın sahip olduğu imkanlarla fırsatların karşılaştırılmasına imkan verir. Bu
sayede satışçıların ödüllendirilmesine temel teşkil eder.
Başarılı elemanların kendisini başarıya götüren özelliklerini, firmanın daha üst düzeylerinde
kullanmayı gündeme getirerek firma içinde bir kariyer sistemi oluşmasını sağlar. (İslamoğlu ve
Altunışık, 2009: 156).

1.2. Başarı Değerlendirme Süreci

Pazarlama, satiş programı ve satış elemanını bir bütünlük içinde değerlendirebilme bilgisine sahip
olan yöneticinin değerlendirmeleri en doğru sonuçlara ulaşması açısından tercih edilir.( Strachan,
1971:79-81)
Ölçme objektif kriterlere göre satış elemanlarının karşılaştırmaya imkan tanıyacak şekilde olursa
bir anlam ifade eder. Satış elemanlarını değerlendirme adil ve etkin şekilde uygulanırsa doğru
sonuçlar alınabilir. (Tonning, 1957:34)
Satış elemanının başarısının değerlendirilmesi satışçının kuvvetli ve zayıf yönlerinin ortaya
konmasına yardımcı olur. İnsanlar kendi hatalarını kolayca göremeyebilir ya da gördükleri halde
sebebini bulamayabilirler. Ölçme sayesinde satış elemanı kabul görmüş bir tartıda kendisini tartarak
eksiklerini görebilir. (Gürdal, 1994:156)

1.3. Başarı Kriterleri ve Standartları

Satışçının performansını değerlendirmede kullanılan en yaygın yöntem satışlar ile satış giderleri
arasındaki ilişkinin ölçülmesidir. Diğer bir yöntem gerçekleşen giderler ile standart maliyetleri
karşılaştırma yöntemidir. Ancak bu tür standartların oluşturulması oldukça zordur. Çünkü bu
değerler ürün tiplerine, sipariş miktarlarına, satış değerlerine göre çok değişkenlik gösterirler bu
nedenle daha çok tahmini maliyetlerin kullanılmasına yöntemine başvurulur. Buna benzer birçok
yöntem vardır. Bu yöntemler sektöre ve yapılan iş şartlarına göre değişir.

1.4. Başarı Değerleme Sonuçları

Başarı değerlemede önemli olan gerçek, açık ve güvenilebilir verilerin ele geçmesidir. Bu çalışmaların
nasıl yapılacağını, sürekliliğinin nasıl sağlanacağını anlatan ya da uygulayan sisitem, düzenli olarak
yöneticilerin eline bilgiler ulaştırır.
Bu aşamada en büyük iş satış yöneticisine düşmektedir. Firma rolü ise başarı değerlemede sadece bir
basamaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3

1.MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM
		
1.1. Müşteriyi Dinleme Anlama
		
1.2. Beden Dili İle İletişim
		
1.3. Diksiyon
		
1.4. Empati Kurma
2. MÜŞTERİ ÖZELLİKLERİ
		
1.2. Müşteri Psikolojisi
		
1.2. Müşteri İlişkilerini Geliştirme

1. MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM
Müşterileri anlayıp onlara yardımcı olabilmek için sağlıklı bir iletişim içerisinde
olabilmemiz gerekir. Bunun için de gerek satış elemanının kendisini geliştirmesi gerek
işletmenin eğitimler vererek belli niteliklere sahip olması sağlamak gerekir. İyi bir iletişim
için engelleri ortadan kaldırmak gerekir. Bu iletişim engellerini şöyle sıralayabiliriz:
• Soğuk, gürültülü, rahatsız edici veya sürekli sözünüzün bir şekilde kesildiği bir ortamda iletişimin
bir yere varması düşünülemez.
• Açlık, uykusuzluk, yorgunluk hali gibi durumlarda da iletişim engellenebilir.
• Tarafların cinsiyeti, yaşı, statüsü gibi faktölerin algılamayı etkilemesi halinde insanlar mesajları
olduğu gibi değil, olmasnı istedikleri gibi algılarlar.
• Geri beslenmenin olamaması, hatalı olması veya yetersiz olması
• Farklı kültürlerden ve sınıflardan gelen insanlar arasında davranışların anlamı, kelimelerin
yorumlanması açısından farklılıkların olması iletişimi etkiler.

1.1. Müşteriyi Dinleme-Anlama

İyi bir dinleyici olmak müşteriyi anlayabilmenin en temel öğesidir. Müşteriyi anlayabilmek
kolaydır yalnız doğru anlayabilmek gerekir. Bu doğrultuda müşteriye sorular sorarak ve söylediklerini
destekleyici davranışlarda bulunurak ( jest – mimikler ) aktif bir dinleyici haline gelinebilmelidir.
Müşteriyi daha iyi anlayabilmek için sorular sorarak ifade edilen şeyleri daha iyi anlayabiliriz.

1.2. Beden Dili İle İletişim

İnsan iletişiminin büyük bir kısmında etkili olan beden dilini doğru kullanmak sağlıklı bir iletişim
sağlar. Beden dilimizi, jest ve mimiklerimizi kullanarak iletişimimizi güçlendirmemiz gereklidir.
Beden dilimizle konuştuklarımızı desteklemeli yalnız abartıya kaçılmamalıdır. Beden dilimizin
anlattıklarımızın önüne geçmesini engellememiz gerekir.

1.3. Diksiyon

İyi bir satış temsilcisinin iyi bir diksiyona sahip olması gereklidir. Sözcükleri düzgün bir şekilde
telaffuz edebilmeli ve müşteriye anlaşılır dönütler verebilmelidir. Anlaşılabilmenin önemli bir
kuralı diksiyonun düzgün olmasıdır. Satış temsilcisinin kendini bu yönde geliştirmesi onun yararına
olacaktır.
Müşteriyle konuşurken ses tonumuzu ve konuşma hızımızı karışımızdakine göre uyarlamalıyız.
Bu rahatlık ouşturacak ve iletişim hatlarını açacaktır.
Konuşurken ki ses onumuz tek düze olmamalı, duruma ve kişiye göre ses tonumuzu kontrol
etmeliyiz.
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1.4. Empati Kurma

Empati kurmada dikkat edilecek hususlar vardır. Empati kurduğumuz kişinin yerine kendimizi
koymamız gerekir. Karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmalı ancak her anladığımız doğru olmayabilir bu
yüzden doğru anlamamız gereklidir. Bunların sonucunda da bir dönüt vermemiz gerekir. Ancak bu
şekilde doğru bir empati kurabiliriz. Müşteriye yardımcı olabilmemiz için onu anlamaya çalışmamız
doğru yolda olduğumuzu gösterir.

2. MÜŞTERİ ÖZELLİKLERİ
2.1. Müşteri Psikolojisi

Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Günümüzde karmaşık hayat koşullarında
insan davranışlarının analiz edilerek nedenleri hakkında bilgi edinilmesi insan ilişkilerindeki
başarının esasıdır. Bu doğrultuda müşterilerin sahip olduğu psikolojik durumda önemli bir unsurdur.
Onların psikolojik durumları satın alma davranışını değiştereceği gibi sosyal çevrelerinide etkileyerek
referans gruplarını da oluşturur.

2.2. Müşteri İlişkilerini Geliştirme
2.2.1. Müşteriyi İsteklendirme

Tüketicileri satın almaya hazırlamak için bir takım itici güçler, araçlar kullanılarak dürtülerin
harekete geçirilmesi ve bu suretle talebin yaratılması üretim için çok önemlidir. Müşteriyi
isteklendirmekteki temel amaç yeni müşterileri çekmektir. Yeni ürünleri tanıtmak ve satışlarını
geliştirmek ayrıca satın alınma miktarını arttırmak önemli unsurlardır. Bunları yaparak rakiplerin
rekabetini aşabilir ve rakip marka bağlılıklarını yıkabilir.
Müşteriyi isteklendirmede kullanılan yöntemler:
• Kupon dağıtımı
• Armağanlar
• Gösteriler
• Örnek ürün dağıtımı
• Piyango ve yarışmalar

2.2.1.1. Kupon Dağıtımı

Kupon; Alışveriş yapan tüketici ya da müşterilere reklamla ya da elden ele verilen ve yapılan
alışverişi ispatlayan belgedir. Kupon sahibi müşteri alışverşi belirli ölçüde ucuza yapar.

2.2.1.2. Armağanlar

Tüketici ya da alıcıların yaptıkları satın almalar için ticari işletmeler tarafından kendilerine
verilen hediyelerdir. Armağanlar kuponlar gibi bir nevi fiat gizlemedir. İşletmeler rakipleri tarafından
izleneceğinin bildikleri için fiyat indirimine gitmeyip bu yöntemleri uygularlar.

2.2.1.3. Gösteriler

Malların tanıtılmalarını ve denenmelerini sağlamak, tüketimlerini özendirmek amacıyla
düzenlenir. Çok gösterişli ve yüksek maliyetlerde oldukları için sıkça kullanılmamaktadırlar.

2.2.1.4. Örnek Ürün Dağıtımı

Yeni bir ürün piyasaya çıkarılışında bir ürün değişikliğinin tanıtılmasında ve mevcut ürünün yeni
pazarlara sokulmasında uygulanan yaygın bir yöntemdir. Malın çeşitli şekillerde hazırlanmış küçük
örnekleridir. Tüketici parasını riske etmemek için örnek ürün ile denemiş olur.

2.2.1.5. Piyango ve Yarışmalar

Piyango neredeyse her ülkede halka inen ve ilgi çeken bir tanıtma aracıdır. Belli bir giderle geniş
bir tüketici kitlesine erişmek için ideal bir promosyon yöntemidir. Piyango ve yarışma yöntemiyle
ürünün denenmesini sağlamak ve bu suretle satışlarını arttırmak ancak promosyon veya amaca
uygun bir reklam ile desteklendiği sürece mümkün olabilir.

2.2.2. Müşteriyi Kazanmak

Müşteriye saygı ve ilgi göstermek gereklidir ama yeterli değildir. Müşterinin tatmini bütün bunları
da içine alan müşteriyi hizmet etmeyi, ona yardımcı olmayı ve onun sorunlarını çözmeyi de gerektiren
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bir kavramdır.
Müşteriyi kazanmak için yapılması gerekenler:
• Reklamlar
• Fuar ve sergiler
• Müşteriyi ikna çabaları
• Mağaza imajı
• Ürün geliştirme
• Fikir yaratma
• Sosyal sorumluluk ve sosyaal tesisler

H-CARE Testi - MODÜL 6 - Satış yönetim becerileri
Öz Değerlendirme Testi - MODÜL 6
Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. Her soru üç olası cevaplar vardır ve tek doğru olduğunu. Sen
gerçek olarak düşünün cevabı işaretlemek gerekir. Testin amacı, farklı engelli müşterileri ile etkili
iletişim için giriş bilgi ve becerilerini değerlendirmektir. Test ayrıca özel ihtiyaçları olan insanlar
ile etkileşim doğru senin tutumları değerlendirmek için izin verecektir. Testin süresi 1 saattir. Testi
tamamlamak için başarıyla 18 doğru cevap en az ulaşmalıdır. Puanınız 18 altında ise, engelli insanlarla
iletişim kurarken iyi genel şartları ve özellikleri ile tanıtılır olabilir gözden geçirmek ve skor 19 ve
üzerinde ise iyice H-CARE Modülü 6. öğrenmek gerekir.

1. Bu çok uygun bir yer, zaman, kişi, uygun bir şekilde ve maliyet ürün veya hizmet almak için
satmak için toplam çabaların ..o ......... denir.
a) Maliyet
b) Satış
c) Ticari
2. Hangi faktör 2. satış işlemini başlatmak için muktedir gerekli değildir?
a) müşteri için Need
b) Başvurular
c) Müşterinin isteği Satınalma

3. Sorumlu yaptığı müşteriler veya yeni müşteriler belirli bir ürün grubunu satan sorumludur?
a) Satış temsilcisi
b) Muhasebe personeli
c) Halkla İlişkiler Uzmanı
4. Aşağıdakilerden hangisi satış temsilcisi görevidir?
a) Yeni müşteriler arıyorsunuz
b) şirket ve müşteriler arasında İletişim
c) finansal destek sağlamak

5. Satış temsilcisi olmalıdır aşağıdaki niteliklere hangisi?
a) İyi hayal
b) negatif Düşünme
c) Kararsızlık
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6. Bir satış temsilcisi olmamalıdır aşağıdaki niteliklere hangisi?
a) Özgüven
b) motive olmak
c) önyargılı olmak
7. Bir satış elemanı olmamalıdır aşağıdaki niteliklere hangisi?
a) olmak lider ruhu
b) müşterileri ile çok yakın olmak
c) temiz ve derli toplu olmak

8. Aşağıdakilerden hangisi 8. muhalefet yönetimi sırasında yapılmamalıdır?
a) Müşteriler dinledi edilmelidir
b) bazı itirazlar olumlu tepki olmalıdır
c) Muhalefet muhalefet yanıt olmalıdır

9. Müşterilerin satın alma sahip şüpheler olduğu şüphesiyle kaynağını veremiyoruz karşıtlıklar
Hangi tür?
a) Gizli karşıtlıklar
b) Belirli karşıtlıklar
c) Gerçek karşıtlıklar
10. satış kapatırken bir satış elemanı dikkatli olmamalıdır Aşağıdaki konulardan hangisi?
a) rahat olmak ve düzgün bir davranış sergilemek
b) bir kişi önce Giderme
c) beden dili dikkatli olmak değil
11. Aşağıdakilerden hangisi örneklerin izleme-gözleme parçası değildir?
a) Teknik servis
b) sunulması satış
c) Memnuniyet anketi

12. Aşağıdakilerden hangisi satış içeriğinin satış bilgilerinin bir parçası değil mi?
a) Müşteri bilgileri
b) Konum bilgisi
c) Marka bilgi

13. Bir satış elemanı aşağıdaki ürün soru 13. Hangi satış elemanı tarafından cevap beklenmiyor?
a) müşteriler için ne tür faydalar?
b) Nasıl Bir müşteri bu nasıl kullanıyor?
c) Nasıl zayıf bir ürünün rekabet avantajı desteklemek için?
14. Biz müşterileri hakkında bilmek gerekir Aşağıdakilerden hangisi?
a) Kültürel ve değer yargısı
b) Yaşam tarzı ve hobiler
c) Gizli bilgiler
15. Aşağıdaki niteliklere Hangi satış kişiden beklenen değil mi?
a) müşterileri yönlendirmek değil mi
b) uzmanları
c) Empati yeteneğine sahiptir
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16. hangi gereksinimleri sunum sırasında yapılacak yanlış?
a) Ses ve sözler dikkat edilmelidir
b) rutinleştirilmiş ses tonu kullanılmalıdır
c) sağlam ve kesin konuşma olmalıdır

17. Bu durumda arzu uyandırmak veya hedefe ulaşmak ya da başarılı olmak istiyoruz nedir?
a) ikna
b) Motivasyon
c) Pazarlama
18. Bir satış elemanı motivasyonları Aşağıdakilerden faktörlerden hangisi?
a) Bir korku
b) azarlayan
c) Başarı
19. Aşağıdaki negatif motivasyon hangisi?
a) Gurur
b) Yükümlülüğü
c) Güven

20. Aşağıdaki Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde hangisi?
a) Fizyolojik ihtiyaçlar
b) Aidiyet ve sevgi
c) Güvenlik ihtiyacı

21. başarı kriterinin amacı olmayan Aşağıdakilerden hangisi?
a) artırma performans
b) Karşılaştırılması fırsatları
c) Kritik sonuçları Ulaşma

22. Aşağıdakilerden hangisi iç motivasyon nitelikleri nelerdir?
a) Uzun vadeli
b) çevre Etkilenen
c) Daha kararlı

23. Hangi düzey hizmet veya ürün satın almak isteyen müşterilerin bilgi toplamak için çalışır satış
elemanı mı?
a) Araştırma
b) Ön
c) Sunum
24. Aşağıdakilerden hangisi satış bilgilerini geliştirmek ana birimleri değil mi?
a) Ürün bilgisi
b) Şirket bilgisi
c) Hukuk bilgisi
25. Aşağıdakiler iletişim bloğunun hangisi?
a) Uykusuzluk
b) Açlık
c) Uygun ortam
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26. empati olmayan aşağıdaki faktörlerden hangisi?
a) sizden önce kişi anlamaya çalışırken
b) zarar ile Yaklaşıyor
c) Ben bu anlamadı

27. müşterileri teşvik aşağıdaki değil yöntemlerden hangisi?
a) Hediyeler
b) Anket
c) Gösteri

28. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dikte gerekliliği nedir?
a) Biz, hızlı konuşmak gerekir
b) Biz alçak sesle konuşmak gerekir
c) Biz anlaşılır konuşmak gerekir
29. Aşağıdakilerden hangisi müşteri satın alma davranışı etkilemez?
a) Depolama
b) Sosyal daire
c) Ekonomik durum

30. Bir tüketici dükkan veya reklam ile veya elden alışveriş el olduğunu kanıtlayan belgenin adı
nedir?
a) Kupon
b) Milli Piyango
c) Yarışması
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Modül: M7

Girişimcilik Becerileri

MADDE

İÇERİK

Modül içeriğinin özeti
ve içindekiler bölümü
maddeleri

Özet:
Üç üstün etki alanında öğrenciler iş adamlarının kullandığı özel dili ve iş dünyasının
ekonomik hedefini öğrenecekler.
Ayrıca kendi projeleri ve bütçeleri geliştirmek için gerekli bilgiye sahip olacaklar ve
iş planı hazırlayabileceklerdir.
Yönetim bilgisi; işletme yönetimi ve etkili insan kaynağının yönetimikoşulları ve
prosedürleri için ekonomi araçlarını içerecektir.

Modülün Amaçları ve
kapsamlı hedefleri

Sürdürülebilir yönetim; bugünün zorlu girişimci ihtiyaçları için
temel oluşturduğundan beri herhangi bir durumda girişimci
düşünce ve davranışlar şirketler tarafından yüksek talep
görmektedir. Kapsamlı hedefler Avrupa İş Yeterliliği Lisansı (EBCL)
dan alınmıştır.
‘Girişimcilik Becerileri modülünün amaçları üç alanda
temellenecektir:
A: Genel Bilgi
B: Planlama Bilgisi
C: Yönetim Bilgisi
Üç alanın kombinasyonu ve entegrasyonu öğrencilere ekonomide
kapsamlı bir bakış açısı sunacak ve girişimcilik için temel oluşturup
kendi şirketlerini kurmaları için öneriler içerecektir.

İÇİNDEKİLER
Alan A.
İş hedefleri ve yönetim oranları
o Karlılık
o Gelir/Yatırım Sermaye
o Likidite
o Öz kaynak Oranı, Gearing
o Nakit Akısı
o Üretim Verimliliği
Muhasebe
o Yıllık finansal durum hedefleri
o Bilanço fonksiyon ve yapısı
o Varlıklar
o Öz sermaye ve yükümlülükler
o Envanter/Stok
o Kar ve zarar Hesabı
o P&L Adımları
o P&L Analizi
o Tahakkuk
o Provizyonlar
o Rezervler
o Amortisman
o Sermaye giderler
o Finansal Durum Analizi

Harcama ve Fiyatlandırma
o Fiyatlandırma
İş Kanunlarına giriş
o İşletmeler için yasal formlar
o Satış sözleşmesi
o İflas hukuku
İş Planı hazırlamada Hedefler, Metotlar ve araçlar
o İş planı hazırlama temelleri
o Analitik ve planlama araçları
Proje Planlama
o Temeller
o Proje planlama adımları
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Gerçek analiz
o İşletme Analizi
o Endüstri Analizi
o Rekabet analizi

Pazarlama
o Temeller
o Müşteriler
o Pazar araştırması
o Üretim politikası
o Fiyatlandırma politikası
o Kurallar ve şartlar
o Dağıtım politikası
o İletişim politikası
o İletişim Politikası özel metotlar ve araçları
o Reklam
Satış
Satış başarısının temelleri
o Satış iletişim sürecinin aşamaları
o Satış görüşmeleri süreci
o Kurumsal müşteriler için satış
Yatırım analizi
o Temeller
o Yatırım analiz metotları
Finansal Planlama
o Finansal planlamaya genel bakış
o Finansal Planlama araçları
Finansman
o Temeller
o Sermaye finansmanı
o Borç finansmanı
Genel Liderlik bilgisi

Sözlük (Alfabetik sırada )
Eğitim İş yükü
Gerekli temel bilgiler
Gerekli eğitim kaynakları
Öğrenme yolları
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Harcama ve fiyatlandırma, iş kanunu, iş planı, iş hedefleri ve yönetim
oranı, finansal planlama, insan kaynakları yönetimi, kurumların
yönetimi ve süreçler pazarlama ve satış, Muhasebe, yatırım analizi
ve karlılık analizi
1. Teorik kısım (saat ): 20 saat
2. Uzaktan Eğitim kısmı (saat ): 20 saat

1. Temel bilgisayar becerileri
2. İş yönetimi temel bilgileri
3. İyi iletişim becerileri

1. Beamer
2. Kitaplar
3. Bilgisayar ve internet erişimi

1. Yüz yüze
2. Uzaktan eğitim
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Modülün tamamlanmasıyla
edinilen bilgi ve beceriler

Beceriler:

Modülü bitiren mezunlar, ekonomik ortamları anlamayı
öğrenecekler, iş dilinde uzmanlaşacaklar; görüşmelere ve kararalma süreçlerine iştirak edeceklerdir.
Kendi işyerleri için iş planlarını okuma ve yazmada ustalaşacaklar,
hedef bazlı yönetim ve insanları örgütlemek için gerekli olan bilgiye
sahip olacaklar.
Bilgi ve Beceriler

İş hedefleri ve yönetim oranları

• Bir şirketin en önemli hedefleri konusunda bilgi
• Bu hedeflere karşılık gelen oranları açıklama ve hesaplama
kabiliyeti

Muhasebe

• Yıllık mali beyanları (bilanço tablosu kar-zarar hesabı)
anlayabilme becerisi
• Yıllık mali beyanlardaki ilgili terimlerin bilgisi

Maliyet ve Fiyatlandırma

• Maliyet muhasebesindeki en önemli hedefleri, görevleri ve
terminolojileri açıklayabilmek
• Girişimle ilgili (pazarlar, müşteriler, satış maliyetleri) kararlarda
genel faktörlerin bilgisi
• Katkı payının önemi

Ticaret hukukuna giriş

• İşletmelerin yasal türlerinin özelliklerinin, avantaj
dezavantajlarının bilinmesi
• Satış sözleşmesinin ana özelliklerinin bilinmesi
• İflas kanunun temel bilgilerini açıklayabilme becerisi
• Çalışma kanunlarının ana ilkelerinin bilinmesi.

ve

İş planı hazırlamanın metotları ve araçları

• İş fikirleri metotlarını ve şirket analizini açıklayabilme
• Proje planlama bilgisi
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Pazarlama ve SatışPazarlama faaliyetlerin bağlı olduğu ana şartların
bilgisi (müşteriler, rekabet, maliyet).
• Pazarlama araçlarının kullanımı
• “Pazarlama” teriminin ve pazarlamanın bir girişim, proje, ürün ya
da hizmet acısından öneminin anlaşılması
•
• Ürün ve hizmet satışlarında en temel kuralların bilgisi.

ECVET/ECTS puanları
Değerlendirme (tür)
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Finans Planlaması
• Finansal bütçe politikalarının hedeflerini, yapısını ve araçlarını
açıklayabilme becerisi
• Kârlılık, likidite ve verimlilik konularıyla ilgili oranların
hesaplanabilmesi.
• Finansman ve farklı şirket finansman türlerinin temel bilgisi

ECVET: 10 puan
ECTS: 3 kredi

• Ders bitimi kısmî değerlendirme
• Tüm modüllerin final değerlendirmesi
• EQUAVET kontrol aracı
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İş Hedefleri ve finansal oranlar
• Bir şirketin ana hedefleri nelerdir?
• Neden bir şirket (ya da hissedarları) 100 milyon Avroluk kâr miktarından memnuniyetsizlik
duyarken, 100 bin Avroluk kâr elde eden başka bir şirket bundan epey memnun olur?
• Başarılı bir iş yılı geçirdiği ve teorik olarak gelecekten büyük beklentileri olan bir şirketinbaşarısız
olmasına hangi nedenler sebep olur?
• Bir şirketin acil krediye ihtiyacı var. Banka kredi sağlar mı?
• Neden bir şirket yalnızca “iyi bir şirket” olmakla yetinmez, neden hep rakiplerini geçmek
zorundadır?
Bunlar, bir işadamının ele alması gereken sorulardır. Bu sorular, şirketin yıllık mali beyanlarındaki
(bilanço tablosu, kâr-zarar hesabı) bilgilere dayanılarak hesaplanan finansal oranlara bakılarak
cevaplandırılabilir.
Bu oranlar, bir şirketin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını gösterir. Bu hedefler şunlardır:
• Verimli (kârlı olmak)
• Kolaylıkla paraya çevrilebilir olmak
• Üretken olmak
Bu hedeflerle doğrudan bağlantılı olan her işletmenin karsısına çıkan üç temel soru vardır:
• İşletme kendi maliyetini karşılıyor mu?
• İşletmenin devamlı bir şekilde var olması sağlanıyor mu?
• Şirket rekabetçi mi?

Aşağıdaki rasyolar, ilk analizin temeli niteliğinde olup, bir şirketin hâlihazırdaki durumu hakkında
ilk sonuçların elde edilmesine olanak tanır:
• Özsermaye kârlılık oranı
• Yatırım kârlılığı/yatırım getirisi (ROI)
• Para akışı
• Likidite
• Özvarlık oranı
• Borçlanma oranı

• Satış gelirleri
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KÂRLILIK
Bir şirketin rekabetçi bir ortamda ayakta kalıp kalmayacağı, şirketin ne kadar kârlı olduğuna
bağlıdır.
Kârlılık üretkenlik/performans kavramı ile yakından ilintilidir. Üretkenlik, aşağıdaki gibi
tanımlanabilir:
Mümkün olan en düşük girdi ile mümkün olan en yüksek çıktıyı hedeflemek. Diğer bir deyişle:
girdi/çıktı ilişkisi, mümkün olduğunca tatminkâr olmalıdır.
Girdi
Performans =

Çıktı

Örnek: Bir araç,her 100 km’de 5 litre yakıt harcar.
Girdi = petrol

Çıktı = kilometre sayısı

                                  5 Litre
Performans =

= km başına o,o5 litre

100 km

Bu yaklaşımı kullanıldığında, çıkan sonuç ne kadar düşük olursa, performans o derece yüksektir
(0,05, 0,08’den yüksektir)
Bu konuya karşıt bir perspektifle de bakabiliriz:
En yüksek çıktı, en düşük girdi ile elde edilmelidir.
Performans =

Çıktı

Girdi

Bu yaklaşıma göre, çıkan sonuç ne kadar yüksekse, performans da o kadar iyi olur (20 km, 17
km’den iyidir).
Ne var ki, hesaplanmış bir performans değerinin gerçekten de iyi mi ya da kötü mü olduğu,
yalnızca uygun bir karşılaştırma ile belirlenebilir. Örneğin, aynı ağırlık ve fiyat sınıfındaki araçları
karşılaştırmalıyız.
Karşılaştırılan araçlardan biri, km başına yalnızca 0,04 lt benzin harcıyorsa, bir litre benzinle
25 km gidiyor demektir. Dolayısıyla, bu araç, yukarıda örnekte verilen araçtan daha iyi bir değere
ulaşmaktadır(=daha yüksek performans)
Performans ve kârlılık arasındaki bağ paradır.
Aşağıdaki örnekle bu durumu kolaylıkla gösterebiliriz:
Farz edelim ki bir litre benzin 1,2 avro. Kârlılık o zaman aşağıdaki gibi hesaplanır:
                          6 Avro
Kârlılık =
100 km
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= km basına 0,06 Avro
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                         100 km
Kârlılık =
6 Avro

= 1 Avro ile kat edilen mesafe

1 Avroluk benzinle 16,6 km yol kateden araç, aynı miktardaki benzinle 14 km yol kateden araçtan
daha kârlıdır.

ÖZSERMAYE KÂRLILIK ORANI
Kâr, izole bir rakam (mutlak terimlerle) olarak ele alındığında fazla bilgi vermez. Bir şirketin kârlı
olup olmadığını belirlemek için kârın, yatırım yapılan sermaye ile birlikte ele alınması gerekir.
Her girişimcinin sorması gereken en temel– “Şirketim kârlı mı?” sorusu, Özsermaye kârlılık oranı
ile cevaplandırılır. Elde edilen rakam, yatırılan para ile elde edilen kârdır ve aşağıdaki gibi hesaplanır:
                                                                Kâr
Özsermaye Kârlılık Oranı =
Özsermaye

x 100

Bir işletmenin Özsermaye kârlılık oranı uzun vadede, başka bir yatırım türü ile elde edilebilecek
olan kâra ulaşmamışsa, girişimcinin yüzleşmesi gereken temel sorular aşağıda gösterilmiştir:
• Kârı artırmanın bir yolu var mı (örn. daha yüksek satış/ daha düşük harcama yolu ile)? Eğer
cevap ‘hayır’ ise:
• Öyleyse, şirketi satıp, hasılatla başka bir yere yatırım yapmak daha iyi olmaz mı?
İkinci maddedeki durumda ise, bir işletme çalıştırmanın her zaman yüksek risk faktörü
barındırdığı akıldan çıkarılmamalıdır. Girişimci, yalnızca yatırdığı sermayeyi değil, kendi malvarlığını
da kaybedebilir.
Özsermaye kârlılık oranı bu nedenle, düşük-risk ile elde edilen kâr oranından yüksek olmalıdır.
Düşük-riskli yatırım kârı
+ Risk primi
= Beklenen kârlılık oranı

Özetle, yalnızca kâr elde etmek, girişimciyi tatmin eden bir faktör değildir. Bir gazetede belirli
işletme sahiplerinin 20 milyon avroluk kârdan (sıradan insanlar için muazzam bir rakamdır bu)
memnun olmadıklarını okuduğumuzda, bunu anlamak kimi zaman zor olmaktadır. Ancak, bir şirketin
500 milyon avroluk özsermayesi varsa, yalnızca %4 gibi bir kârlılık oranı kesinlikle tatmin edici bir
sonuç değildir.

YATIRIM KÂRLILIĞI/YATIRIM GETİRİSİ (ROI)
“Yatırım getirisi” terimi (ROI), yalnızca Özsermaye ile bağlantılı olarak değil de, yatırılan tüm para
miktarı ile bağlantılı olarak elde edilen kâr oranını ifade eder.
Yatırım getirisi/kârlılığı (ROI) şu şekilde hesaplanır:
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                                                                                 Kâr
Yatırım getirisi/kârlılığı (ROI) =
x 100
Toplam Özsermaye ve borçlar
Yatırım getirisi (ROI) ne kadar yüksek olursa, şirket sermaye yatırımını (ve/veya varlıklarını) o
kadar iyi idare etmiş demektir.
Yatırım getirisi (ROI) rakamları sıklıkla yatırım projelerini değerlendirmede kullanılır. Bu durumda
yeni bir yatırımdan beklenen kâr oranı, yatırımı finanse edecek miktar göz önüne alınarak belirlenir.
NOT: Toplam Özsermaye ve yükümlülükler her zaman özsermayeden fazla olduğundan, yatırım
getirisi (ROI), Özsermaye getirisinden her zaman daha düşüktür.

LİKİDİTE
Bir şirket, ödemelerin günü geldiğinde yapabiliyorsa o şirkete “likit” şirket denir (likit demek,
kolaylıkla paraya çevrilebilir demektir). C şirketinin likiditesi demek ise, herhangi bir zaman diliminde
tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi demektir.
Likidite, bir şirketteşunları tanımlar; bu şirket:
• Hâlihazırdaki gelirden devam eden harcamaları (elektrik faturaları, kiralama bedelleri…)
karşılayabiliyor.
• Olağandışı harcamalar durumunda (makine satım alımı) nakiteçevirebileceği yeterli kaynakları
vardır.
• Olası bir likidite (nakit para) eksikliğini kredi ile karşılayabilmekiçin yüksek krediteyi muhafaza
eder.
Likidite oranları, bir şirketinsürekliliğinin kısa vadede devamlı olup olmayacağını ya da likidite
sıkıntısı nedeniyle herhangi bir iflas riskinin olup olmadığı hakkında fikir verir. Likidite oranları bize,
bir şirketin tüm yükümlülüklerini bilanço gününde yerine getirip getiremeyeceğini söyler.
Bu nedenle, işletmeciliğin en temel prensibi şudur: LİKİDİTE, kârlılıktan önce gelir (buna karsın,
uzun vadede şirketin birincil amacı kârlılıktır).

ÖZVARLIK ORANI, ÖZKAYNAKLARIN BORÇLARA ORANI
Bir şirket, likidite sıkıntısı yasadığında, bu sorunun en sık başvurulançözümü banka kredisine
yönelmektir. Ancak banka, tüm kredi miktarıyla birlikte faizin de geri ödenebilirliğinden emin olursa
kredi hizmetini sağlar. Krediyi sağlamadan önce, banka, şirketin kredibilitesini inceler-örn. kredi
derecelendirme. Bu süreç içerisinde, banka şirketin hesap kayıt defterlerini inceler (bilanço tablosu,
kâr ve zarar hesapları). Bir şirketin kreditesini ölçmede kullanılan en önemli oran ise özvarlık oranıdır.
Özvarlık oranı, bir şirketin toplam sermayesinin ne kadarının şirkete, ne kadarının da sahiplerine
ait olduğunu, sermayenin borçla elde edilip edilmediği konusunda bilgi verir. Diğer bir deyişle,
özvarlık oranı, şirketin total sermayesinin ne kadarının şirket sahiplerince sağlandığını gösterir.
Özvarlık oranının hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdaki gibidir:
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                                Özvarlık sermayesi
Özvarlık =
x 100
Toplam özvarlık ve yükümlülükler

Özvarlık oranı ne kadar yüksek ise, şirketin kreditesi (kredi derecelendirmesi) o kadar iyi demektir.
Çok düşük özvarlık oranı şu anlama gelir: şirkete ait olan malların büyük bir kısmı borç sermayesi ile
finanse edilmiş demektir.
Bir şirketin kreditesini hesaplardan, bundan başka oranların da hesaplanması ve ilave faktörlerin
de göz önüne alınması gerekmektedir. Bu faktörler şunlardır:
• Şirketin kazanma gücü: özelde, birkaç sene kadar öncesinin kazanımları incelenir (kâr ve zarar
hesapları, sipariş defteri).
• İş sektörü ya da alanı
• Şirketin itibarı
• Girişimcinin ve/veya yöneticilerin kişisel, mesleki, ticari yeterlilikleri
• Kredi alabilmesi için şirketin/yöneticilerin sağlaması gereken uygun bir karsı teminatın
gösterilmesi, örn.bir arazinin, binaların vs. ipotek altına alınma hakkı.
• Girişimcinin ve/veya şirket sahiplerinin malvarlığı ve finansal durumları

NAKİT AKIŞI
“Para akışı, şüphe götürmeyecek şekilde, iş yönetimi alanında en sık kullanılan teknik bir terimdir.
Çoğunlukla yanlış anlaşılır; oysaki temelini oluşturan kavram çok basittir: nakit akışı, gerçek gelirin
gerçek harcamalar sonrası artakalan miktarıdır
Gerçek gelir
- Gerçekharcamalar (yapılan ödemeler)

= Nakit Akışı

Gerçek giderler, nakit çıkışı nedeniyle oluşan giderlerdir. Bunların arasında, örneğin, personel
giderleri, kira giderleri, satın alınan ürün giderleri, vs. bulunmaktadır.
Nakit akışı beyannamelerinin içine dâhil edilmeyen giderler, kâr ve zarar hesapları yoluyla
hesaplanan giderler olup, bu giderler herhangi bir gerçek ödeme akısına neden olmazlar.
Örnek: pozitif nakit akışı, pozitif yıllık sonuç
Kâr ve zarar hesabı

Satış gelirleri

Gerçek giderler

Değerde azalma

Provizyonların tahsisi

GiderlerGelir

200,000 avro

20,000 avro

10,000 avro

Income
300,000 avro
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Nakit akışı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Satış gelirleri 300,000
- Gerçek giderler 200,000
= Nakit akışı 100,000

100 bin Avro değerindeki nakit akısı, içeri gelen paranın, dışarı çıkan ve harcanan paradan 100 bin
avro fazla olduğunu gösterir.
Kâr ise su şekilde hesaplanır:
Satış gelirleri
- Gerçek giderler
= Nakit akışı
- Değer kaybı
- Provizyonlar
= Kâr

300,000
200,000
100,000
20,000
10,000
70,000

Kâr, şirketi gerçekten daha “zengin” halde getiren miktarı temsil eder (bir önceki yıla göre şirketin
özvarlık sermayesi kâr miktarında arttı).

Örnek: nakit girişi,negatif yıllık sonuç

Aşağıda bulunan örnek, basit rakamlarla belirtilmiş olup, nakit para akısının ve yıllık sonucun
(zarar) nasıl hesaplandığını göstermektedir:
Kâr ve zarar hesabıGiderlerGelir

Satış Gelirleri

Aktüel giderler
Değer kaybı

Provizyonların tahsisi

Satış gelirleri
- Aktüel giderler
= Nakit akısı
- Değer kayb
- Provizyonlar
= Zarar

450,000 avro

40,000 avro

80,000 avro

500,000 avro

500 000
450 000
50,000
40,000
80,000
- 70,000

Şirket, hâlihazırdaki giderleri karşılamaya yetecek kadar gelir elde etmiş görünüyor. Yeterli
miktarda para kazanamadığı için, şirketin geleceği aşağıdaki koşullara karsı belirsiz durumda:
• Sabit varlıkların değerlerindeki kaybı karşılamak (yeni ekipman ve cihaz satın alımı için rezerv
oluşturulması) ve
• Provizyonlara yansıyan tahmini fatura miktarların karşılanması.

Nakit akısının hesaplandığı formül (temel kural)
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Nakit akısının hesaplandığı en sık kullanılan formül sudur:
Kâr
+ Değer kaybı
+/- Provizyonların tahsisi/yeniden girişi
= Nakit akısı

Bir şirket, farklı amaçlar doğrultusunda nakit akısını kullanabilir. Bu amaçlar şunlardır:

• Kârın paylaştırılması
• Yatırım yapmak
• Kredilerin geri ödenmesi
• İleriki zamanlar için kenara para koyma – “rezervlerin oluşturulması” olarak da bilinir.

VERİMLİLİK

Bir şirketin rekabetçi bir ortamda ayakta kalıp kalmayacağı esasen şirket faaliyetlerinin diğer
şirketlere kıyasla ne derece verimli (ekonomik acıdan etkin) olduğuna bağlıdır.
Verimlilik, aşağıda yer aldığı gibi tanımlanabilir:
En yüksek sonuca mümkün olan en düşük girdi ile ulaşabilmek. Diğer bir deyişle, girdi/çıktı
ilişkileri olabildiğince olumlu olmalıdır.

MUHASEBE
Belki bazen kendinize sorarsınız:
Malvarlığım nedir? (ev, bahçe, araba vb.)
Bu mal ve mülkün ne kadarını kredi ile satın aldım? Ne kadar borcum var?
Hakikaten, ne kadar zenginim?
Gecen yıl mali olarak başarılı bir yıl mıydı? Daha mı zenginleştim ya da daha mı fakirleştim?
Bu sorulara birer cevap yazarak, bir nevi yılsonu mali beyanname üretmiş oluyorsunuz, okuması
oldukça ilginç olacak ve size değerli bilgiler verecektir.
•
•
•
•

Bir şirketin yıllık mali beyannameleri aşağıdaki unsurlardan oluşur:
• Bilanço
• Kâr zarar hesabı
Yıllık mali beyannameler aşağıdaki temel sorulara yönelik bilgi içerir:
• Şirkete ait ne tür mal ve mülk var? (bilanço)
• Şirket ne kadar zengin? Şirketin mallarının ne kadarı şirkete, ne kadarı girişimciye ait? (bilanço)
• Şirketin ne kadar borcu var? (bilanço)
• Gecen yıl başarılı bir yıl mıydı? Şirket zenginleşti mi fakirleşti mi? Yani, kâr mı elde etti yoksa
zarar mı etti?

Bu bilgiler önemlidir, yalnızca işletme sahipleri için değil, aşağıda ayrıca belirtilen kişiler
için de önem taşımaktadır:
• Banka; bir şirkete kredi açma ya da açmamaya karar vereceği zaman
• Şirketin Potansiyel Alıcıları/hissedarları;bu kişiler paralarını belirli bir şirkete yatırmaya ya da
o şirketten uzak durmaya karar vereceklerinde (örn. halka açılmış bir limited şirket hisselerini
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satın alma durumlarında)
• Ürün sağlayıcılar;sağlamış oldukları ürün ve hizmetlerin karşılıklarını alıp almama ihtimalini
bilmek isteyeceklerdir
• Müşteriler, şirketin devamlılığının kesin olduğunu ve sipariş etmiş oldukları ürün ve hizmetlerin
anlaşmaya uygun şekildeşirket tarafından sağlanacağını bilmek isteyeceklerdir.
• Çalışanlar, işverenlerinin başarılı olup olmadığını bilmek isteyeceklerdir (örn. işleri garantili
mi yoksa sallantıda mı?); yıllık mali tablolar, maaşı şirketinbaşarısına bağlı olan çalışanlar için
özellikle önem taşımaktadır.
• Başvuru adayları, şirkette işe başvurusu yapmanın iyi olup olmayacağını bilmek isteyeceklerdir.
• Hükûmet (vergi dairesi), şirket gelirlerinden ne kadar verginin kesileceğini hesaplamak için
şirketin mali bilgilerine ihtiyaç duyacaktır.

Finansaloranlar – özet
Özsermaye kârlılık oranı =

kâr: özsermaye x100

Yatırım kârlılığı= kâr: toplam Özsermaye ve yükümlülükler x 100

Nakit akışı = Kâr+Değer azalması+/- provizyonların tahsisi / yeniden girişi
Para mevcudu=likitfonlar: kısa vadeli yükümlülükler x100

Likidite oranı=
Likit fonlar + kısa vadeli alacak hesapları: kısa vadeli yükümlülükler x100
Câri oran= cari aktifler: kısa vadeli yükümlülükler x100

Özvarlık oranı = özsermaye: toplam Özsermaye ve yükümlülükler x 100
Borç oranı = borç sermaye: toplam Özsermaye ve yükümlülükler x 100
Satış kazancı = kâr: satış gelirleri x 100

BİLANÇO TABLOSU
BİLANÇO TABLOSUNUN YAPISI
Bilanço tablosu, bilanço günü de denilen (genellikle 31 Aralık’tır) belirli bir zaman diliminde
şirketin tüm önemli bilgilerini gösteren bir belgedir. Ne var ki, bilanço günü için başka bir tarih de
seçilebilmektedir (örn. 30 Nisan).
Aşağıda belirtilen bilgi ve rakamlar Bilanço tarihi itibariyle oluşturulur:
• Şirketin sahip olduğu aktiflerin hacmi nedir?
• Aktiflerin ne kadarı gerçekten şirkete ya da işletme sahibine ait, yani şirket ne kadar zengin?
• Şirketin ne kadar borcu var?
Bilanço tablosu, kanunlara uygun şekilde kural ve yönetmeliklerle hazırlanmalıdır. Bu kural ve
düzenlemeler, bilanço tablosunun formatı ve içeriğini belirlemekte ve daha önemlisi, değerleme ve
muhasebe standartlarını göstererek, harici tarafların, şirketin
• Aktifleri (malvarlığı) ile
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• Mali durumunu görebilmelerini sağlamaktadır.
Bilanço tablosu iki sütundan oluşmaktadır; aşağıda gösterilen ana hatlara sahiptir:

BİLANÇO TABLOSU

AKTİFLER /MAL VARLIGI

ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirketin ne tür aktifleri (mal varlığı)
bulunuyor?

Şirketin aktiflerini kim finanse etti? Bu aktifler
kime/neye ait?

Cari aktifler

Borç sermayesi

Sabit aktifler

Toplam aktifler

Özsermaye

Toplam Özsermaye ve yükümlülükler

The left-hand side of the balance sheet is known as the asset side.
Bilanço tablosunun sol bölümü, aktifler bölümü olarak da bilinir.
Bu bölüm su soruya cevap verir: şirket ne tür aktiflere sahip ve bu aktiflerin değeri nedir?
Prensipte, aktifler iki türlüdür:
• Sabit aktiflerşirkete uzun vadede fayda sağlar.
• Cari aktiflerşirkete kısa vadede fayda sağlar; bu aktifler çalışma yılı içerisinde kullanılır, işletilir
ya da satılır.
Şirket içerisinde, bir yıldan fazla bir süredir duran aktifler sabit aktifler olarak gösterilir. Bunların
haricindekiler ise cari aktiflerdir.
Tipik örnekleri şunlardır:
Sabit aktifler: binalar, büro ekipmanı, araba parkı, bilgisayar, ekipmanlar
Cari aktifler: satışa hazır ürünler, alacak hesapları, bankada bulunan nakit, eldeki nakit.
Sabit aktiflerin de kategorileri bulunmaktadır:
• Sınırlı ömrü olan aktifler
• Araçlar: sınırlı kullanım ömrü vardır
• Arazi: sınırsız kullanım ömrü vardır
• Maddi ve dokunulmaz varlıklar

Araç, arazi: maddi
Patent, lisans: dokunulmaz, gayri maddi

Bilanço tablosunun sağ bölümü, sermaye ve yükümlülükler bölümü olarak bilinir.
Bu bölümde, aşağıdaki sorulara cevaplar bulunur:
• Şirketin varlıklarını/aktiflerini kim finanse etti?
• Şirketin aktifleri kime ait?
Prensip olarak, yalnızca iki ihtimal bulunmaktadır: aktifler ya şirkete aittir, ya da başka birine
(üçüncü taraflara). Diğer bir deyişle, aktifler girişimcinin kendi fonlarıyla finanse edilmiş (=Özsermaye)
ya da harici sermaye sağlayıcıları tarafından finanse edilmiştir (=borç sermayesi).
Toplam varlıklar/aktifler =toplam sermaye ve
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ENVANTER – STOKLAR
Stok sayımı yani envanter bilanço tablosunun oluşturulmasında temeldir. Envanter tablosu
oluşturmak için, bilanço tarihinden itibaren aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
Adım 1: aktifler sayılır ve değerleme yapılır
Adım 2: borçlar belirlenir (sayılır ve değerleme yapılır)
Adım 3: borç sermayesi, toplam varlıklardan düşürülür; böylelikle şirketin özsermayesi hesaplanır.

Varlıklar - Borç sermayesi = Özsermaye

Birçok şirketin muazzam sayıda varlıkları olmasına rağmen, bu varlıkların büyük bir kısmı
bankaya aittir. Şirketin gerçek zenginliği, bu varlıklara bakılarak ortaya konulamaz; bunun yerine
bilanço tablosunun sağ bölümündeki Özsermaye kısmına bakılarak cevap verilebilir (Özsermaye ve
yükümlülükler tarafı).
Çok fazla kayıtlı mülke/varlığa sahip olmak, zengin olmak değildir!

KÂR VE ZARAR HESABI
Bilanço tablosu karşılaştırması yaptığınızda, şirketin finansal pozisyonunu iki ayrı zaman dilimi
içerisinde --mali yılın başlangıcı ve sonunda—karşılaştırma yapmış oluyorsunuz.
Ne var ki, bu karşılaştırma, bize o yıl boyunca nelerin olup bittiğini söylemez. Ancak, girişimci için,
şirketin daha zengin ya da daha fakir olması tek önemli faktör değildir; şirketin neden dolayı kâr ya
da zarar ettiği de önemlidir. Bu soruyu kâr ve zarar hesabı cevap vermektedir.
Makbuz ve faturalar: kâr ve zarar hesabının temelleridir.
Envanter tutmak (stok sayımı) nasıl bilanço tablosunun çiziminde esas ise, makbuz ve faturalar da
kâr ve zarar hesaplarının toplanmasında esastır.
Her bir ticari işlem, yazılı bir şekilde (=doğrulanabilir) belgelenmelidir, ister müşteriye bir şey
satın (satış muamelesi), ister çalışanlarınızın maaşlarını havale ile gönderin ister kiranızı ödeyin.
Vergi dairesi, özellikle, şirketin her bir işlemi belgelendirmenizi ve kanıtlamanızı isteyecektir. Şirketin
hesaplarını kontrolden sorumlu vergi denetçisi, yalnızca yasal koşullara uyacak şekilde kanıtları
bulunan işlemleri kabul edecektir. Bu da su anlama gelmektedir: yalnızca fatura ve makbuzlarla ibraz
edilebilen gelir ve giderler dikkate alınacaktır.
Fatura ve makbuzları toplamak ve düzenlemek, onları kayıtlamak, hesap tutmayı zorlaştıran ve
pek çok girişimcinin nefret ettiği zaman tüketici bir işlemdir.
Kâr ve zarar hesabına dayalı olarak kârın hesaplanması
Kar ve zarar hesabı (kar-zarar bilançosu olarak da bilinir), şirketin mali yıl boyunca yaptığı tüm
ticari işlemlerden oluşur; bu işlemler şirketinyılsonunda daha zengin mi ya da daha fakir mi olduğunu
belirler.
• Şirketi zenginleştiren ticari muamelelere gelir denir.
• Şirketin fakirleşmesine neden olan ticari muamelelere giderler denir.
Not:Yalnızca, şirketin zenginleşmesine ya da para kaybetmesine neden olan ticari işlemler karzarar hesabına kayıtlanır.
Kar-zarar hesabı formunda

• Giderler sol bölümde yer alır
• Gelirler sağ bölümde yer alır
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Kar-zarar hesabı (kar zarar bilançosu)
Giderler
Hangi
ticari
işlemler
kaybetmesine sebep oldu?

Gelir
şirketin

para Hangi ticari işlemler şirketin para kazanmasına
neden oldu?

Gelir (örn. satış gelirleri), kar zarar bilançosunun sağ tarafında yer alırken, giderler (örn.
çalışanmaaşları, materyaller, enerji, kira vb.) tablonun sol tarafında yer alır.
Şirketin bir sonraki mali yılın sonuçları gelir toplamından harcamaların çıkarılmasıyla hesaplanır:
Gelir - Harcamalar = Yıllık sonuç (kar/zarar)

Kar/zarar beyanı formu oluşturulurken, kar kısmı sol tarafta yer alır (=harcamalar bölümü),
zarar kısmı sağ bölümde (=gelir bölümü) gösterilir. Böylelikle, kar ve zarar bilançosunda toplamlar
dengelenir.
Kar/zarar hesabı
Harcamalar
(kar)

Gelir

Toplam

Toplam

(zarar)

TAHAKKUKLAR
Yıllık mali beyanların amacı, bir şirketin varlıkları, mali ve kazanım pozisyonları konusunda doğru
bir tablo oluşturulmasıdır. Bu amaçla, henüz (=bilanço tarihi itibariyle) bir para girişi ya da çıkışına
sebep olmamış ticari işlemlerin de dikkate alınması gerekmektedir.
• Ticari borçlar ve alacak hesapları
• Provizyonlar
• Değer yitimi (ve aşınma payı)

PROVİZYONLAR/TEDBİRLER
Kimi yönlerden provizyonlar da ticari borçlara benzer. Aradaki ana farklar şunlardır:
• Henüz bir fatura gelmemiş, dolayısıyla kesinliği yok
• Fatura kesilecek mi, ya da miktarın ne kadar olacağı belli değildir.
Örnek: Hasar görmüş bir araç, 28 Aralık’ta tamir ediliyor. Fatura ise ertesi sene için kesiliyor. Ne
var ki, bu ticari işlem, yıllık mali beyanlar hazırlanırken dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde, şirket
kendini olduğundan daha zengin ve başarılı olarak gösterecektir. Ve hatta ileride bir zamanda vakti
yaklaşmakta olan bir ödemesi olduğunu unutabilir.
Provizyonlar/tedbirler su tür ödemeler için oluşturulur:
1. Gelecekte vadesi dolacak ödemeler
2. Miktarı henüz kesin olarak bilinmeyen ödemeler.
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Diğer sebeplerin yanı sıra, provizyon oluşturma sebepleri:
• Ürün ve hizmetler teslim alındı, ancak henüz faturalandırılmadı
• Ürünün hatalı olması durumunda işleme konacak garanti kapsamı
• Çalışanların emeklilik öncesi işlerinden ayrılmaması sonucu ödeme günü gelen emeklilik
yükümlülükleri
• Kaybedebileceğiniz davalar (ne kadar ödemeniz gerektiğini bilmiyorsunuz).

Provizyonlar, bilanço tablosunun sağ bölümünde (sermaye ve yükümlülükler kısmında) yer alır ve
borç sermayesine atfedilir.

DEGER YİTİMİ

Amortismana tabi sabit varlıklar sınırlı ömrü olan aktiflerdir, dolayısıyla zamanla değerlerinde
azalma oluşur. Bu değer kaybı, yıllık mali beyanlarda dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde, yönetim ve
harici taraflar, şirketin aktifleri ve mali durumu hakkında doğru bir fikir edinemezler (örn. bir araç,
tüm kullanım ömrü boyunca bilanço tablosunda ilk alındığı değerde gibi gösterilirse). Değer yitimi
kavramı, yıpranma nedeniyle oluşan daimi bir değer kaybını ifade etmede kullanılır.
‘Değer yitimi ve amortisman’ terimleri birlikte kullanılır çoğunlukla, bunun nedeni, maddi ile
maddi olmayan aktifler arasında fark olmasıdır: “değer yitimi” terimi lisanslar ya da firma değeri gibi
maddi olmayan aktifleri ifade etmektedir.
Örnek: 3000 Avro ’ya alınmış olan bir bilgisayar donanımının tahmini 3 yıllık kullanım ömrü /
hizmet süresi vardır.
                                             3000
Yıllık değer yitimi =
3

= 1000 Avro

1000 Avroluk değer yitimi yıllık mali beyanları aşağıdaki gibi etkiler:
• Bilanço tablosu: T Bilgisayar donanımının değeri 2000 Avro ‘ya düşer (ilk alındığındaki değeri
olan 3000 Avro’dan)
• Kâr-zarar hesabı: T yıllık 1000 avroluk değer yitimi kar-zarar bilançosunda kârı düşüren
gider olarak kaydedilir. Değerdeki 1000 avroluk zarar (değer yitimi), şirketin kârından çıkarılır
böylelikle, şirketi daha “fakir” hale getirir.
Vergi muhasebesi için, şirketin mümkün olan en düşük kullanım süresini bildirmesi gerekir.
Kullanım ömrü ne kadar kısaysa, yıllık değer yitimi o kadar fazla olacaktır, böylelikle kârdaki düşüş
ne kadar fazlaysa sonuç olarak gelir vergilerindeki düşüş de o kadar yüksek olacaktır.

				

YATIRIM GİDERLERİ

Hangi giderler kârı toplam miktarıyla düşürür?

Yöneticiler ve girişimciler her zaman düşük kar göstermenin yollarını ararlar. Bunun
nedeni acıktır—çok yüksek vergi ödemek istemezler.
Yalnızca şirketi daha “fakir” hale getiren giderler Kar-zarar bilançosunda gösterilir.
Bu giderler, meydana geldikleri mali yıldaki toplam miktarlarıyla, kârın azalmasına sebep
olur—dolayısıyla vergiye esas miktarın azalmasına da sebep olur. Bu giderlerin arasında
maddi ve personel giderleri, telefon faturaları, reklam maliyetleri vb. bulunmaktadır.
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Uzun süreli eşdeğer oluşturan giderler, tam aksine (örn. makineler) bilanço tablosunda
aktifler olarak gösterilmelidir. Şirket, makineler için para mübadelesinde bulunur, yani, sabit
varlıklar için nakit mübadelesi gibi; böylelikle bu işlemler şirketin ‘para kaybetmesine’ neden
olmaz. Bu tür giderler kapitalize edilmeli (yararlanılmalı) diğer bir deyişle, satın alınan
ürünler bilanço tablosunun varlıklar kısmında gösterilmelidir.
Kapitalize edilen yani sermayeye dönüştürülen giderler kârı toplam miktarlarıyla
birden düşürmeyecektir; bu nedenle gelir vergisindeki ilgili düşüş bir sonraki yıla kadar
gerçekleşmeyecektir. Çok sonrasında bu giderler, uygulanabilir yıllık değer yitimi oranları
seklinde adım adım düşürülecektir (aktiflerin hizmet ömürlerine bağlı olarak).

YILLIK MALİ BEYANLARA İLAVELER
Tedbir ve rezervlerin etkileri:
Rezerv ve tedbirler (provizyonlar) bilanço tablosunun sağ tarafında (sermaye ve
yükümlülükler bölümünde) yer alır. Ancak, akılda bulundurmanız gereken arada bir fark var:
rezervler özsermayenin parçası iken, tedbirler (provizyonlar) borç sermayesinin parçasıdır.
Örnek: Tahmini dava masrafları 12 bin avroyu bulmaktadır. Bu beklenen masrafların
karşılanabilmesi için, 12 bin avroluk tedbirlerin bilanço tablosunda gösterilmesi gerekmektedir. Kârzarar bilançosunda bu masraflar “mahkeme masrafları” olarak gösterilecektir.
BİLANÇO TABLOSU

VARLIKLAR

SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Sabit varlıklar:

Özsermaye:

Şirket aracı 25,000

Borç sermayesi:

Diğer varlıklar 300,000
Cari varlıklar:

Ticari alacaklar

REZERVLER 20,000

Banka kredisi 135,000

3,000

Elde/bankada bulunan nakit 27,000

TOPLAM

183,000

355,000

Ticari borçlar 5,000

TEDBİRLER/PROVİZYONLAR 12,000

TOPLAM

355,000
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FİYATLANDIRMA POLİTİKASI
Fiyatlandırma politikası iş dünyasının en stratejik konularından biridir. Genellikle bir şirketin
fiyatlandırma politikası, o şirket kurulduğunda belirlenir ve temel oryantasyonunu belirler.
Bu bağlamda uygulanabilir olan temel prensip, değer-talep işlevidir. Bu işlev, talep edilen miktar
ne kadar düşükse, ürünün değeri (fiyatı) o derece yüksek olacak demektir.
En uygun fiyatlandırma politikasına erişmek için yoğun Pazar araştırması yapmak gereklidir.
Pazar, çoğunlukla müşterileri ifade eder, istenilen ücretin belirli bir ürünün bedeli olup olmadığını
belirler. Müşterilerin ödemeyi kabul ettiği ücret ne kadar yüksek olursa,
• Ürün için talep o derece yüksek olacaktır ( en bilinen örnek: çöldeki su örneği)
• Ürün kalitesi ve müşteri hizmetleri kalitesi o derece yüksek olacaktır,
• Ürün daha ayrıcalıklı ve orijinal olacaktır.
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FİYAT VE PAZAR TÜRLERİ
Learning targets:
Gördüğümüz gibi, fiyatlandırma politikasında müşteriler belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu
bağlamda akılda bulundurulması gereken ikinci önemli bir faktör ise rekabettir. Zira rekabet, üst
limitteki fiyat marjını sınırlar.
Rekabetin olmadığı Pazar türüne monopol (tekel) denir. Bu tür pazarda şirket en yüksek
fiyatlandırma serbestisine sahiptir. Müşteriler belirli bir ürünü yalnızca belirli bir şirketten satın
alabilir demektir; böylelikle bu şirketin “insafına” kalmış durumdadırlar.
Tekeli önleyici kanun ve düzenlemeler ulusal ve uluslar üstü (AB) seviyelerde uygulanır ve bu
kanunlar, girişimcilerin tekel pozisyonunu elde ederek fırsattan istifade etmelerini sınırlar.
Fiyat rekabeti, şayet bir firma diğer şirketlerle de rekabet etmek zorunda ise, daha da yoğundur.
Bu duruma oligopol denir.
Şayet, çok sayıdaki şirketler aynı anda ve aynı pazarda faaliyet gösteriyorsa, buna polipoli denir.
Tüm katılımcıların yüksek seviyede bilgiden faydalanması durumunda ise, tam rekabet ortamı
vardır.
Birçok alanda küresel rekabet ve internet olanakları, polipoli yapıların oluşmasına zemin
hazırlamıştır. Bu yapıların aralarındaki rekabetten müşteriler faydalanır. Ancak, vahşi rekabet aynı
zamanda şirketlerinçalışanları üzerinde doğrudan baskıyı artırır.

ÖZEL İNDİRİMLER
Özel indirimler yeni müşterilerin dikkatini çeker, zamanla daimi müşteri haline gelirler.
Düşük-ücretli ürün, müşterileri mağazaya çeker; müşteriler normal fiyatı olan diğer ürünleri de
satın alırlar.
Ne var ki, bu tür fiyat manipülasyonu tehlikeli bir stratejidir: birçok istenmeyen sonuç, yeni
müşteri kazanmanın avantajının önüne geçebilir:
• Standart fiyatlardan satın alan daimi müşteriler özel indirimlere bağımlı hale gelebilir: sezon
içerisinde almak yerine, sezon dışı satışlara yönelebilir, son-dakika indirimlerini beklemeye
başlayabilir ve örneğin kafeye yalnızca “happy hour” denilen indirimli saatlerde uğrayabilirler.

• Müşteriler düşük fiyatlara hızlı bir şekilde alışırlar, dolayısıyla çoğunlukla standart fiyatlandırmaya
geçişi kabul etmek istemezler.
• Standart fiyat ödeyen müşteriler, diğerlerinin aynı ürünler için yalnızca yarı fiyatını ödediklerini
gördüklerinde kendilerini aldatılmış hissederler.
• Şirketin ve ürünlerinin güvenirliliği ve imajı zedelenir: --bu denli ucuz olan iyi bir firma/ürün
değildir-• Çalışanlara fazla yüklenilir; kendilerini mutsuz hissedebilirler.
Dahası, fiyatlandırma politikaları kararlarının yalnızca müşterileri etkilediği değil, aynı zamanda
rakiplerden gelebilecek olası tepkilerin de göz önüne alınması gereklidir. Rakip firmalar, bunu
bir meydan okuma olarak algılayabilir ve aşırı rekabetçi fiyatlarla karşılık verebilirler. Bu durum
da, fiyatların spiralin çok aşağısına çekilmesine neden olur. Bu tarz fiyat savası, yalnızca en güçlü
olanın hayatta kaldığı bir dışlama etkisine neden olur. Nihayetinde, herhangi bir iş alanında makul
fiyatlandırma politikası en önemli stratejidir.
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İŞ KANUNUNA GİRİŞ
YASAL İŞLETME TÜRLERİ (Avusturya)
Kendi işletmesini kurmak isteyen bir kişi için, farklı yasal işletme organizasyon formlarını
bilmesi ve bunların arasındaki farkları anlaması çok önemlidir.

Teşebbüslerin büyük bir çoğunluğu basta şahıs işletmesi olarak is hayatına baslar; birçok girişimci,
iş yaşamları boyunca kendi hesabına çalışan girişimciler olarak kalırlar.
Şirketini, tek kişilikşahısşirketi olarak işletme kararı alan bir işadamı, aşağıdaki avantajlara sahip
olur:
• Elde edilen kârları, paylaştırmak zorunda kalmaz
• Kararlar bağımsız şekilde alınır, dolayısıyla daha fazla iş esnekliğine sahiptir
• Düşük kurulum maliyeti
• Basit muhasebe düzenlemeleri
Dezavantajları:
• Kendi hesabına çalışan girişimci, teşebbüsün tüm borçları konusunda (kendi malvarlığı da dâhil)
sınırsız kişisel yükümlüklere sahiptir
• İş alanında tüm sorumluluk kendisine aittir. Firma, tek bir kişinin fiziksel ve ruhsal durumuna
bağlıdır.
İki ya da daha fazla tarafla oluşturulan ticari kuruluşlar

Ortaklıklar

Ortaklık, iki ya da daha fazla birey tarafından oluşturulan ve sahiplenilen bir ticari kuruluştur.
Ortaklardan en az bir tanesi, teşebbüs faaliyetlerinin sınırsız kişisel sorumluluğunu üstlenmesi
gerekir.
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Ortaklıkların en çok bilinen iki türü vardır:
• Kolektif şirket
• Limited ortaklık (Komandit şirket)
Genel ortaklık (kolektif şirket)

Sizinle aynı hakları ve sorumlulukları bulunan ve sizinle tüm riskleri paylaşmayı kabul
eden bir ya da birden fazla ortakla ticari bir kuruluş kurmak istiyorsanız, genel ortaklık
(kolektif şirket) sizin için ideal bir işletme modelidir.

Ortak/ortaklar
Kârı paylaşırlar,
Karar verme süreçlerine katılırlar,
Şirkette genellikle birlikte çalışırlar,
Teşebbüsün borçlarından sorumludurlar.
Genel ortaklığı seçmede en önemli öncül, şirketin yasal yapısı koşulsuz karşılıklı güvene dayalıdır.
Genel partner olarak ‘hamama giren terler’ düsturuna tabi olursunuz-şirkete çok az miktarda
sermaye koymuş olsanız bile tamamıyla yükümlüsünüz. Bununla birlikte, herhangi bir genel partner,
tek temsilci hakkına sahiptir; yani, şirketleri adına karar veren bir ortağın aldığı karar diğerlerini de
bağlayıcıdır.
•
•
•
•

Avantajları:
• Kârları paylaşırlar
• Partnerler karar verme sürecine katılabilirler.
• Şirkette birlikte çalışabilirler
• Ortaklık daha fazla kredite sağlar
Dezavantajları:
• Tüm partnerlerin işletmenin borçlarına karsı sınırsız, kişisel ve ortak münferityükümlülükleri
vardır.

Limited ortaklık:
Limited ortaklık, genel ortaklığa benzese de bir yönüyle diğerinden ayrılır. Partnerlerin farklı
görevleri, hakları ve sorumlulukları vardır. Böylece, limited ortaklığa “iki sınıflı” iş ortaklığı diyebiliriz;
böyle bir ortaklıkta partnerlerden en az biri limited partner, bir tane de genel partner niteliğindedir.
Bu yasal işletme türü, özellikle ortaklardan biri tüm iş risklerini almaya ve kendi malvarlığıyla
birlikte sorumlu olmaya hazır değilse, ideal bir işletme türüdür. Limited partner olarak, bu partnerin
sorumluluğu, sermayeye yaptığı katkıyla sınırlı kalmaktadır.
Yalnızca genel partner sınırsız kişisel sorumluluğa sahiptir. Birden fazla genel partner mevcutsa,
ortak sorumlulukları paylaşırlar.
Kısa özet
Genel partner
• Kârlardan pay alır
• Bağımsız bir şekilde karar verme yetkisine sahiptir.
• Kişisel, sınırsız ve münferit sorumluluklara sahiptir.
• Limited partner
• Kârdan pay alır
• İşle ilgili herhangi bir karar alamaz, yalnızca denetim hakkı vardır.
• Kişisel malvarlığıyla sorumluluk üstlenmez, sorumluluğu yalnızca sermayeye yaptığı katkı ile
sınırlıdır.
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Şirketler
Şirketlerin iki ana türü vardır:
• Özel limited şirket
• Halka acık limited şirket
Şirketler, işletme içerisinde aktif olarak çalışmak istemeyen, ancak, kâr paylaşımı karşılığında
sermaye sağlayan kişiler için ideal bir yasal ticari kuruluş türüdür. Özellikle halka acık limited şirketler
halka açılarak, tek kişilik şahıs işletmelerinden ve ortaklıklardan daha fazla fon toplayabilmektedir.
Bu hisseler, ortaklıklarda olduğundan daha kolay bir şekilde hisselerini transfer edebilirler, özellikle
de borsada işlem yapıyorlarsa.
Özel limited şirket
Bir girişimin karşılaşacağı risk ne kadar büyükse, o şirketi özel limited şirket halinde kurmak daha
mantıklıdır. Bu işletme türünün en büyük avantajı, isminden de anlaşılabilir: herhangi bir özel birey
kendi özel malvarlığıyla sorumluluk taşımaz, bu kredi sağlayan tarafın istihkakına karsı emniyete
alınmıştır.

Özel mülkiyet, emniyete alındığından, özel limited şirketler, genel ve limited ortaklıklarla
kıyaslandığında daha popüler ve sayıca daha fazladır. Bununla birlikte, özel bir limited şirket, tek bir
şahıs tarafından da kurulabilir.
Kredi sağlayıcılarına az da olsa teminat verilmesi için, (Avusturya’daki) yasalar, hisse ya da
nominal (itibarî) sermaye de denilen asgari seviyedeki sermayenin, şirketin kurulusunda ibraz
edilmesini Sart koşar. Bu miktar en az 35 bin Avro ’dur; bunun ilk yarısı nakit olarak ödenmelidir.
Diğer yarısı, başka bir zaman diliminde ister nakit ister de türünde bir katkı ile (örneğin şirket aracı
olarak) sağlanmalıdır.
Dahası, şirketin kuruluş masrafları, diğer yasal işletme türlerinden daha yüksek olmakla birlikte
en düşüğü 4 bin Avro’dan fazladır. Bu masraflar, zorunlu şirket anlaşmasının hazırlanması ve
onaylanması için Ticari Sicil Kurumu’na ve notere ödenen ücretlerin toplamıdır.
Özel limited şirket, tüzel kişiliği olan bir varlıktır, yani, katılımcılarından bağımsız olarak kendi
hukuki varlığı olan bir ticari işletme türüdür. Böyle olduğundan, şirketin kendisi aktiflerin sahibidir;
sözleşmelere girebilir, dava edilebilir ve kendisine ve hatta üyelerine karsı yasal faaliyet yürütülebilir.
Özel limited şirket, kendi üyeleri tarafından değil, göreve getirilen yöneticiler tarafından dış
dünyaya karsı temsil edilir. Bu yöneticiler, ne var ki, şirketten hisse alabilirler. Durum böyle olursa, bu
kimselere yönetici üyeler denmektedir.
Avantajları:
• Şirketin üyelerinin sınırlı yükümlülükleri vardır
• İş alanındaki hisseler kolaylıkla transfer edilebilir
Dezavantajları:
• Yüksek kuruluş masrafları: şirket sözleşmesini onaylayan notere ödenen ücretler
• Kuruluş sırasında ihtiyaç duyulan hisse senedi sermayesi
• Bankalar, verilen kredilerin mülk ya da konutlar üzerinde teminat ya da ipotek talep eder.
• Çifte kayıt usulü muhasebe zorunludur.
Halka acık limited şirketi
Başarılı girişimler daha da büyürken, bir noktadan sonra, daha yeni belki de uluslararası pazarlara
açılmak zorunda kalacaklardır. Böyle riskli bir girişim için muazzam miktarlarda sermaye gereklidir
ki çoğu durumda dâhili olarak bu miktar toplanamaz.
Böyle bir durumda iki seçenek bulunmaktadır:
1. Şirket, kredi sağlayıcıdan (bankalar yoluyla) ilave fon talep eder. Bu alternatifin en büyük zorluk,
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bankların yalnızca sınırlı bir riski kabul etmeleri ve şirket ister kar etsin ya da etmesin, verdikleri
paranın itfa edilmesini ya da vadeyle geri ödenmesini istemeleridir.
2. Şirket, risk almak ve şirkete yatırım yapmak isteyen bireyleri ya da kuruluşlara yönelebilir. Gerekli
sermaye miktarının küçük tutulduğu sürece, ilave limited ya da gizli partnerlerden faydalanmak
yeterli olacaktır. Ancak, şayet, gerekli olan sermaye büyükse, küçük sermaye yatırımlarında bulunacak
mümkün olan en fazla kişiyi şirketlerine davet etmek mantıklı bir hareket olacaktır. Halka acık limited
şirket, bunu yapmanızı mümkün kılan bir yasal işletme türüdür.
Halka acık limited bir şirket kurabilmek için, belirli bir hisse ya da itibari değer (nominal sermaye)
oluşturulmalı ve bu nominal sermaye, istenilen sayıda eşit parçalara bölünmelidir. Bunun akabinde,
ilgili taraflar, bu eşit hisselerin tapularını satın alarak şirketinize yatırım yapmaları için davet
edilmelidirler. Bu tahvillere hisse (pay) denilmektedir.
Hisse (pay) satın alarak yatırım yapan hissedarlar, kendi şirketlerini kurmaksızın ve yönetmeksizin,
şirketin sunduğu imkânlardanfaydalanabilirler. Birkaç yüz avro ya da daha az miktardaki küçük
yatırım yapan hissedarlar (katılımcılar) için risk faktörü kabul edilebilir limit içerisindedir.
Şirket, katılımcıları yoluyla topladığı sermaye avantajından faydalanır zira kredi borçları gibi,
şirket geri ödemek zorunda değildir. Bunun yanı sıra, ilave vade ödemeleri yoktur.
Yukarıda belirtildiği gibi, yatırımcılar, hisse satın alarak halka acık limited şirkete nihayetinde
dâhil olurlar. Nominal hisse değeri, sermayenin dağıtılan hisse adedince paylaştırılmasıyla hesaplanır.
Şirketin hisse dağıtımlarını destekleyen mali bir kurum, teklif ya da hisse fiyatlarını belirler ve o fiyatı
ödemek isteyen yatırımcıları aramaya baslar. Teklif fiyatının belirlenmesi oldukça dikkat gerektiren
bir konudur. Şayet, teklif fiyatları yüksek tutulursa, şirket yeterli alıcı bulamama riskiyle karsı karsıya
kalır. Fakat teklif fiyatı çok düşük tutulursa da, pek çok alıcı bulunabilir ancak şirket daha fazla
sermaye oluşturma sansını kaybedebilir.

Kısa özet
Hissedarlar için avantajları:
• Büyük girişimlere çok küçük miktarlarla bile olsa yatırım yapma fırsatı
• Kar payı elde etme hakkı (=yıllık biriken kârın paylaştırılması)
• Hisselerin değerindeki olası artışlar
• Hisselerin kolaylıkla yeniden satılabilmesi
Hissedarlar için dezavantajları:
• Hisse fiyatı, değer kaybedebilir ( şirket iflas ederse, hisse değerleri sıfıra kadar düşebilir)
• Küçük hissedarlar, şirket yönetiminde herhangi bir söz hakkına sahip olmaksızın, çok ciddi
girişimci riskini üstlenmektedirler.
Şirket için avantajları:
• Sermaye amortismanı ve vade ödeme zorunluluğu olmadan sermaye toplanabilir.
Şirket için dezavantajları:
• Yüksek hacimli ve masraflı idari çalışma.
Ticari kuruluşların diğer türleri de bulunmaktadır
* dikkat: her ülkede farklılık gösterebilirler.

• Gizli ortaklık
• Sivil hukuk ortaklığı
• Limited ticari ortaklığı
• Profesyonel ortaklık
• Müşterek topluluk
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SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Satış sözleşmesi, satıcı ile alıcının hak ve görevlerini koşullar halinde ortaya koyan sözleşmeye
dayalı bir anlaşmadır.
En önemlisi
• Satıcı, ürün ve malları alıcıya göndermeyi ve gönderirken mal ve ürünlerin hatasız olmasının
teminatını üstlenir,
• Alıcı, ürünleri kabul etmeyi ve anlaşıldığı üzere ödemeyi yapmayı üstlenir.
Satış sözleşmesi, sözlü olarak da tamamlanabilir, ancak sözleşme tarafları, satış sözleşmesi yazılı
halde ise, kanunî koruma kapsamına girer. Bir satış sözleşmesinde en az şunlar mevcut olmalıdır:
• Sözleşme tarafları,
• Sözleşmeye tabi ürünler,
• Ürünlerin satıcıdan alıcıya gönderilme Sartları (fiyat, teslim koşulları, ödeme koşulları vb.)
Bilinmesi gereken şunlardır:
• Şirketin yasal ismi tam olarak nedir?
• Şirket adına yasal olarak bağlayıcı zorunlulukları kim üstleniyor?
• Sözleşmenin, yasal olarak bağlayıcı olabilmesi için, nasıl imzalanmalı?

YASAL ACIDAN BAGLAYICI NİTELİKTEKİ İMZA

Şirket acısından yasal bağlayıcılığı olması için tüm kriterleri karşılayan sözleşme imzasına yasal
acıdan bağlayıcı imza ya da yetkili şirket imzası denir.
Önemli iki kriter sudur:
• Sözleşme, şirketin doğru ve tam adıyla mı imzalandı?
• İmzayı atan kişi, gerçekten de, şirket adına yasal olarak bağlayıcı yükümlülüklerle yetkili olan bir
kişi mi?
Özel bir şahıs gibi, şirketin de bir ismi vardır, buna ticari unvan denir.

İŞLETME PLANLAMASINDA HEDEFLER,
YÖNTEMLER VE ARAÇLAR
İŞLETME KURMAK

Bankalara umutlu girişimciler kredi için sık sık müracaat ederler. Ancak, kredi için müracaat
eden bu müteşebbislerin herhangi bir şeyi olmamakla birlikte, yalnızca iş planları vardır ve kredi
eksperlerinin sorduğu aşağıdaki sorulara cevap veremezler. Bu sorular şunlardır:
• Ürünü satın alacak gerçekten yeterli sayıda müşteri potansiyeli var mı?
• Eğer evetse, potansiyel müşterilerin dikkati nasıl çekilebilir?
• Aynı iş fikrine sahip başka birileri, daha fazla sermaye/ya da tecrübe sahibi olma gibi daha
avantajlı koşullardan faydalandı mı?
• İş düşüncesini gerçeğe dönüştürmek finansal olarak ne kadar tutacak?
• Masraflar neredeyse aniden artabilmektedir. Hangi noktada gelir beklentisi oluşmaya başlayacak?
• İşler planlandığı gibi gitmediğinde ne olacak? Çeşitli engeller nasıl asılacak?
Bir işletme kurulduğunda, iş planının potansiyel kullanıcıları:
• Girişimcilerin kendisidir
• Kredi için başvurulan bankalar
• Kurulan işletmenin ümit verici bir yatırım fırsatı olduğuna dair ikna edilmesi gereken yatırımcılar
• Kamu kaynakları yetkilileridir.
Bir iş planı, aşağıdaki unsurların içinde bulunduğu detaylı bir işletme genel görünümü sunmalıdır:
• Endüstrideki eğilimler ve Pazardaki değişiklikler
• Rekabet

336

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

•
•
•
•

Pazarlama planları
Finans planlaması
Üretim ve personel yeterlilikleri
Ve dahası.

ANALİZLİ VE PLANLAMA ARACLARI

• Adım 1:Güçlü ve zayıf noktaları analiz edin. Bununla birlikte, bireysel güçlü ve zayıf noktaları
belirlemeye ve kategorize etmekte fayda var.
• Adım 2:Güçlü noktalarınızı pekiştirmek ve zayıf noktalarınızı yok etmek için tedbirler alın.

FIRSATLAR/TEHDİTLER ANALİZİ
• Adım 1: Fırsatları ve tehditleri tahlil edin. Bu noktada, iki ayrı kriteri dikkate alabilirsiniz:
• Teşkil ettiği önem: İşletmenin geleceği için fırsat ne derece önemli/ tehdit ne derece
ciddi?
• Olasılık: Fırsatın/riskin gerçekleşme olasılığı nedir?
PORTFÖY ANALİZİ

Portföyün önemi/zorunluluğu
Böyle durumlarda, önem/zorunluluk matrisi yardımcı olabilir. Aşağıdaki adımların takip edilmesi
gereklidir:
Adım 1: Yapılması gereken şeylerin listesini hazırlayın
Adım 2: Yapılması gereken şeylerin önem derecelerini değerlendirin
Adım 3: yapılması gerek şeylerin önceliklerini değerlendirin.

YASAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ

Safha 1: TBaşlangıç her zaman en güç kısımdır; ürünün tanıtım aşaması denen süreci başarıyla
atlatması gerekir.
Safha 2: O Ürün, Pazar tanıtımından başarıyla çıkınca, büyüme aşamasına girilir
Safha 3: Bir noktada, büyüme duraksayacaktır; satış ve kârları artırmak mümkün olmayacaktır.
Safha 4: Ürün pazarda iyi tanıtılmışsa, bu pozisyon uzun bir süre korunabilir. Ürün artık olgunluk
aşamasında.
Safha 5: Gerileme aşamasında ürün demode hale gelir, bir süreden sonra kimsenin dikkatini
çekmez.
Safha 6: Mantıklı olan eylem, ürünü pazardan çekmektir. Ürün yok etme aşamasına gelinmiştir.

ABC ANALİZİ

ABC analizi denilen analiz, çok basit ancak etkin bir planlama aracıdır. Bu analiz, girişimcinin
karar-alma sürecine çok değerli katkı sağlar.
A, B ve C harfleri, analiz edilecek konu maddelerinin ya da faaliyetlerin alt kategorilere bölünmesini
ifade eder.
A…çok önemli
B…..önemli
C….o kadar da önemli değil

BEYİN FIRTINASI YAPMA

Yapılan beyin fırtınası, aşağıda belirtilen prensipleri takip etmelidir:
• 1. Temel Prensip: Herkes aklına gelen fikri söyleyebilir
• 2. Temel Prensip: Biri konuşurken, diğerlerinin araya girmesi hoş karşılanmaz; kişilerin fikirlerine
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yorum yapmak ya da söz söylemek kesinlikle yasaktır
• 3. Temel Prensip: tüm fikir ve düşünceler not alınır.
• 4. Temel Prensip: yalnızca bu beyin fırtınası toplantısından sonra düşünceler analiz edilebilir ve
mercek altına alınır.

PROJE PLANLAMASI
BİR PROJE PLANININ HEDEFLERİ VE YAPISI

Proje, karmaşık bir görev ya da görevlerin bütünüdür.
• Belirli hedefleri amaçlar
• Zaman acısından sınırlıdır
• Çoğunlukla, işletmenin gündelik faaliyetlerinin bir parçası olmayan yeni ve tek seferlik bir
görevdir.
Projenin başlatılması su sebeplerden dolayı gerekebilir:
• Yeni stratejik kararlar
• Baş gösteren problemler
• Gelişmeye yönelik dâhili öneriler
• Yeni fikirler
• Yeni teknolojiler
Proje fikri ortaya konduktan sonra, aşağıdaki adımların atılması gerekmektedir:
• Fizibilite analizi gerçekleştirmek
• Hangi kaynaklar (personel, zaman, teknik bilgi, fiziksel ve finansal aktifler)
• Ekonomik bir çalışma yürütme
• Proje para kazandıracak mı?
• Yazılı bir proje uygulaması hazırlamak
• Proje uygulamasını yetkililere (şirket yönetimi, kredi sağlayıcılar) sunmak
• Devam etme ya da bitirme kararları almak

PLANLAMA ADIMLARI
HEDEF PLANLAMASI

Projenin en temel unsuru, proje hedefinin açıkça tanımlanmasıdır. Bu tanımlama, proje talep eden
ve projeyi finanse eden taraflarca kabul edilmelidir.
İş analizi bölümünde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, hedeflerin akılı kriterleri karşılaması
gerekmektedir. Bu kriterler şunlardır:
Spesifik, yani hedefler acık bir şekilde formüle edilmelidir
Ölçümlenebilir, yani ölçümlenebilir sonuçları üretmek ve kayıt altına almak mümkün olmalıdır.
Cazip, yani hedeflerin gerçekleştirilmesi makul ve uygulanabilir olmalı
Kısıtlı zaman, yani, hedeflerin elde edilmesi için gereken zamanın belirtilmesi gerekmektedir.

KAYNAK PLANLAMASI

Aşağıda belirtilenlerin sağlanması gerekir:
• Gerekli teknik bilgiye ve zamana sahip çalışanlar
• Maddi varlıklar
• Finansal varlıklar

PROJE EKİBİ
PROJE GERCEKLESTİME PLANLAMASI

Dönüm noktaları dediğimiz asamalar, projenin hayata geçiriliş sürecini farklı safhalara
ayırmakta ve projenin hayata geçirilmesi sırasında ulaşılması gereken önemli ama geçici sonuçları
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tanımlamaktadır.
Bu dönüm noktaları belirlendiğinde, detaylı proje faaliyet planı hazırlanabilir. Bu faaliyet planı
şunları belirler:
• Hangi faaliyetlerin icra edileceği
• Kimin tarafından icra edileceği
• Ne zamana kadar icra edileceği.

PROJE PLANLAMA ÖRNEGİ
Zaman çizelgesi ve faaliyet planını gösteren örnek tablo:

Adımlar
1
2
3

Görev
dizileri
Faaliyetler
İş planı

Başlama
tarihi

Bitirme
tarihi

Kimin
tarafından
(1)

Kimin
tarafından
(2)

Kimin
tarafından
(3)

Kimin
tarafından
(4)

Banka
kredisinin
müzakere
edilmesi
…

ÜRÜN POLİTİKASI
ÜRÜN POLİTİKASI –TEKNİK TERİMLERİN ÖZETİ

Bir şirket, ürün politikasını uygulamaya başlamadan önce, aşağıdaki iki soruya cevap verebilmelidir:
Ürün, hedef grubun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nasıl dizayn edilmelidir?
Ürün geliştirimi ve lansmanının mali olarak makul ve uygun olabilmesi ve ürünün uzun vadede
kârlı olabilmesi için neler yapılmalıdır?
Uygulamada ise, girişimler çoğunlukla bu iki temek soruya dikkat etmemektedirler.
Ürün politikası, işletmenin tüm pazarlama bileşiminin entegre bir parçası olmalı ve diğer
pazarlama bilesim unsurlarıyla uyum içinde olmalıdır.

Aşağıda yer alan tabloda, ürün politikasının en önemli teknik terimleri sıralanmıştır:
Teknik terimAçıklaması
Ürün inovasyonu

Ürün pazarına tamamıyla yeni bir ürün sunmak

Ürün yelpazesinde derinleşme (ürün
farklılaşması)

Belli bir ürün grubunu genişletme, yani birbiriyle
yakından alakalı ürün gruplarının özellik, amaç vs.
yönleriyle birbirine benzemesi

Ürün yelpazesinin genişletilmesi (ürün
yelpazesinde çeşitlilik sağlanması)

Ürün çeşitliliği ya da modifikasyonu
Ürün eliminasyonu

Yeni tür ürün ve ürün grupları sunmak

Ana ürünlerden yan ürünlerin üretilmesi. Yan ürünler,
ana ürünlerden belirsiz şekilde ayrılır (örneğin, paket
dizaynları)
Ürün portföyünden bir ürünün cıkarılması
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FİYATLANDIRMA POLİTİKASI
Ürün kararları, her gün üzerinde düşünülmesi gerekmeyen stratejik kararlardır. Konu fiyatlandırma
kararlarına gelince, işler tamamen değişir ve can sıkıcı bir soru olan ürün için hangi fiyatın biçilmesi
gerektiği iş adamını her gün rahatsız eder. Şayet, en iyi ürün müşteriler için sadece birazcık pahalı
olursa ve bu çok satan ürün hiç satmaz hale gelirse?

BİR İŞLETMENİN FİYATLANDIRMA POLİTİKASINDA TEMEL KOSULLAR

• Toplam üretim maliyetleri ya da satılan ürün maliyetleri ayrıca önemli bir rol oynamaktadır.
Normalde, toplam üretim maliyeti ile fiyat zammı, ürünün pazara sunulan en düşük fiyatını temsil
eder.
• Müşteriler. Fiyatları öncesinden açıklamaya teşebbüs eden pek çok işletme modelleri mevcuttur.
Uyarıyoruz: müşterilerin kendilerinden beklenildiği gibi davranacaklarının teminatı yoktur.
• Fiyat belirleyici olarak rekabet: işletmeler fiyatlarını belirlemeden önce, herhangi bir
fiyatlandırma politikası için rakiplerini de gözlemlemelidirler. Özelliklesaldırgan fiyatlandırma
politikası uygulayarak Diğer rakiplerini Pazar dışına itmeyi amaçlayan bir ürün sağlayıcı vardır?
Öte yandan, belirli bir pazardaki tüm satıcılar, benzer fiyatlandırma uygulayabilir, dolayısıyla fiyat
cephesinde herhangi bir hareketlilik olmayabilir (defansif fiyatlandırma)

FİYAT-TALEP FONKSİYONU YA DA EGRİSİ

Fiyat ve talep arasındaki ilişki oldukça basittir:
• Fiyat ne kadar yüksekse, ürüne talep o kadar düşük olur (=satılan miktar)
• Fiyat ne kadar düşükse, talep o kadar yüksek olur.

FİYATLARIN SİNYAL OLARAK İŞLEVİ

Müşteriler;
• Daha iyi kalite ve görünüşü daha yüksek fiyatlarla,
• Düşük kalite ve kötü imajı düşük fiyatlarla ilişkilendirmektedirler.
Fiyatlardaki değişimlerin müşterilere göndereceği mesaj, bazı ani tepkilere neden olabilir. Bu
tepkiler şunlardır:
• “Eğer, fiyatları düşürüyorlarsa, kalitede mutlaka bir sorun vardır”
• “bu ürün simdi çok ucuz, herkes bu ürünü alabilir ama ben herkes gibi olmak istemiyorum”

TALEPTEKİ FİYAT ESNEKLİGİ
Müşteriler, fiyatlardaki en ufak değişikliklere tepki gösterirler; o ürünleri ya daha fazla
satın almaya başlarlar ya da almayı bırakırlar.
Esnek talep: bu su anlama gelir, müşteriler fiyat değişikliklerine öyle bir tepki verirler
ki, talep miktarındaki değişikliğin yüzde oranı, fiyattaki değişikliklerin yüzde oranından
daha büyüktür. Esnek olmayan talep: talep miktarındakideğişikliğin yüzde oranı, fiyattaki
değişikliklerin yüzde oranından daha düşüktür.
Fiyat esnekliğinin ölçümünde kullanılan formül aşağıdaki gibidir:
                            Talep miktarındaki
değişikliğin yüzde oranı
Fiyat talep esnekliği =
Fiyattaki değişikliğin
yüzde oranı
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• Şayet, çıkan sonuç 100’den büyük ise, müşteriler fiyat değişikliklerine karsı hassas ve
talep esnek demektir.
• Şayet, çıkan sonuç 100’den küçük ise, müşteriler fiyat değişikliklerine karsı hassas değil;
talep esnek değil demektir. 		
FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

İşletme özellikle yeni bir ürün ortaya çıkardığında, doğru bir fiyatlandırma kararı almak güçtür.
Alternatif öneriler şunlardır:
• Yüksek fiyat biçmek
• Ürünü indirimli fiyatla sunmak
• Orta yol izlemek ve Pazar liderlerinin ortaya koyduğu ana hatları takip etmek

HÜKÜMLER VE KOSULLAR POLİTİKASI
Hükümler ve koşullar politikası

Girişimler her özel şartlar ve teşvikler sunarak her zaman müşteri davranışını etkilemeye çalışır.
Bu teşviklerin arasında, indirimler, özel ödeme ve teslimat türü vb. bulunur.

İskonto

İskonto/ indirim, liste ya da fatura fiyatının düşürülmesini ifade eder. Alıcının ödemek zorunda
olduğu miktarın yüzdelik cinsi olarak belirtilir. “İskonto” terimi, alıcıya daha büyük miktar, daha
iyi kalitede ürün ya da ilave hizmetlerin sağlanması anlamına gelir. İskontonun amacı, kısa-vadeli
satışları artırmak, stokların satılmasını sağlamak, dağıtımcı üyeleri müşterilere karsı teşvik ya da
ödül sunması için teşvik etmektir.
İşletme, müşterileri su noktalarda ikna etmeye çalışır:
• Mümkün olan en kısa zamanda satın almak
• “Ayın sonundan önceki satın alımlarda, % 10 indirim uyguluyoruz”
• Satışların durgun olduğu dönemlerde satın almak
• Sezon indirimleri: “20 Aralık’a kadar kayak takımı % 30 daha ucuz”
• Belli bir ürünün daha fazla satın alınması
• Miktar iskontosu:” On tane al, bir tane de bizden!”
• İşletmeye sadık kalmalarını sağlamak
• Sadakat indirimi(miktar iskontosunun bir türü olarak da görülebilir)”Sık uçanlara bonus
millerve bedava uçuşlar “
• Ürünleri, teslim etmek yerine, müşterilerin kendilerinin taşımasını teşvik etmek
• Nakit ödeme ve tasıma indirimi

Nakit ödeme indirimi

Nakitle ödeme indirimi, müşterilerin bir an evvel ödemelerini sağlamaya yarayan bir teşvik
modelidir. Bu indirim, çoğunlukla, yüzdelik oranı ile belirtilir ve ödeme ya da belirtilen süre içerisinde
yapıldığında, indirim bedeli toplam meblağdan düşürülür. Nakit ödeme indirimi, kısa-vadeli, vadesiz
bir ürün sağlayıcı kredisi olarak da görülür ki, oldukça iyi koşullarda sunulur.
Ödeme indirimi yapılmasının nedenleri: hemen ya da erken ödeme elbet tercih edilen bir ödeme
türüdür, ancak sıklıkla müşteriler ya ödemez, ya da nihayetinde ödeyene kadar onları takip etmek
gerekmektedir. Bu da vakit alır, paraya mal olur ve özellikle parasının pesinde koşmak ya da ödemeleri
toplayan bir aracı kullanmak zorunda kalan kişiler için sinir bozucu bir durumdur.
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Ödemelerdeki gecikmeye uygulanan gecikme faizi

Nakit ödeme indirimi, erken ödeme için nasıl bir ödüllendirme sistemi ise, ödemelerdeki gecikme
için de gecikme faizi bir cezalandırma sistemidir.
Örnek: “ Faturada belirtilen meblağ herhangi bir indirim olmaksızın 30 gün içerisinde ödenmelidir.
Ödemelerdeki gecikme faizi her ay % 5 oranında eklenecektir.”

Teslimat Sartları

Bazı firmalar, özel teslimat Sartları ile müşterilerin dikkatini çekmek ve etkilemeye çalışırlar.
Örneğin, adrese teslim ya da bedelsiz müşteriye teslim gibi ifadeler satıcının nakliye masraflarını
üstlendiğini belirtir.

DAGITIM POLİTİKASI

Dağıtım politikası

Bir girişimin dağıtım politikası, ürünleri fabrikadan alarak müşterilerine dağıtılması ile ilgili bir
dizi faaliyetlere odaklanır. Dağıtım, üretim ve tüketim arasında bağlantı oluşturur. Dağıtım konusunda,
doğrudan ve dolaylı satış arasında ayrım yapmak gerekmektedir.

Doğrudansatış

Ürünler doğrudan satıldığı zaman, mülkiyet hakkı yalnızca bir kez el değiştirmiş olur: üreticiden,
nihai tüketiciye.
Doğrudan satışın klasik metodunda firmanın kendi satış gücü bulunmaktadır. Diğer bir metot ise,
posta ile sipariş yöntemidir. İnternet üzerinden doğrudan satış ise, ürünleri müşterilere sunmanın en
yeni metodudur. Telefonla satış ise bir başka doğrudan satış yöntemidir.
Dolaylı satış
Bir girişim ürünlerini dolaylı satışla satmak istediğinde, aracı kuruluş ya da kişileri kullanarak
ürünlerin nihai alıcıya ulaşmasını sağlar. Perakende ticaret, dolaylı satısın belki de en iyi bilinen
örneğidir. Perakendeciler kendi dükkânlarında, uygun mekânlarda faaliyet gösterirler; üreticilerden
satın aldıkları malları nihai müşterilere yeniden satarlar.
Bir diğer dolaylı satış modeli ise franchising yani marka kiralama usulüdür.

Franchising/imtiyaz anlaşması/marka kiralama

Franchising/marka kiralama, işadamının yani franchising sağlayan kişinin herhangi bir masrafı
olmadan, dolaylı satış işlemlerinde görülen riskleri almadan ticaret yaptığı bir dağıtım anlaşmasıdır.
İmtiyaz alan kişi, hukuki olarak bağımsızdır, imtiyaz veren firmanın iş konseptini kullanma, kendi
adına firmanın ürünlerini üretme ve/veya satma imtiyazlarını elde eder. Bu kişi, denenmiş üretim
ve pazarlama sistemlerini ve isim hakkını veren firmanın markasını, teknik bilgisini ve ünvanını
kullanarak bundan faydalanabilir. Dahası, franchising ağı, tedarik sisteminde ölçek ekonomikleri
yaratır.
Bunun karşılığında imtiyaz edinen kişi, imtiyaz sahibinin imtiyaz anlaşması maddelerine harfiyen
uymalıdır. İmtiyaz veren firmanın genel iş kavramını, yani kalite Sartları, hizmet kuralları, mağaza
düzenlemesi ve dekorasyonları, teşvik politikası, önerilen fiyatlar vb. gibi maddeleri kabul etmesi
gerekmektedir.

İLETİSİM POLİTİKASI
İLETİSİM POLİTİKASI

İletişim ya da satış geliştirme önlemleri karışımı denilen birçok farklı unsur bulunmaktadır:
• Tanıtım
• Satış promosyonu

342

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

• Halkla ilişkiler
• Birebir satış
• Halkla ilişkilerin özel bir türü de yatırımcı ilişkileridir.

ŞİRKET İMAJI

Bir şirket kurulduğu andan itibaren, belirli bir imaj yaratmak, o imajı muhafaza etmek ve
geliştirmek, şirket politikalarından biri olmalıdır. Bunu yapabilmek için, şirketteki herkes tarafından
desteklenen acık fikirler ve bir imaj stratejisi gereklidir. Bir şirketin, halk tarafından nasıl görülmek
istediğine dair birçok seçenek bulunmaktadır.
Şirket, şu özelliklerle tanınmayı isteyebilir:
• Kalite
• Güvenirlilik
• Satın alınabilirdik
• Yenilikçilik
• Çevresel sorumluluk
• Toplumsal sorumluluk

MARKA, LOGO, SLOGAN

Marka, logo ve sloganlar bir şirketi ve ürünlerini diğer rakiplerinden ayrılmasına yardımcı olurken,
bu unsurlar şirketin iletişim politikasının temelini oluşturur. Bir logo ne kadar karmaşık olursa, ya
da bir slogan ne kadar hatırda kalıcı olursa, o ürün daha kolay bir şekilde fark edilir; bu da toplamda
şirketin ticari marka değerinin artmasına imkân tanır (redbull-kırmızı bir boğa, araba üstünde bir
yıldız… vb.)

TANITIM

Tanıtımını amacı, müşterileri yeni bir ürün almaya, belirli bir ürünü daha fazla almaya ya da o ürüne
sadık kalmaya teşvik etmektir. Müşterilere reklam mesajlarıyla ulaşmak giderek zorlaşmaktadır.
Şayet, bir girişim diğerlerinin arasından sıyrılıp, sesini duyurmak istiyorsa, daha fazla hayal gücü,
yaratıcılık ve güçlü bir bütçeye ihtiyaç duyacaktır.
Bir şirket tanıtım kampanyası planlıyorsa şunları yapmalıdır:
• Aktüel bir analiz yapmak
• Tanıtım hedeflerini tanımlamak
• Tanıtım bütçesi oluşturmak
• Uygun tanıtım araçlarını ve tanıtım medyasını seçmek.

SATISLAR
KAZAN-KAZAN (WIN-WIN) DURUMU

Tüm saygın satış eğitim programları ve kitapları, dürüst satış pratikleri ile güvenirliliğin ve güvenin
inşası üzerine yoğunlaşırlar; bu da satıcı ve alıcı için çift taraflı kazanç anlamına gelmektedir.
• Müşteri, sorununun çözümüne ulaşır
• Bunun karşılığında, satış personeli hızlı ödeme alır, siparişin verileceğini temin eder.
• Her iki taraf da kazançlı çıkar.

BASARILI SATIS PERSONELİ

Ürün satmak isteyen kimselerde aşağıda belirtilen yeteneklerin bulunması gerekir:
• Sosyal becerilerin içinde, insanlarla uğraşabilme kabiliyeti, dikkatli dinleyebilme ve ikincil bir rol
üstlenmeye razı ve istekli olmak gibi özellikler bulunmaktadır.

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

343

• İş becerileri ise, ürünlerinizin temel özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını bilmeniz anlamına
gelir. Bunun yanı sıra, rakip firmaların ürünleriyle de aşina olmak gerekmektedir.
• Satış becerilerinde, amaç-odaklı düşünme ve en önemli satış argümanlarına odaklanabilme
kabiliyeti vardır.

SATIS İRTİBAT SÜRECLERİNİN SAFHALARI

Satış müzakereleri, aşağıda belirtilen prosedürlere uyulduğunda başarıya ulaşacaktır:
• Satış görüşmeleri sürecine hazırlanmak
• Satış görüşmelerini başlatma
• Müşteriihtiyaçları araştırması
• Sunum ve argümantasyon
• Satısın tamamlanması

1. SATIS İLETİSİM/İRTİBAT SÜRECİNE HAZIRLANMAK

Satış sözleşmesinin tamamlanmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri satış iletişim sürecinin
çok iyi şekilde hazırlanmasıdır. Bu hazırlık aşamasının unsurları aşağıda belirtilmiştir:
• Somut bir hedef belirleyin: bu satış konuşmasının asıl amacı nedir?
• Diğer tarafı analiz edin: İhtiyaçları nedir? Hâlihazırdaki durumda arzu ve korkuları nelerdir? Mali
durumu nedir? Bu kişi, başka birinin etkisi altında mı?
• Bilgi materyalinizi hazırlayın.
• Müzakere ana hatlarını belirleyin. Bu ana hatlarda, uzlaşma sürecine nasıl başlamanız gerektiği,
müşteri ihtiyaçları analizine dair sorular, karsıdakinin edeceği itirazlara sahsa özel kanıt ve
cevaplar sunma vb. bulunmaktadır.
• Doğru anı secin ve en iyi fırsatı yakalayın. Birçok satış görüşme süreçleri, yanlış zaman seçildiği
için başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Müşterinin sizin için vakti olmalı ve sorununu çözmek
bununla birlikte satın alma kararı verebilmek için istekli de olmalıdır.

2. SATIS GÖRÜSMELERİNİ BASLATMA

Pozitif bir görüşme ortamının yaratılması gerekmektedir. Konuyu hemen işe getirip müşteriyi
acele ettirmemek gerekir, onun yerine küçük sohbetlerle ısınmasına yardımcı olunmalıdır. Örneğin,
hava, trafik koşulları, belki is ve spor dünyasından haberlerden bahsetmek bu amaca hizmet edecektir.
Kişisel seviyede iletişim, iş seviyesindeki iletişimden daha etkin bir rol oynayabilir (=ürünün
tanıtılması)
Uygun beden durucu, arkadaş canlısı yüz ifadeleri, iyi zamanlanmış göz kontağı, hoş bir ses tonu
ve benzer özellikler, başarılı bir görüşmeyi mümkün kılar.
Doğal ve içten davranış her zaman tavsiye edilmektedir.

MÜSTERİ İHTİYACLARI ARASTIRMASI

Çok farklı soru çeşidimevcuttur:
• Acık ya da acık uçlu sorular: örneğin, “Nasılsınız?” soru zarflarıyla baslar (kim, hangi, ne, nerede,
ne zaman, neden)
• En çok hangi renk arabadan hoşlanırsınız?
• Neden mavi bir araba almaya karar verdiniz?
• Kapalı ya da kapalı uçlu sorular: “Kendinizi iyi hissediyor musunuz?”
• Alternatif sorular: Örneğin, “Kendinizi iyi mi hissediyorsunuz, kötü mü?”
• Yansıtıcı sorular: Örneğin, “Doğru hatırlıyorsam, kendinizi çok iyi hissettiğinizi söylediniz?”
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KURUMSAL MÜSTERİLERE SATIS

Kilit müşteri yöneticileri şunları bilirler:
• Bu firmaların iş şartlarını ve gereksinimlerini
• Karar alma mekanizmasında kimlerin söz hakkı olduğunu, bu kişilerin istek ve tercihlerinin ne
olduğunu

KURUMSAL HEDEFLER

Bir ürün bir şirkete satılmadan önce, ürünün şirketin genel iş hedeflerine yapacağı olası katkıların
önceden analiz edilmesi gerekir. Bu kurumsal hedefler şunlardır:
• Daha yüksek kârlılık
• Likiditenin muhafaza edilmesi ve artırılması
• Daha yüksek verimlilik
Bu hedeflere, bir dizi yolla ulaşılabilir ve yeni bir ürün ya da hizmetle birlikte aşağıda sıralanan
avantajlar da elde edilebilir:
• Yeni müşteriler kazanma
• Kalitedeki artış
• Daha iyi fiyatlar
• Değişken ya da sabit harcamalarda düşüş
• Daha düşük işlem süresi
• Daha fazla çalışan motivasyonu ve memnuniyeti
• Vergi geliri
• Optimal (kâr) marjinal gelir

YATIRIM ANALIZI
Yatırım analizi, şirkete önemli bir yatırım planı sunar; bu analizle gelecekteki gelişmelerin ve
yatırımların başarısı hesaplanabilir. Yatırım analizi, aşağıdaki sorulara cevap verir:
• Yatırımın kâr seviyesine ulaşabilmesi için kaç birim ürün satılmalıdır?
• Yatırımın kâr seviyesine erişebilmesi için gerekli olan asgari satış hacmi nedir?
• Yatırımın yeniden kazanılabilmesi ne kadar sürecek?
• Eski teçhizatları yenileriyle değiştirmek fayda sağlar mı?
• Yatırım seçeneklerinden hangisi en yüksek kâr garantisi veriyor?
• Bu yatırım ne kadar kârlı?

YATIRIM ANALİZ METODLARI
BASA BAS NOKTASI
Basa bas noktası, aşağıdaki soruya cevap verir:
Tüm giderlerin yeniden kazanıldığı ve kâr seviyesine erişildiği miktar ya da birim rakam
nedir?
Basa bas noktasının hesaplandığıformül aşağıda gibidir:
           
			

Basa bas noktası =

Yatırım maliyeti

(Fiyat – değişken giderler)
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Yatırım maliyeti
Basa bas noktası =

birim basına katkı payı

Yatırım maliyeti, sabit giderler

Yatırım maliyeti

Basa bas noktası =

birim basına katkı payı

GERİ-ÖDEME HESAPLAMASI
Geri-ödeme metodu, yeniden kazanmaya, hatta yatırım maliyetini bile kazanmaya başlamak için ve
basa bas noktasına erişmek için gereken zamanın (gün, ay, yıl cinsinden) hesaplanması için kullanılır.
Bu zaman dilimine geri-ödeme periyodu denir.
Geri-ödeme periyodunun hesaplandığı formül aşağıda gösterilmiştir:
Yatırım maliyetleri
Geri ödeme periyodu =

(birim basına katkı payı xperiyod
basına beklenen birim satış rakamları)

BASA BAS SATISLAR
Gerekli birim rakamının yanı sıra hesaplanması gereken Bir diğer karar verici faktör ise basa
bassatışlardır, yani yatırımı basa bas noktasına getirecek ve hatta kâr getirmeye başlayacak satış
hacmidir
Basa bas satışların hesaplanmasında iki olası değişken vardır:
Değişken 1:
Basa bas satışlar= basa bas birim satısı X birim fiyatı
Değişken 2:
Adım 1: birim bası katkı payının hesaplanması
Adım 2: katkı payının yüzdelik olarak hesaplanması
CM
Katkı payı yüzdeliği =
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x 100
satış gelirleri
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100
Katkı payı % =

x 100 = ...%
140

Adım 3: Aşağıdaki denkleme bağlı olarak basa bas satışların hesaplanması:
		

                                      Yatırım maliyeti
Basa bas satışlar =

Katkı payı %

MALİ PLANLAMA
Harici muhasebe (=mali muhasebe) ile dâhili muhasebe metotları (=maliyet hesaplama, mali
planlama) arasında ayrım bulunmaktadır.

HARİCİ MUHASEBE

Ana mali muhasebe aracı yıllık mali beyanlardır. Bu beyanlar su bilgileri vermektedir:
• Şirketin bir önceki yıldaki performansı, - şirketin daha zengin mi yoksa daha fakir hale mi geldiği--,
diğer bir deyişle, şirketin kâr mı yoksa zarar mı ettiği,
• Şirketin malvarlıkları ve sermayesi
Mali beyanlarda gösterilen rakamlar, geçmiş sene ve o senenin rakamları olup, bilanço tablo için
birer kanıt niteliğindedir. Yıllık mali beyanlar, şirketin kârlılık ve verimliliği ve likidite durumunu
endeksleyen önemli oranların hesaplanmasına temel oluşturur.
Bu bilgiler, yalnızca yönetim için önemli değildir, aynı zamanda bankalar, sağlayıcılar ve hükumet
kurumları gibi üçüncü taraflar için de önem arz etmektedir. Vergi tabanı ve hızlı bir uyum için bilanço
tablosu ve kâr zarar tablosu yasal hükümlere uygun olarak hazırlanmalıdır.

DÂHİLİ MUHASEBE

Mali muhasebe ve raporlamadan aldığı bilgilerin de ötesinde, şirket yönetimindeki girişimci, şirket
hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Bu bilgiler arasında şunlar vardır:
1. Maliyet muhasebesinden edinilen tüm bilgiler, yani
• HANGİ gider ve gelirler birikecek
• NEREDE maliyet merkezi hesaplama/kâr merkezi hesaplama
2. Gelecekte kısa vadede ve uzun vadede finansal tahminler
Tüm bunlar finansal planlama teriminin içindedir.
Şirketin devamlılığını garantilemek ve gelecekteki başarısını planlamak için yönetimin, aşağıda
yer alan hesapları mümkün olduğunca aynen yapmalıdır:
• Bütçelenmiş kâr zarar hesabı
• Bütçelenmiş bilanço tablosu
• Likidite planı
Şirketlerin maliyet muhasebesi ya da mali planlama yapmalarına yönelik herhangi bir yasal
zorunluluk yoktur. Bu nedenle, bu araçların yapısını ve içeriğini tanımlayan bağlayıcı standartlar da
bulunmamaktadır.
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FİNANSE ETME/PARA SAGLAMA
Şayet, bir şirket likidite darboğazına düşerse, aradaki boşluğukapatmak için ilave sermaye bulmak
zorunda kalır.
İki türlü para sağlama yolu vardır:
• Özsermaye finansmanı
• Borç finansmanı

ÖZSERMAYE FİNANSMANI

“Özsermaye finansmanı” terimi, özsermaye yatırımların öne sürülmesiyle ek sermaye
oluşturulmasını ifade eder. Bu sermaye girişimciler ya da var olan hissedarlar ya da şirketle hiçbir
bağlantısı olmayan şahıslar ya da kurumlar iştirak edebilir.
Şirketin ek sermayeye ihtiyacı varsa, sermaye artırımı çoğunlukla yeniden örgütlenme halini alır,
örneğin:
• Tek kişilik firma limited ortaklığa dönüştürülür
• Genel ortaklık ise halka acık limited şirkete dönüştürülür.
Diğer bir seçenek ise, şirketin kârına ortaklığa karşılık gizli ortaklar edinmektir.
Borç finansmanı
Borç finansmanı elde edebilmenin öncülü kredite güvenirliğidir (kredi puanı). Bir şirketin
kreditesinin onaylanabilmesi için finans kurumları şunları yapacaktır:
• Şirketinmali durumunu ve gelecek beklentilerini analiz edecektir (bilanço tablosu, kar zarar
tablosu, rasyo analizi, sektör analizi, çalışma planı)
• Teminat talep edecektir
• Yönetim kalitesini inceleyecektir (teknik ve iş yönetimi, teknik bilgi, kişisel güvenirlilik vb.)

Banka kredisi
Banka aşağıdaki koşullarla birlikte kredi sağlar:
• Borçlu, kredi miktarını faiziyle öder
• Kredinin tümünü geri öder
Kredinin geri ödenmesinin birden fazla sekli vardır:
• Kredi çekildiği andan itibaren düzenli bir şekilde ödenen vadeler
• Birkaç aylık gecikmeyle ödemesi başlayan krediler
• Kredi miktarı yalnızca karşılıklı kabul edilen bir zaman diliminin sonunda geri ödenir (tek ödemeli
kredi)
Kredi çekerken aşağıdaki masraflar da eklenir:
• Faiz
• Borç anlaşmasının tamamlanmasından itibaren ödenmesi gereken borç komisyonu
• Besleme
• Kredi vergisi

ACIK KREDİ FASİLİTESİ

Kredi çekmenin en bilinen türlerinden biri vadesiz mevduat kredisidir. Bu, şirketin bir kredi
limiti olduğunu gösterir. Bu verilebilecek kredi miktarını alabilmek için, şirketin -özel bir şahıs gibibankada hesap açtırması gerekmektedir.
Şirketin vadesiz mevduat hesabına giren ya da hesaptan çıkan ödemeler kimi zaman alacak
bakiyesi kimi zaman da borç bakiyesinin oluşmasına neden olur. Ortaya çıkan sonucun pozitif ya da
negatif oluşuna bağlı olarak, banka hesaba kredi ya da borç faizi uygular. Bu vade oranı günlük olarak
hesaplanır ve alacak bakiyesinde oldukça düşük iken, borç bakiyesinde ise çok yüksektir.
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Kredi limiti şirketin kredi puanına yâda kredi güvenirliliğine bağlıdır. Küçük ölçeklişirketlerde,
kredi limiti birkaç bin avro olurken, büyük şirketlerde kredi fasilitesi birkaç milyon avroyu bulabilir.

TEDARİKCİ KREDİSİ

Şirketödeme süresini tedarikçinin izniyle uzattığında tedarikçi kredisinden (emtia kredisi) söz
etmiş oluyoruz. Fonların mümkün olduğunca dışarı çıkmasını engelleyerek, şirket belirli bir süre elde
eder.

LEASING/KİRALAMA

Bu finansman sekli, klasik banka kredisine alternatif niteliktedir. Ancak, leasing kullanımının amacı
yatırımlara fon sağlamak değil, likidite darboğazlarına köprü oluşturmaktır. Leasing nesnelerinin
arasında bilgisayarlar, araçlar, gayrimenkuller ve hatta kullanıma hazır teslim üretim tesisleri
bulunmaktadır.
“Leasing” terimi kiralayıcı ile kiralayan taraflar arasında özel bir kira sözleşmesini ifade eder. Yani,
kiralanan mal (kiralanan nesne) kiralayıcının mülkiyetine ait kalır.
Kira sözleşmesi birkaç ilave madde de içerebilir. Bu maddeler şunlardır:
• Kiralanan nesne, kira sözleşmesinin bitiminde kiralayıcıya geri verilecek mi, yoksa belli bir miktar
karşılığında kiralayan tarafından satın alınacak mı?
• Kaza kayıpları riskine karsı sigorta sözleşmesiyapılacak mı?
Şirketleri kimi zaman kredi çekerek ya da leasing yoluyla alternatif yatırım fonlaması arayışına
girerler.
• Vadenin efektif kur üzerinden karşılaştırılması
• Muhasebe politikası özellikleri, örneğin, bir araç krediyle satın alınmışsa, hem araç hem de çekilen
kredi bilanço tablosunda gösterilir. Eğer araç kiralanmışsa, leasing/kiralama oranları giderler
olarak gösterilir.
• Vergiler acısından

Liderlik mülkiyet teorisi

Uzun bir süredir, liderlerin lider olarak doğduğu, böylelikle, liderin eriştiği başarıların doğuştan ve
uyumlu kişilik karakterleri nedeniyle olduğu düşünülüyordu.
Hatta öyle ki, bu kişilik özeliklerini o kadar güçlüydü ki, liderlerin ne çalışanlara, ne görevlere
ihtiyacı olduğu düşünülüyordu. İnsan tabiri caizse, “kendi yarattığı kafeste mahkûm” idi.
Bu düşünce, sonraki zamanlarda başka düşünceler ortaya çıkana kadar bu şekilde kaldı. Teorik
liderlik mülkiyeti yaklaşımı Aristo ve Machiavelli tarafından savunulmuştur.
Su söz: “bir aslan tarafından komuta edilen geyik ordusu, bir geyik tarafından komuta edilen aslan
ordusundan çok daha tehlikelidir” her şeyi anlatmaktadır. Günümüzde “Büyük adam Teorisi”nin
başarılı liderlik davranışını açıklayamadığı kanıtlandı.
Bunun yerine “Lider/Yönetici” belirli temel yetenekler varsa kişide, öğrenilebilen bir nitelik olarak
görülmektedir.

Bir yöneticinin yetenekleri

Zorlu bir işle yönetici olarak mücadele edebilmek için aşağıda yer alan kişisel yeterliliklerin
bulunması gerekmektedir:
-

Rol modeli olabilmek
Sorumluluk
Kendine güvenmek
Kişisel istikrar
Verimlilik
Bağlılık
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Öğrenmeye acık olma
Öğrenme becerisi
Bilgiyi işleyebilme
Analitikdüşünebilme
Kendini motive edebilme
Stres yönetimi ve kendini geliştirme
özdüsünüm yeteneği
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Sözlük:
Yıllık mali beyanlar

Yıllık mali beyanların kapsamında bilanço tablosu ile kar-zarar tablosu bulunmaktadır. Birleşmiş
şirketlerin bunun yanı sıra, bazı açıklayıcı notlar ile (her şirketin kendi bilanço ve kar-zarar
tablolarının açıklamaları) yönetim raporu sunmaları gerekir. Bu raporlarda şirketin iş alanındaki
gelişmeleri, su andaki durumu, şirketin malvarlıkları finansal ve kazanç durumunun aynî olarak ve
gerçekçi bir şekilde gösterilmesi şarttır.

Yıllık muhasebe

Yıllık mali beyanların hazırlanma sürecini ifade eden bu muhasebe türünde, bilanço tablosu ve
kar-zarar hesapları bulunmaktadır.

Bilanço tablosu

Bilanço tablosu iki taraftan oluşmakla birlikte, belirli bir zaman içerisinde şirketin aktifleri ve
sermayesini gösterir. Aktifler tablonun sol tarafında (aktifler kısmında) gösterilirken sermaye sağ
tarafta (özsermaye ve yükümlülükler kısmı) gösterilir. Her iki tarafında toplam tutarlarının her
zaman aynı olması gerekir, zira şirkete ait aktifler ya şirketin özsermayesi ile satın alınmıştır ya da
borç sermayesi ile.

Bilanço tablosu analizi

Bilanço analizinin amacı, şirketin yıllık mali beyanlarında bulunan verileri analiz etme ve
incelemektir; böylelikle ilgili şirketin ekonomik ve mali surumu hakkında anlamlı çıkarımlara
gidilebilir. Bilanço analizi, sirket-ici kullanımda faydalı olurken, kredi sağlayanlar, banka ya da
hükumet yetkilileri gibi harici taraflar tarafından da gerçekleştirilebilir. Harici bilanço analizcisinin
bilanço tablosunda görünenlerin de ötesine bakıp, işletmenin aktüel ekonomik durumu hakkında
bilgi edinmesi gerekir. Bilanço tablosu analizlerinde finansal rasyolar ana unsurlardır.

Banka kredisi

Banka kredisi, sermaye üzerinde vade şartıyla verilen borç paradır. Alınan banka kredisi, bilanço
tablosunun özsermaye ve yükümlülükler kısmında gösterilir ve borç sermayesini oluşturur.

İflas

İflas işlemleri sırasında, girişim toparlanır ve varlığına son verilir. Malvarlıkları mahkemede acık
artırmaya çıkartılır, acık artırmada elde edilen miktarlar alacaklılara pay edilir.

Karşılaştırmalıdeğerlendirme

Şirketin giderlerinin, zaman ve yaptığı işlerin, rakiplerininkiyle kıyaslandığı değerlendirme
türüdür. Bundaki amaç, diğerlerinden /en iyilerinden öğrenmektir. Karşılaştırmanın temel unsurları
rasyolardır (oranlar), bu da performans karşılaştırmasını mümkün kılar.

Eldeki para/bankadaki para

Bankadaki vadeli mevduat ve bankadaki nakit miktarı bilanço tablosunun aktifler kısmında
gösterilir ve şirketin likit fonlarının bir bölümünü oluşturur.
Eldeki para ise, şirketin likit fonlarının bir kısmı olup, bilanço tablosunda aktifler kısmında yer alır.

Nakit akısı

Nakit akısı, aktüel giderler çıkarıldıktan sonra aktüel gelirlerden kalan kısımdır. Çoğunluklaşirketin
yıllık sonuçlarında bildirilen bilgiler yetersiz kalır. Bu nedenle, mali beyanlar, yalnızca kâğıt üzerinde
etkisi olan, yani şirketi gerçekte kâr ya da zarar ettirmeyen tüm ticari işlemlere göre tekrar düzenlenir.
Bu yalnızca kâğıt üzerinde yer alan ticari işlemler arasında değer yitimi ve provizyonların tahsisi yer
alır. Bunlar, kar-zarar tablosunda gösterilen kârı düşürürler, ancak fonların dışarı akmasına neden
olmazlar. Nakit akısının hesaplandığı temel formül aşağıda gösterilmiştir:
Yıllık sonuç +değer yitimi +/-provizyonların tahsisi /geri yazımı = Nakit akısı

Ticari sicil

Ticari sicil (ya da işletme ünvanlarının sicile geçirilmesi) tüm şirket ve ortaklıkları, aynı zamanda
belirli bir hacme ulaşmışşahısşirketlerini listeler. Küçük şahısşirketleri, gizli ortaklıklar ve sivil-hukuk
birlikleri kayıtlanmaz. Ticari sicil, işletmelerin organizasyonları hakkında önemli bilgiler sunar. Her
işletme organizasyonu Ticari sicile kayıtlanır ve ticari sicil numaraları atanır.
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Denetim

Denetim terimi,şirketin aktüel performansınıdeğerlendirilirken ve gerektiğinde düzeltici tedbirler
alınırken, kıstas ölçütleri ya da standartlar belirlemekten sorumlu yönetim fonksiyonu anlamına gelir.

Sözleşme

Sözleşme, iki ya da daha fazla taraf arasında imzalanan ve yasal olarak bağlayıcı nitelikte olan
bir anlaşma türüdür. Sözleşmeler, tarafların hak ve görevlerini ortaya koyar. Kimi zaman sözlü
anlaşma yoluyla yapılan sözleşmeler olsa da, çoğunlukla, katılımcı tarafların amaçları, hak ve
yükümlülüklerininacık bir şekilde yazılı olduğu yazılı sözleşmeler, taraflara güven ve teminat sağlar.
Aynı zamanda, hukuk davalarında önemli bir rolü bulunur. İşletme organizasyonlarınca imzalanan
sözleşmelerde, sözleşmelerin hukuki olarak geçerli olabilmesi için yetkili şirket imzalarının
bulunması şarttır.

Kredite (kredi puanı)

Tarafsız değerlendirme kriterlerine dayalı olarak, şirketler güvenilir ise, borç veren kurum ya da
şahıs, anlaşma üzere bu şirketlerin vade taksitlerini ve faizlerini ödeme yükümlülüğünü başarıyla
yerine getirmesini bekler.

Çift kayıt usulü muhasebe

Çift girişli muhasebe sisteminin özellikleri şunlardır:
• Her ticari işlem iki kez kaydedilir (çift kayıt)
• Kâr iki şekilde hesaplanabilir (bilanço tablosu karşılaştırması ve kar-zarar muhasebesiyle).
• Sonuç tahakkuk temel alınarak gösterilir.

Özsermaye

Özsermaye, bir şirketin sahipleri ya da hissedarları tarafından oluşturulan sermaye miktarıdır.
Özsermaye, şirketin aktiflerine yatırım yapılan paradır.

Özvarlık oranı

Bir şirketin özvarlık ya da sermaye temelidir. Özvarlık oranı, şirketin toplam sermayesinin ne
kadarının gerçekte şirkete ya da hissedarlara ait olduğunun hesaplanmasıdır. Özvarlık oranı, şirketin
güvenirliğinin ölçüldüğü esas oran olmakla birlikte, özvarlık oranı ne kadar fazlaysa, kredibilite o
kadar yüksektir.

Mali muhasebe

Mali muhasebe, bilanço tablosu ve kar-zarar çizelgesinden oluşan mali beyanların hazırlanmasıyla
ilgili olan bir alandır. Şirketler muhasebe tutmakla yasal olarak yükümlüdürler. Mali muhasebe,
kanunlar tarafından öngörülen muhasebe standartlarıyla tutulur. Ticari ve vergi muhasebeleri
arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Finans planı

Finans planı, belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde (örn.üç ay, bir yıl) oluşacak gelir ve giderlerin
tahmin edilmesi ve karşılaştırılması amacıyla hazırlanır. Finans planı aynı zamanda olası bütçe asan
maliyetler ve var olan kredi limitlerine karsı rezervleri dikkate almalıdır.

Sabit aktifler

Şirkete uzun vadede hizmet veren aktiflere sabit aktifler denir. Bunların arasında gayrimenkul,
arazi, araçlar, makineler, büro mobilyası ve malzemeleri vs. bulunur.

Anonim şirketi

Kendi tüzel kişiliği olan bir işletme türüdür. Üyelerinden/hissedarlarından ayrı bir şekilde kendi
tüzel kişiliği vardır. Şirket üyeleri/hissedarlar sermaye oluştururlar ve günlük-işlerle ilgilenmesi için
bir müdür ataması yaparlar. Bu üyeler kişisel yükümlülük taşımazlar sadece katkıda bulundukları
miktar derecesinde yükümlülüklere sahiptirler. Şirket üyeliği ya da hisseleri, başka yatırımcılara
devredilebilir.

Tasfiye

Acz halindeki bir girişim, ödemelerini zamanında yapamayacak durumdadır. Şayet, işletme,
alacaklılarla mahkeme-dışı anlaşmalarla uzlaşamazsa, mahkeme emriyle organizasyon değiştirme ve
iyileştirme ya da tasfiye etme süreci başlatılır. İflas usulü ile tasfiye durumunda ise, girişimin varlığına
son verilir.
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Envanterler

Ürün, materyal ve malzemelerden oluşan stoklardır. Envanterler bilanço tablosunun aktifler
kısmında yer alır.

Yatırım

Finans alanında yatırım, bireyin var olan finans kaynaklarını daha fazla para elde edebilmek için
kullanması anlamına gelir.

Ortak teşebbüs

Normalde bağımsız olan iki ya da daha fazla şirketin işbirliği içinde bulundukları teşebbüs türüdür.
Bir ya da birden fazla iş projesi yürütme amacıyla, ortak teşebbüs tarafları çoğunlukla yeni bir girişim
oluştururlar.

Yükümlülükler

Özel bir şahıs ya da yasal varlık yükümlü olduğunda, finansal ve yasal olarak altına girdiği
zorunluluklardan sorumlu olmaktadır. İşletmenin yasal organizasyon türü, girişimin ne kadar
yükümlü olduğunu belirlemektedir.
Tek şahısşirket sahibinin, şirketinin tüm borçlarına karsı sınırsız ve kişisel yükümlülükleri
vardır. Kendi özel malvarlığı ile yükümlüdür. Ortaklıklarda ise, tüm genel partnerlerin, girişimin tüm
borçlarına karsı sınırsız, kişisel, müşterek ve müteselsil sorumlulukları vardır.

Likidite

Likidite, zamanı gelen ödemelerin yapılabilmesi için borçluların mali yükümlülüklerini yerine
getirebilme becerilerinin ölçü unsurudur.
Likit( hemen paraya çevrilebilen) bir şirket:
• Aktüel gelirinden aktüel giderlerini karşılayabilir
• Olağandışı giderler durumunda nakite çevirebileceği yeterli kaynaklara sahiptir.
• Yüksek krediteye sahiptir; böylelikle finansal darboğazları kredi alarak asabilir
Likit fonlar, şirketin nakit kaynaklarını temsil eder: derhal nakite çevrilebilen aktifler

Verimlilik

Verimlilik oranları, çalışanların, bir makinanın, departmanın ya da toplamda şirketin
performansının ölçümlenmesine yarayan oranlardır.Verimlilik, performansın (=çıktı) üretiminde
kullanılan kaynaklarla (=girdi) karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Temel soru sudur: hangi sonuçların
elde edilebilmesi için hangi girdi kaynakları gereklidir? Verimlilik= Çıktı : Girdi

Pazar

İş dünyası acısından bakıldığında, Pazar, belirli bir ürün ya da hizmetin tüm (potansiyel)
alıcılarından (müşteriler) ve benzer bir ürün ya da hizmet sunan tüm rakiplerden (diğer işletmeler)
oluşan bir topluluktur. Pazarın büyüklüğü (Pazar hacmi) ilgili şirketin bakış acısına bağlıdır: bir şirket
için belirli bir köy tüm Pazar anlamına gelirken, başka bir şirket için tüm dünya bir pazardır.
Şirketin Pazar payının artması en önemli ticari hedeflerden biridir. Potansiyel alıcı rakamları
ile belirli bir pazardaki satıcı rakamları arasındaki ilişki, o pazarın türünü ve yapısını gösterir, örn.
tekelvb.

Pazar araştırması

Pazar araştırması, belirli bir hedef Pazar üzerinde sistematik, tarafsız veri koleksiyonu ve
analizidir. Bu araştırma türü, müşterilerin ihtiyaç ve gereksinimlerine ve olası tepkilerine (örn.
fiyatlardaki değişiklikler) dair verilerin toplanması, bunun yanı sıra, rekabetçi ortam ve ekonomik,
hukuki çerçeve koşulları gibi ilgili faktörlerin analizini de içerir.

Monopol/Tekel

Çok sayıda alıcıya karsı yalnızca bir ürün ve hizmet sağlayıcısının bulunduğu Pazar durumuna
monopol denir.

Kâr

Kâr, dikkatle okunması gereken bir terim olup, birden fazla anlama gelebilir. Rapor formundaki
kâr ve zarar hesabı, kârın ne tür bir kâr olduğuna dair detaylı bir bilgi sunar.

Kâr-zarar hesabı (P&L hesabı)

Kâr-zarar hesabında yıllık sonuçlar, giderlerin gelirlerle telafi edilmesiyle hesaplanır. Şayet,
gelirler giderlerden fazla çıkarsa, şirket kâr etmiş demektir; harcamalar fazla çıkarsa, şirket zarar
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etmiş demektir. P&L hesabı, ayrıca kâr veya zararın nasıl edildiğine dair açıklama sunar. Bu hesap
türü, şirketin kazanç pozisyonunungerçek bir suretini sunarak, rapor biçiminde hazırlanır.

Kârlılık

Karlılık, kullanılan sermaye ile kârın karşılaştırılmasıyla hesaplanır. Kârın özsermaye ya toplam
sermaye ile tahlil edilmesine bağlı olarak hesaplanan orana yatırım kârlılığı (ROI) denir.

Provizyonlar

Gelecekte ödeme tarihleri yaklaşan ödemeler için kenara ayrılan bütçe.

Rasyolar/oranlar

Oranlar, şirketlerin, departmanların ya da çalışanların analizleri ve objektif değerlendirmelerinde
bir temel işlevi görür. Oranlar, kârlılığın, likiditenin ve verimliliğin değerlendirilmesine yönelik
hesaplanır.

Özsermaye karlılık oranı

Özsermaye karlılık oranı, şirkete yatırım yapılan öz fonlarda biriken kârı gösterir. Bir şirketin uzun
vadede özsermaye oranı, kazanca karşılık gelmeyince başka bir yatırım sekli bulunmalıdır.

Yatırım kârlılığı/ROI (yatırımın geri dönüsü)

Yatırım kârlılığı, yatırılan toplam sermayenin geri dönüsüne verilen bir teknik terimdir. Yatırım
karlılık oranı, şirkete yatırılan tüm paranın miktarına karsı, elde edilen kârın oranını gösterir.

Satışkârlılığı

Bir şirketin satış gelirlerinin ne kadarının kâr olarak geride kaldığını gösteren oran. Satış kârlılığı,
şirketin rekabete kıyasla ne kadar verimli çalıştığının hesaplandığı önemli bir orandır. Diğer bir
deyişle, satış kârlılığı ne kadar yüksekse o kadar iyidir.

Hisseler

Hisseler, sahiplerine (halka acık bir limited şirketteki hissedarlara) belirli haklar tanıyan değerli
kâğıtlardır. Diğer hakların yanı sıra, hisse sahiplerinin şirketin yıllık genel toplantılarında oy kullanma
hakları vardır ve şirketin“kâr payı” da denilen kendilerine düsen kârı almaya da hak kazanırlar.

Eldeki stoklar

Ürün envanteri; bilanço tablosunun aktifler bölümünde gösterilir.

Hedefler

Ana işletme hedeflerinin arasında belirlenmiş bir kârlılık seviyesine erişmeve likiditeyi muhafaza
etme gelir. Bu hedeflere yalnızca şirketin yeterli bir üretim seviyesine ulaşmasıyla ve pazarda
rekabetini korumasıyla erişilebilir.

Değişken giderler

Değişken giderler, şirketteki üretim artınca, azalınca ya da üretim durunca derhal değişen
giderlerdir. Değişken maliyetler, şirketin kapasitesinin kullanımına bağlıdır. Değişken giderlere örnek
vermek gerekirse, materyal ve malzeme masrafları, satılan ürün maliyetleri, ham madde ve malzeme
tüketim masrafları, elektrik tüketimi vs.’dir.
Diğer değişken giderler, ekstra çıktı birimlerinden de kaynaklanır ki, bunlara aynı zamanda
marjinal giderler denir. 			
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H-CARE Testi - MODÜL 7 - Girişimcilik Becerileri
Bu test 10 sorudan oluşmaktadır. Her soru üç olası cevaplar vardır ve tek doğru olduğunu. Sen
gerçek olarak düşünün cevabı işaretlemek gerekir. Testin amacı, farklı engelli müşterileri ile etkili
iletişim için giriş bilgi ve becerilerini değerlendirmektir. Test ayrıca özel ihtiyaçları olan insanlar
ile etkileşim doğru senin tutumları değerlendirmek için izin verecektir. Testin süresi 1 saattir. Testi
tamamlamak için başarıyla 6 doğru cevaplar en az ulaşmalıdır. Puanınız 6’nın altında ise, gerekli
girişimcilik becerileri ile de tanıdık olabilir, gözden geçirmek ve skor yukarıdaki 6 ve eğer iyice
H-CARE Modülü 7. öğrenmek gerekir.
1. Bir şirketin mevcut durum hakkında ilk analiz için oranlar nelerdir?

2. Nakit akış kârdan daha yüksek veya daha düşük normal mi? Cevabınız nedenlerini verin.
3. Yıllık şirketin mali tablo hangi elemanlardan oluşur?

4. Bilançonun sol tarafında neler bulabilirsiniz. türlerini açıklar.
5. Neden bir şirket kar ve zarar hesabı yapmak gerekir ki?

6. Olmayan dahil edilmiştir ne ticari kuruluşlar? detaylı bunlardan birini tanımlar.
7. Halka açık bir limited şirket pay sahipleri için avantajları nelerdir?
8. Detaylı bir iş planı hangi bilgiler içermelidir?

9. Dönem “indirim” tanımlamak ve örnekler verir.
10. Ne nitelikleri bir yemlik için gereklidir?
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Modül

8

“E-Ticaret”
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Modül 8:

E-Ticaret

MADDE

İÇERİK

Sözlük:

İş muamelesi
Değeralışverişi

İş süreçleri
İşletmelerinyürüttüğü bir dizi mantıksal, ilgili ve sıralı iş
faaliyetleritoplamı
Uzaktan çalışma
Satış personelleri ofise gitmeden internet yoluyla şirket
bilgisayarlarına bağlanabilirler

IP adresi
İnternet protokol adresi (IP adresi), iletişim için İnternet
Protokolünü kullanan bir bilgisayarlar arası ağında bulunan
her cihaza (bilgisayar, yazıcılar) atanan sayısal etiketlerdir. IP
adresinin iki önemli fonksiyonu bulunmaktadır: host ya da
network ara yüz kimlik doğrulaması ve konum adreslemesi.
Rolü söyle karakterize edilmiştir: bir isim, neyi aradığımızı
gösterir; adres ise nerede aradığımızı. Rota ise oraya nasıl
ulaşacağımızı.”

Tablo programı
Verilerin tablo formunda organizasyonu, analizi ve
depolanmasında kullanılan interaktif bilgisayar programıdır.
Elektronik çizelgeler muhasebe çalışma kâğıtlarının elektronik
simülasyonu olarak geliştirilmiştir. Sütun ve satırlardan oluşan
dizilimlere eklenen veriler üzerinden işler.
Veri tabanı
Organize veri koleksiyonudur.

Web uygulaması
Web uygulaması (Web app), uzak bir sunucuda yer alan ve bir
tarayıcı ara yüzü yardımıyla internete verilen uygulamadır.
Mobil uygulaması
Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlara göre
programlanmış bir bilgisayar programıdır.
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Amaçlar ve Kapsayıcı
Konular Modülü

Modül içeriğinin özeti ve
içindekiler maddeleri

Amaçlar:
Bu modülün amacı medikal araçlar (MD) , yardımcı
teknolojiler(AT) ve gıda takviyeleriyle (FS) e-ticaretin
zorlukları, prensipleri ve kavramlarını analiz ve tarif
etmektir. İkinci amacı ise ; kursiyerleri web-mağazayı nasıl
kurup yönetecekleri konusunda hazırlamaktır. Diğer hedef
ise kursiyerlere dünya çapında web kaynaklarını nasıl
kullanacaklarını öğretmek ve böylece medikal araçlar (MD),
yardımcı teknolojiler (AT) ve gıda takviyesi satışından elde
edilecek gelirleri farketmeleridir.
Kapsamlı Hedefler:
1. E-ticaret amacıyla müşteriye ulaşmada etkili bir profil
oluşturma;
2. Müşteriler mevcut web-mağazaları kullanırken
karşılaşabilecekleri olası engellerin tanınması
3. Web mağaza başlaması için teknik bilginin olması
4. Web mağazanı nihai işlemi hakkında bilgi kazanmak
5. Kursiyerlerin kendileri tarafından pratik görevlerin
uygulanmasıyla beceriler elde etme .

Modül medikal araçlar (MD), yardımcı teknolojiler (AT) ve gıda
takviyesi (FS) ile e-ticaretin temel güncel konularına bir giriştir.
E-ticarette kullanılan metodlar, teknolojiler ve stratejilerin
analizi ve tanımını içerir. Ayrıca modülinternet ve web üzerinde
iş yapmanın pratik ve teorik konularını vurguluyor ve webmağaza açmak için uygulamalar sunuyor.Modül; e-ticaretin
anahtar prensiplerini uygulama, web mağaza çalıştırmada
bilinçlil kararlar nasıl alınırda olduğu gibi doğru müşteri
profilini oluşturmak için genel çerçeve çizer. Buda her kursiyer
için tahsis edilen prarik görevlerle elde edilir.
İÇİNDEKİLER
1.1 E-ticaretin tanımı ve özellikleri (e-ticaretin iş modellerini
içerir).
1.2 Kısa tarih notları
1.3 Web-mağaza ayarları için ilgili iş uygulamaları
1.4 Veri depolama ve very koruma .
1.5 Tıbbi cihazlar (MD), Yardımcı teknolojiler (AT) ve gıda
takviyeleri (FS) ile e-ticarettemüşteri profili oluşturma
1.6 E-ticaretin organizasyonu – dağıtım kanallarının ve
tedarikçilerin seçimi ; nasıl sipariş verileceği.
1.7 E-ticaret ödeme sistemleri, avantajları, dezavantajları
1.8 E-ticaretin ulusal, Avrupa ve dünya çapında mevzuatı.
1.9 İyi işleyen bir ticari web sitesinin bileşenleri
1.10 Ticari web sitesi örnekleri
1.11 Duruma göre Pratik aktiviteler
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Eğitim İş yükü

Önceki bilgi gerekliliği

Gerekli eğitim kaynakları

Öğrenme yolları

Modülün mamlanmasıyla
öğrenme çıktıları

1. Teorik Kısım (saat): 30 saat
2. Pratik Kısım (saat ): 30 saat
3. Değerlendirme (saat ): 1 saat

1. Temel bilgisayar becerileri
2. e-mail ,Microsoft Office, web tarayıcısı kullanma yeteneği
3. İnternette arama yapabilme yeteneği
4. İnternet ortamında yaygın olarak kullanılan anahtar
kelimeler.
1. PC, laptop veya tablet.
2. Internet erişimi .
3. E-mail hesabı

1. Yüzyüze : 6 saat
2. Uzaktan eğitim : 34saat
3. Pratik : 20 saat

Bilgi
1. E-ticaretin özelliklerini temel tanımlarını bilir (e-ticaretin iş
modellerini içerir)
2. e-ticaret kaynağı ve gelişimi için temel bilgiye sahiptir.
3. İş – web tabanlı bir mağaza içinuygulamaları bilir.
4. Veri işleme ve koruma gereksinimlerini bilir.
5. Müşteri profilinin ve medikal araçlar yardımcı teknolojiler ve
besin takviyeleriyle e-ticaretin nasıl geliştirileceğini bilir.
6. e-ticaret – dağıtım kanallarını; tedarikçi seçiminin organize
evrelerini; siparişlerin hazırlanmasını bilir.
7. Ödeme sistemlerini, avantajlarını ve dezavantajlarını bilir.
8. E-ticaretin ulusal, Avrupa ve dünya çapındaki mevzuatını bilir.
9. İyi işleyen ticari web sitesinin yapısını ve yetkinliklerini
tanımlar.
10. Ticari web siteleri için örnek puanlar verir.
11. E-ticarette uygulanan metodlar, teknikler,özel araçlar ve
prensipler için temel bilgilere sahip olur.
Beceriler
1. e-ticaret içeriği için temel bilgiye sahip olma
2. İnternet ve e-ticaret için teorik ve Pratik durumlarla tanışma
fırsatı.
3. Araştırmalar için en uygun altyapı hesaplama fırsatı bulur ve
seçer.
4. Müşteri profili yaratmak için önceden ölçüt olarak
geliştirilmiş fırsatlar bulur.
5. Dağıtım kanalları ve güvenilir tedarikçi seçimi yanı sıra
organize siparişler için fırsat.
6. Online ödeme için mevcut sistemleri karşılaştırır ve kullanım
oranına göre kararlar verir.
Yetkinlikler
1. İş için özel gereksinimleri gözlemleyerek e-ticaret uygular.
2. Tedarikçilerinmevcut sistemleri kullanımı ve online ödeme
için dağıtım ve teslimatları organize eder ve ölçütlere göre
uygun müşteriler oluşturur
3. Bilgisayar sisteminin programları ve cihazlarını tam olarak
kullanır.
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Değerlendirme (tür)
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Kontrol soruları
Quiz
Kontrol aracı
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8.1 E-Ticaretin tanımı ve özellikleri

E-ticaret yeni bir ticaret türü olmakla birlikte, diğer yeni teknoloji uygulamaları gibi, gelişim
fırsatları sunarken olası sorunlara da yol açabilir.
Ticaret nedir?
• Ticaret, ürün ve hizmetlerin üreticiden nihai alıcıya aktarıldığı alışveriş türüdür.
• Bir ya da birden fazla taraf arasında ürünler, hizmetler, bilgi ya da para gibi ekonomik değeri olan
bir şeyin alım-satımını kapsar.
E-ticaret nedir?
• Elektronik (internette) pazarlama olarak bilinir.
• İnternet ya da diğer bilgisayar ağları gibi elektronik sistemler üzerinde ürünlerin alımı ve
satımından oluşur.

• E-ticaret, ürün ve hizmetlerin bilgisayar ağları (internet) üzerinden el değiştirmesi ve bu
değişim sırasında işlem ya da satış Sartlarının elektronik bir şekilde yürütülmesidir.

Şek. 1 e-ticaretin gelişimi
Elektronik platformda yürütülen alım-satım miktarı, internetin yaygınlaşmasından itibaren
muazzam şekilde artmıştır. Bu şekilde yürütülen ticari işlemlerin çeşitliliğiçok fazladır; elektronik
fon transferi, tedarik zinciri yönetimi, internet pazarlaması, çevrimiçi hareket isleme, elektronik veri
alışverişi (EDI), envanter yönetim sistemleri ve otomatik bilgi koleksiyonu alanlarının teşvik edilmesi
ve yeniliklere zemin hazırlamıştır. Modern elektronik ticaret, işlemin kullanım süresinde en az bir
noktada World Wide Web’i kullanır ve e-posta gibi daha geniş teknolojileri de kapsar.
Elektronik ticaretin büyük bir oranı bir web sayfasındaki ayrıcalıklı içeriğe erişim gibi sanal
ürünlere yönelik tamamıyla elektronik bir ortamda gerçekleştirilmektedir; ancakçoğu elektronik
ticaret alanında fiziksel objelerin nakliyesi de bulunmaktadır. Çevrimiçi perakendeciler çoğunlukla
e-tailers olarak; elektronik perakende satıcılık da e-tail olarak da bilinmektedir. Tüm büyük perakende
satıcıları World Wide Web’de elektronik ticaret varlığı göstermektedirler.
İş kurumları arasında yürütülen elektronik ticarete İşletmeler arası ticaret ya da B2B denmektedir.
B2B (işletmeler arası ticaret) tüm ilgili taraflara (ticaret borsaları) acık olabilirken, bazıları da yalnızca
kısıtlı ve belirli nitelikleri olan katılımcılara özeldir (özel elektronik Pazar).
Elektronik ticaret genellikle, internet aracılığıyla iş görmenin satış kısmı olarak kabul edilir.
Elektronik ticarette aynı zamanda, veri alış-verisi de bulunmaktadır; bu yolla iş ticari işlemlerin
finansman ve ödeme imkânlarısağlanmış olur.
Günümüzdeki elektronik ticaretin kapsamında, anlık çevrimiçi kullanım için ‘dijital’ içeriklerden,
geleneksel ürün ve hizmetlerin siparişine ve diğer elektronik ticaretin ‘meta’ hizmetlerine kadar her
şey bulunmaktadır.
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Şek. 2 geleneksel ticaret, doğrudan satış
E-ticareti neden kullanırız?
• Düşük katılım maliyeti;
• İşlem maliyetlerini azaltır;
• Küresel pazara ulaşım;
• Güvenli Pazar payı.

Şek. 3 e-ticaret değeri
•
•
•
•

E-ticaretin işlem süreci nasıldır?

Müşteri, satıcının internetteki web sayfasına bağlanmak için bir web tarayıcısı kullanır.
Müşteri, internet sayfasındaki ürün kataloglarına göz atar ve almak istediği ürün çeşidiniseçer.
Seçilen maddeler, elektronik alışveriş sepetine eklenir.
Müşteri, seçilen maddelerin alımını tamamladıktan sonra, faturaların ve teslimatın gönderileceği
bir fatura ve nakliye adresi verir.
• Satıcının web sayfasına bu bilgiler girildikten sonra, sayfa, vergiler, nakliye ve aktarma bedellinin
de dâhil olduğu sipariş bedelini hesaplar; toplam bedeli müşteriye gösterir.
• Müşteri simdi ise kredi kartı numarası gibi ödeme bilgilerini sisteme girer ve siparişi verir.
• Kredi kartı numarası onaylandıktan ve sipariş ticaret ağ sunucularında sipariş tamamlandıktan
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sonra, satıcının sitesinde, alıcının alımını teyit eden bir alındı ibaresi görülür.
• Ticari ağ sunucu sitesi bunun akabinde, ödeme işlemi ve tamamlanması için siparişi işlem ağına
iletir.

E-ticaretin türleri nedir?
İşletmeler arası ticaret (B2B)

B2B kısaltması ‘Business to Business’ yani işletmeler arası anlamına gelmektedir. E-ticaretin en
yaygın formudur. Bu modelde, alıcı ve satıcının iki ayrı varlıktır. Üreticinin, perakendeci ya da toptan
satıcıya ürün sağlamasına benzer.
Örneğin, Dell firması bilgisayar ve diğer donanımları çevrimiçi halinde satar, ancak bu ürünlerin
hepsini kendisi üretmez. Bu nedenle, o ürünleri satabilmek için ilk olarak, bahsi edilen ürünleri diğer
işletmelerden yani o ürünlerin üreticilerinden satın almak zorundadır.

Fig. 4 İşletmeler arası ticaret modeli (B2B)
Firmadan müşteriye ticaret modeli (B2C):

Firmalar ve müşteriler arasındaki etkileşime dayanan bir modeldir. Bu modelin ana mantığı, ürünü
çevrimiçi olarak müşterilere satmaktır.
Firmadan müşteriye (B2C) modeli, işletme ve müşteriler arasında gerçeklesen doğrudan ticaret
biçimidir. Çevrimiçi yolla doğrudan satış gerçekleşir. Örneğin, ürün ve hizmetlerinizi müşteriye
satmak istiyorsunuz, böylelikle herkes herhangi biri ürünü doğrudan satıcının web sitesinden satın
alabilir.

Fig. 5 B2C model

Firmadan çalışana satış modeli (B2E)

Firmadan çalışana e-ticarette (B2E), işletme-içi bir ağ kullanılır; bu ağ, şirketlerin ürün ve/veya
hizmetlerin çalışanlarına sağlanmasını mümkün kılar. Tipik olarak, şirketler firmadan çalışana (B2E)
sistemini kullanarak çalışanlarla ilgili şirket işlemlerinin otomatizasyon ile yürütülmesine imkân
sağlarlar.
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Şek. 6 B2E model
Müşteriden müşteriye ticaret modeli (C2C)

Müşterilerinalış veriş yapabildikleri küçük ilanlar, acık artıma ve forumların yer aldığı pek çok
internet sitesi vardır. Burada müşteriler, paypal gibi insanların kolaylıkla para gönderip alabildikleri
çevrimiçi sistemleri kullanabilmektedirler. eBay’in acık artırma sistemi 1995’ten beri kişiler arası
ticaretin en iyi örneğidir.

Fig. 7 Müşteriden müşteriye modeli (C2C)
E-ticaretin artı ve eksileri nelerdir?
•
•
•
•
•

Artıları:
Ödeme sırası yoktur;
İndirimli fiyatlar;
Dünyanın her yerinden alışveriş yapabilme imkânı;
Günde 24 saat boyunca kolay erişim imkânı;
Tüm müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren geniş çeşitlilik
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Şek. 8 eksiler ve artılar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksileri:

Ürünlerin kişisel olarak incelenmesi;
Herkes internete bağlı değildir;
Kredi kartı numarası hırsızlığı ihtimali vardır;
İnternet ortamındaki her dokuz üründen yalnızca biri mevcuttur.

E-ticaretin işlemenize katkıları nedir?

İdari ve işletme masraflarının azalması;
Envanter giderlerinin azalması;
Tedarik masraflarının azalması;
Müşteri hizmeti ve memnuniyetinin artırılması;
Akıcı tedarik prosedürleri;
Çalışanlar, satıcılar, müşteri ve stratejik ortaklarla iletişim etkinliğinin ve etkileşimin artırılması;

• Satış gelirlerinin ve kâr marjlarının artması.
•

Şek. 9 e-ticaret portalları
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8.2 Kısa tarih notları

Elektronik ticaretin anlamı son 30 yılda değişmiştir. İlk zamanlarda elektronik ticaret, ticari
işlemlerin Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ve Elektronik Fon Transferi (EFT) gibi elektronik yollarla
sürdürülmesi demekti. Bu iki sistem 1970’lerin sonunda ortaya çıkmış, sipariş formları ya da faturalar
gibi ticari belgelerin elektronik olarak gönderilmesi, alınması mümkün hale gelmiştir. Kredi kartlarının
artısı ve kabul edilmesi, otomatik para çekme makineleri (ATM’ler) ve telefon bankacılığı 1980’lerin
elektronik ticaret biçimiydi. E-ticaretin diğer birbicimi, ABD’de Sabre, İngiltere’de ise Travicom
tarafından sembolleştirilen havayolları rezervasyon sistemidir. Çevrimiçi alışveriş, İngiltere’de 1979
yılında icat edildi; 1980’lerde ise, Ford, Peugeot-Talbot, General Motors ve Nissan gibi araç üreticileri
tarafından kapsamlı bir şekilde kullanılmıştır. 1990’lardan itibaren, elektronik ticaretin kapsamına
kurumsal kaynak planlaması (ERP), veri madenciliği ve bilgi depolama gibi sistemler de eklenmiştir.
İnternet 1994’te dünya çapında bir yaygınlığa erişse de, internete daimi bağlantı sağlayan güvenlik
protokol ve DSL hizmetlerinin yaygınlaşması beş yıl sürmüştür. 2000 yılının sonlarında, birçok
Avrupalı ticari işletmeler hizmetlerini World Wide Web yoluyla sunmaya başladılar. O zamandan
beri insanlar “e-ticaret” kavramını güvenli protokoller ve elektronik ödeme hizmetlerini kullanarak
internet üzerinden ürün alışverişi ile ilişkilendirmeye başladı.

8.3 Web-mağazası kurmada ilgili uygulamalar

Elektronik ticaretle ilgili bazı yaygın uygulamalar aşağıda belirtilmektedir:
• E-Posta ve mesaj uygulamaları– müşteri almak istediği ürünü seçtiğinde, o ürünün mevcut olup
olmadığına dair bir onay e-postası ya da mesajı alır; bu mesajlarda aynı zamanda teslim sürecinin
durumu da bildirilir.

Şek. 10 mesajlaşma
• İçerik yönetim sistemi (CMS)– web tabanlı bir uygulama olup, kullanıcılarabir web sitesinin,
e-mağazasının ya da internet/intranet uygulamasının içeriğinin (tamamı ya da bir kısmı), veri ve
bilgilerinin farklı derecelerde yönetimine izin veren özellikleri vardır. Bu, her e-mağazanın yönetim
kuruludur. İçeriğin yönetimi, web sitesi içeriğinin, veri ve bilgilerin oluşturulması, düzenlenmesi,
depolanması, yayımlanması, iştirak edilmesi, raporlanması ve dağıtılması anlamına gelmektedir.
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Fig. 11 İçerik yönetim sisteminin (CMS) çalışma sekli
• Haber grubu–her e-mağazada, indirimli ve yeni ürünlerinizin tanıtımını yapabileceğiniz belirli
alanlar vardır.
• Çevrimiçialışveriş–ürün ve hizmetleri internet üzerinden satın alma eylemidir.
• Konferans–genellikle e-mağazalar, önceden belirlenmiş iş saatleri içerisinde gerçek zamanlı
olarak satıcıyla konuşma imkânı sunarlar. Konferans süresinde, her müşteri ürünler hakkında
ilave bilgiler ya da detayları sorabilirler, teslimat ve ödeme koşulları hakkında bilgi edinebilirler.
Satıcı olarak, çevrimiçi satışları artıran bu olasılığı göz önünde bulundurmanız gerekebilir.
• Belgeler, hesap çizelgeleri, veri tabanı– acık lisanslı içerik yönetim sistemi, tüm elektronik
belgelerin (faturalar, siparişler) her bir müşteri profiline göre depolanması imkânı sunar. Dahası,
bu sistem, IP adresleri de dâhil olmak üzere tüm kayıtlı kullanıcıların veri tabanını kaydetme
imkânı sağlar.
• Muhasebe ve finans sistemleri–günümüzdeki PrestaShop gibi acık kaynaklı çözümler, size
tüm sipariş, gelir ve kar hakkında bilgi sağlayabilecek otomatik muhasebe sistemleri seçeneği
sunmaktadır.
• Sipariş ve Nakliye bilgisi–her İçerik Yönetim sistemi (CMS) müşterinin siparişlerini ve nakliyeyi
aşağıda gösterildiği üzere yönetir: teslimata hazırlanıyor, müşterilerin adreslerine gönderildi,
ödeme beklemede, teslimat tamamlandı vb.

Şek. 12 Prista-shop örneği
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• Yurt içi ve yurtdışı ödeme sistemleri
Ödeme sistemi, parasal değerinkarşılıklı yükümlülük altında taraflar arasında el değiştirmesinin
sağlanması için oluşturulmuş bir altyapıdır(kuruluşlar, araçlar, kurallar, prosedürler, standartlar ve
teknik yolların tümünü kapsar). E-ticaret ödeme sistemi, çevrimiçi alım faaliyetleri için elektronik
ödemenin kabul edilmesini kolaylaştırır. Elektronik Veri Degisimi’nin (EDI) bir örneği olarak da,
e-ticaret ödeme sistemleri, internet-bazlı alışveriş ya da bankacılığın yaygın kullanımı sayesinde
giderek artan bir kullanıma sahiptir. Yıllar içerisinde, kredi kartları, e-ticaret işlemlerinin en yaygın
ödeme biçimlerinden biri olagelmiştir. Artırılmış güvenlik önlemlerinin arasında, kart doğrulama
numarası (CVN) yer almaktadır. Bu yolla, kartın arkasındaki imza kısmında yazılı olan doğrulama
numarasının, dosyadaki banka bilgileriyle karşılaştırması yapılmaktadır.
Paypal, ödeme ve para transferlerinin internet yoluyla yapılmasına izin veren e-ticaret
işletmesidir. Çevrimiçi para transferleri, çek ve havale gibi eski usul ödeme yöntemlerine alternatiftir.
Paypal üstlenici bir firma olmakla birlikte, çevrimiçi tedarikçiler, acık artırma siteleri ve diğer ticari
kullanıcılar için ödeme işlemleri yürütür. Bu işlemler için belli bir ücret talep eder. Ayrıca, alınan
miktarın oranına göre para aktarımı için belli bir ücret talep edebilir. Bu ücretler, kullanılan döviz
cinsine, ödeme türüne, gönderenin ülkesine, alıcının ülkesine, gönderilen miktara ve alıcının hesap
türüne göre değişiklik gösterir.
Google Wallet2011 yılında kurulmuş olup, ödemeleri kolaylaştırmak ve çevrimiçi para transferini
sağlamak acısından PayPal’a benzer hizmet verir. Şimdiye dek kırılamamış bir güvenliği vardır;
ödemeler e-posta ilişiği gönderebilmektedir.
Bitcoin, belli bir merkezi olmayan sanal bir para çeşididir. Peer-to-peer sistemi kullanılmaktadır;
kullanıcılar herhangi bir aracı kurum olmaksızın doğrudan işlem yapabilmektedirler. Ticari işlemler,
ağ düğümlerince onaylanır ve ‘block chain’ denilen halka acık bir muhasebe defterinde kayıt altına
alınır. Ledger denilen kişi kendi bitcoin hesap birimini kullanır. Bitcoinler, ödemelerin islenmesinin
bir ödülü olarak ortaya çıkmıştır, bu sistemde kullanıcılar kendi hesaplama kabiliyetlerini kullanarak
halka acık deftere ödemelerini kaydederler. Bu aktiviteye ‘mining’ denir ve işlem ücretleri ile yeni
oluşturulan bitcoinlerle ödüllendirilirler.

8.4 Veri madenciliği ve veri koruması.
Veri madenciliği (veri tabanlarında bilgi keşfi): ilginç (önemli, dolaylı, önceden bilinen ve belki de
faydalı) bilgilerin geniş veri tabanlarından elde edilmesidir.
Yaygın veri madenciliği görevleri şunlardır:
• Sınıflandırma [kuralcı] –kayıtların toplamı
• Kümelenme [izahcı] – yeni bir ürünün potansiyel müşteri tipini hedefleyerek posta maliyetlerini
düşürmek.
İnternetin tasarımı yapılırken dikkate alınan şeylerin basında güvenlik konusu gelmiyordu.
Birçok şirket, dahili sistemlerini saldırılara karsı korumak için yeterli tedbir almakta başarısız
olmaktadır. Güvenlik önlemleri maliyetlidir (güvenlik duvarları, güvenli web sunucuları, şifreleme
mekanizmaları). Güvenliğe ulaşmak ise güçtür.
Her gün bazı grupların bir web sayfasını hack’ledigini, ya da e-ticaret sitelerinden kredi kartı
ve diğer önemli bilgileri çaldığını duymaktayız. Aşağıda, sizi hack’lenmeye ve dolandırılmaya karsı
koruyacak on adet öneri bulunmaktadır.
1. güvenli bir e-ticaret platformu seciniz.
2. Online ödeme için güvenli bir bağlantı seciniz.
3. Adres ve kart doğrulama sistemi kullanınız.
4.Güclü şifreler kullanınız.
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5. Kuşkulu aktiviteye karsı sistem alarmları oluşturunuz.
6. güvenliğinizi tabaka tabaka oluşturunuz.
7. tüm siparişler için izleme numaraları kullanınız.
8. Sitenizi düzenli aralıklarla kontrol ediniz.
9. dolandırıcılığa karsı yönetim hizmetlerinden faydalanınız.
10. internet sayfanızın yedeklendiğinden emin olunuz.
128-bit SSL şifrelemesi gibi yeni güvenlik teknolojisi, hem sizin hem de müşterilerinizin güvenliğini
temin eder ve en yeni e-ticaret software araçlarında yüklüdür. Güvenliğiniz ve gizliliğiniz tüm e-ticaret
sağlayıcıları acısından ilk önceliğe sahiptir.

Fig. 13 Veri Koruması

8.5 Tıbbi cihazlar (MD), Yardımcı teknolojiler (AT) ve gıda takviyeleri
(FS) ile e-ticarette müşteri profili oluşturma.
Online profilleme, müşterilerin internet kullanım bilgilerinin, kullanıcıların alışkanlık ve ilgilerinin
formüle edilmesi amacıyla toplanmasına denir. Online profil oluşturma, satıcıya çokçeşitli bireyler
hakkında bilgi toplamalarına olanak tanır. Şirketin, bireyselleştirilmiş e-ticaret vasıtasıyla uzun
süreli müşteri ilişkileri oluşturma kabiliyeti, müşterilerle ilgili verileri, müşterilerle olan planlama,
geliştirme ve kontrol etkileşimlerini kullanabilmesine bağlıdır.

Şek. 14 Profiling
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8.6 E-ticaretin organizasyonu- sipariş nasıl verilir
Veri tabanı
Ürün ve müşteriler hakkındaki bilgilerin depolanması ve istenildiği an bu bilgilere ulaşılması için
uygun bir veri tabanına ihtiyaç vardır
Çok iyi düzenlenmiş bir veri tabanı size, her tür bilgiyi yalnızca bir kez girmenizi sağlar; bir şeyi
değiştirmek istediğinizde, yalnızca tek bir yerde değiştirmeniz yeterlidir. Veri tabanları, hem sizin için
hem de müşterileriniz için gerekli niteliğe sahip siparişler hakkında bilgi depolamanıza olanak tanır.
Örneğin, müşteriler siparişlerini, veri tabanından bilgi isteyerek izleyebilirler; aldıkları otomatik
cevap, ürünün nakliyeye verilip verilmediğini gösterecektir. Müşteri bilgisini, yeniden alışveriş
yapmaya gelen müşterilerin kayıtlı bilgileri için doldurma formu olarak kullanabilirsiniz. Müşteriler
hakkında istatistik bilgilerini (web sitenizi kaç kez ziyaret ettikleri, hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve
neler satın aldıkları gibi) kullanabilirsiniz. Müşterilerin ürünler hakkındaki geribildirimleri, başka
bir müşteri o ürünle ilgilendiğinde düzenleyebilir ve sayfanızda gösterebilirsiniz. Veri tabanı olmayan
bir internet sitesini hayal etmek oldukça güçtür.
Veri tabanlarının farklı türleri bulunmaktadır. ‘düz’ bilgileri saklayan basit veri tabanları olduğu
gibi ORACLE gibi çok ileri ticari veri tabanları da mevcuttur. En yaygın olan bicimi ise ilişkisel veri
tabanıdır.

8.7 E-ticaret ödeme sistemleri, avantajları, dezavantajları
Elektronik ödeme sistemleri, güvenilir aracı şirketlerlebağlantılı müşteri hesaplarına dayalıdır.
Müşteriye, aracı şirket tarafından ‘imzalı’ sertifika temin edilir, bu sertifikalar çek (‘kişisel para’)
ve nakite (‘anonim para’) benzer. İşleyen süreç, ticari işlemde aktarılan herhangi bir bilginin
kopyalanması, dolandırıcıların ‘parayı’ kullanabilmesine izin vermemelidir. Elektronik işlemlerde
‘Çek’ ve ‘nakit ’ingüvenirliliğinin doğrulandığı protokolleri yakında inceleyeceğiz. Ayrıca, internette
‘ufak paraların’ yani küçük miktardaki paralara islenen sertifikaların yürütülmesini de işleyeceğiz
(bu, uygulamada kolaylık sağlamaktadır, zira en basit bir protokolün bile yok sayılması, çalınan
paraya değmeyebilir).

Şifreleme ve güvenlik

En yaygın güvenli iletişimler SSL (Secure Sockets Layer) ile yürütülmektedir, bu da sunucu ve
müşteri tarafından sağlanan ve makinaların coğrafî konumuna göre maksimum şifreleme seviyesine
bağlı olarak çokçeşitli şifreleme biçimlerine olanak tanır (Örneğin, ABD’de yurtiçi ve yabancı
bilgisayarlar için farklı bir şifreleme türü bulunmaktadır). Pratik yönünden bakılacak olursa,
şifrelemeyi ve güvenli iletişimi uygulayan Java paketlerini kullanacağız.

8.8 E-ticaretin ulusal, Avrupa ve dünya çapındaki mevzuatı
Sınırlar ötesinde satış yapan şirketlerin yaklaşık % 46’sı için yasal çerçeve asılması en güç
engellerden biridir. Veri koruması, gizlilik, müşteri ve sözleşme hukuku alanlarında 28 farklı kuralla
uğraşmak zorunda kalmak, çevrimiçi satıcılar için külfetli bir iş hale gelmektedir. Hem işletmeler hem
de müşterilerin tek bir Avrupa Pazarı için tek bir kurala ihtiyacı vardır.
Karşılaşılan engellerin somut bir örneğine, bir dizi gizlilik kurallarında rastlanır; bu da ilave
masraf, birbirleriyle çakışan koşullar, çelişkili ulusal uygulamalar, Üye Devletler ’de tüketici haklarının
uygulanmasındaki zorluklara neden olmaktadır. Farklı tüketici hakları, ciddi ticari engellerin bir
diğer örneğidir; zira özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, kullanıcı dostu, basit ve sorunsuz bir
kullanım sunmak yerine, çok fazla bilgi istekleri nedeniyle müşteriyi kaçırma riski taşırlar.
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Fig. 15 Avrupa 2012 anahtar verisi

AB Mevzuatı

2000 yılında kabul edilen Elektronik Ticaret Talimatnamesi, elektronik ticaret için Dahili Pazar
çerçevesi oluşturur, böylelikle işletme ve tüketicilere yasal emniyet sağlamaktadır. Çevrimiçihizmet
sağlayıcıları için şeffaflık ve bilgi gerekleri, ticari iletişimler, elektronik sözleşmeler ve aracı hizmet
sağlayıcılarının sorumluluğunun sınırlandırılması gibi konularda uyumlu kuralları belirler.
Elektronik ticarette İç Pazar’ın düzgün bir şekilde isleyebilmesi, İç Pazar şartları ile teminat altına
alınmıştır; bu su demektir: bilgi toplumu hizmetleri prensipte hizmet sağlayıcısının kurulu olduğu
Üye Devlet’teki kanunlara tabidir. Bunun karşılığında bilgi toplumu hizmetinin alındığıÜye Devlet,
gelen hizmetleri engelleyemez. Bununla birlikte Elektronik Ticaret Talimatnamesi, Üye Devletler
arasında idari işbirliği ve kendi kendini denetimi pekiştirmektedir. Talimatname kapsamında
bulunan hizmetler arasında çevrimiçi bilgi hizmetleri (çevrimiçi gazeteler), ürün ve hizmetlerin
çevrimiçi satısı (kitaplar, finansal hizmetler, seyahat hizmetleri), çevrimiçi tanıtım, mesleki hizmetler
(avukatlar, doktorlar, emlakçılar), eğlence hizmetleri ve temel aracılık hizmetleri (İnternete erişim,
bilgi aktarım ve bilgi barındırma) bulunmaktadır. Bu hizmetler ayrıca, alıcıya ücretsiz şekilde
sağlanmakta, örneğin reklam ya da sponsorluk yoluyla finanse edilmektedir.
Talimat 2000/31/EC İç Pazardaki elektronik ticaret de dâhil olmak üzere, çevrimiçi hizmetlere
yönelik temel hukuki çerçeve niteliğindedir. Talimatname, Avrupa Birliği’ndekisınır ötesi çevrimiçi
hizmetlerin önündeki engelleri kaldırır; işletme ve vatandaşlara hukuki acık ve kesin hükümler sunar.
Bu hukuki çerçeve içerisinde Avrupa Komisyonu şunları teminat altına alır:

• Bilgi toplumu hizmetleri, İç Pazarın hizmetlerin serbest hareketi ve genişletilmiş Avrupa
Birliği’nde yerleşme serbestisi ilkelerinden faydalanacaktır:
• Talimat 2000/31/EC’nin izlenmesi, takip edilmesi ve uygulanmasının raporlanması
• Hâlihazırda Üye olan devletler ve yeni Üye Devletler, Direktif 2000/31/EC tarafından sağlanan
hukuki çerçeveyi doğru bir şekilde uygulayacaklar
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• Bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili şikâyetlerin uygun bir şekilde takip edilmesi
• Elektronik ticaret ve internetteki yasal, teknik ve ekonomik gelişmelerin izlenmesi.

Daha detaylı bilgi için: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
Ülkenizdeki irtibat noktasına ulaşmak isterseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip ediniz:http://
ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/contact-points-19-2_en.htm
Dahası, Avrupa Komisyonu”Digital Agenda ve ”Single Market Act“ çerçevesinde duyurulan
e-ticaret ve diğer çevrimiçi hizmetler İletisimi’ni 11 Ocak 2012’de kabul etti. Etraflı halk görüşlerine
dayalı olarak, bu İletişim, Komisyonun çevrimiçi hizmetlerin gelişme ve istihdam alanlarındaki
potansiyellerine yönelik vizyonunu belirler; e-ticaret ve çevrimiçi hizmetlerin önündeki temel
engelleri tanımlar, bir eylem planı oluşturarak beş ayrı öncelik tahsis eder.
İletişim’in yanı sıra iki çalışma tablosu da bulunmaktadır. İlki, e-ticaretin gelişmesinin önündeki
engellerin analizini sunar ve e-Ticaret Direktifinin değerlendirmesini ortaya koyar. İkincisi ise,
özellikle ürünlerdeki e-ticaretle ilgili belirli engellerin detaylı analizini sunar.

Çalışma Tabloları: Online services, including e-commerce, in the Single Market
Çalışma Tabloları: Bringing e-commerce benefits to consumers
Daha detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communications/2012/index_
en.htm#maincontentSec2
Ulusal Veri Koruma Otoritesi/ Denetleyici Otorite ve Article 29WP/EU maddesi ile veri koruma
kurulu, kanunu yorumlamaya değil, uygulamaya odaklanmalıdır.
AB Veri Koruma Kanunları
Veri Koruma Direktifi, Avrupa Birliği Direktifi olmakla birlikte, Avrupa Birliği içerisinde kişisel
verilerin ilerleyişinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Resmi olarak Direktif 95/46/EC adlı
bu yasal hükümler, AB gizlilik ve insan hakları kanunlarının bir parçasıdır.

Avrupa Veri Koruma Mevzuatının amacı, AB üye devletleri içerisinde bulunan hâlihazırdaki veri
koruma kanunlarını birbiriyle uyumlu hale getirmektir. ‘Direktif’ yerine ‘Mevzuat’ denilmesinin
sebebi, herhangi bir ulusal yürütme kararına ihtiyaç olmaksızın tüm AB üye devletlerinde doğrudan
uygulanabilir olmasıdır
Daha
detaylı
bilgi
için:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML

8.9 Iyi işleyen bir Web sitesinin bileşenleri
Çok iyi bir düzene sahip olan bir web sitesi, müşterinin kullanımı ve site sahibinin bakımını
yapabilmesi için kolay nitelikte olması gerekir. İyi düzenlenmiş bir web sitesi hazırlamak oldukça
zahmetlidir. Aşağıda, iyi bir web sitesinin sahip olması gereken en önemli unsurlar yer almaktadır:

Ürün ve/veya hizmetlerin düzenli bir şekilde derlenmesi

Küçük web siteleri, tüm ürünlerini bir ya da birden fazla web sayfasında listeleyebilirler. Daha
büyük siteler ise müşterilerin aradıklarını kolaylıkla bulabilmeleri için, ürün endeksleri ve arama
motorları hizmeti sunarlar. Müşterilerin ürünler hakkında tüm gerekli bilgileri edinebileceği, ürünleri
karşılaştırabileceği, almak isteyebilecekleri ilgili ürünler hakkında tavsiye alabilecekleri bir yol
olmalıdır. Web sitesini canlı tutabilmek için, site sahibinin ürün bilgilerini kolaylıkla değiştirebilmesi
gerekmektedir. Bir web sitesinde tek bir ürünün fiyatının değiştirilmesi şayetüç web sayfasının
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değiştirilmesini gerektiriyorsa, orada tutarsızlıklar meydana gelecektir. Site sahibinin ürünleri
günlük ihtiyaca, fiyat değişikliklerine göre ekleyebilmesi ya da çıkarabilmesi gerekmektedir. Bunu
yaparken web sitesinde bir dakikalığına bile olsa tutarsızlık meydana gelmemelidir.

Müşteri için en rahat ürün seçme yolu

Çoğunlukla alışveriş sepeti seklindedir. Müşteri, web sitesini incelerken, ürünleri sepete ekleyip,
vazgeçtiğinde sepetten silebilmelidir.

Kolay sipariş formları

Sipariş formlarının esneklik ve kolaylık sağlaması gerekir, diğer bir deyişle, ürün teslimatı, hediye
mesajı için farklı bir adresin seçimine olanak tanımalıdır. Mümkün olduğunca az sayıda doldurulması
zorunlu alan içermelidir. Sonra tekrar ziyaret eden bir müşteriye varsayılan bilgiler temin edilmeli ki,
her seferinde tekrar yazmak zorunda kalmasın. Hem müşteri hem de site sahibi için, formların küçük
imla hatalarını yakalaması önem arz etmektedir (dört haneli posta kodu gibi).

Rahat ödeme koşulları

Kredi kartıyla, çek ile (herkes kredi kartı kullanmıyor!) ödeme seçenekleri bulunmalıdır. Şayet
müşteri kredi kartı numarasını yazmak istemiyorsa telefon üzerinden kredi kartı numarasını
söyleyebilmelidir. Bu seçeneklerde bazı elektronik ödeme sistemleri de mevcut olabilir. Site sahibi için,
kredi kartı bilgisinin doğrulanması ya da alınan çek ödemesinin geçerli olduğunun doğrulanabilmesi
için hızlı bir yöntem olması gerekmektedir.

Güvenli iletişim sistemi

Güvenli iletişim sistemi, yalnızca kredi kartı numarasının güvenli bir şekilde aktarılmasını
sağlamaz, ayrıca müşterinin gizliliğini de teminat altına alı (satısın detayları da dâhil olmak üzere).
Web sitesinde şifreyle birlikte kullanıcı kayıt sistemi mevcut olabilir, bu sistemde kullanıcının tüm
işlemlerinin gizli ve korumalı olması gerekmektedir. Web sitesine yetkisiz girişlerin de önlenmesi
önemli bir meseledir (hacker tarafından ya da yanlışlıkla).

Müşteri bilgilerini depolama yöntemleri

Müşteri bilgilerinin depolanması, onlar için kolaylık sağlamaktadır, zira siteye her girişlerinde
bilgilerini yeniden vermek zorunda kalmazlar. Bu sistem aynı zamanda, müşterinin kendi ilgi ve
ihtiyaçlarına göre siteyi ‘özelleştirmesine’ olanak sağlar. Bu, müşteri kayıt sistemi ya da “çerezler”
yoluyla mümkün olabilir. Bu konuyu ileride işleyeceğiz.
Site sahibi, müşteri bilgilerinin depolanmasından faydalanabilir: müşterinin profiline dayalı
olarak reklamları kişiye özelleştirebilir, ya da yeni bir ürünün tanıtımını e-posta ile gönderebilir
(unutmayınız ki, çoğu insan bundan hoşlanmamaktadır!) Ne var ki, site sahibi için, bu sistemin en
büyük yararı, müşterinin hareketlerini izleyebilmesidir: müşteri hangi sayfaları ziyaret etmiş, hangi
ürünleri satın almış, gibi.

Sipariş bilgilerinin korunması

Sipariş bilgilerinin korunması, müşterilerin siparişlerini takip etmelerine olanak tanırken, site
sahipleri için finansal ve istatistik bilgisi teşkil etmektedir. İleride meydana gelebilecek anlaşmazlıklar
durumunda, sipariş bilgilerinin korunması önem arz etmektedir.

Müşteri destek hizmeti ve geribildirim

En sonuncu ama en önemli unsur ise, müşteri destek ve geribildirimdir. Web sitesinde satılan her
ürün için çevrimiçi dokümantasyon, sıkça sorulan sorular bölümü ve son olarak da, müşterilerin ürün
hakkında yorumlarını yazabilecekleri bir alan mevcut olmalıdır. Bu bilgilere kolay erişim, popüler
siteler ile tek ziyaretçi almayan siteler arasındaki farkı ortaya koyar.
Bir web sitesinin bu özelliği tamamıyla mekanize edilemeyebilir: e-maillere cevap yazarken,
müşterinin yorumlarının uygunluğunu değerlendirirken (aksi takdirde web sitesi saçmalıklarla
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dolup taşabilir) ve yorumları konularına göre düzenlerken insan mevcudiyeti gereklidir. Ne var ki,
bu süreçte bilgisayar destekli yapılabilecek çokşey de vardır örneğin, müşteri hizmetleri çalışanına
aktarılabilmesi için gelen mesajların, baslıklarına ve/veya cevap adresine göre sıralanması.

8.10 E-ticaret örneği- Pratik durum incelemesi
Aşağıdaki üç ilkeye sadık kaldığınızda kendi çevrimiçi mağazanızı açma yolunda ilerleyebilirsiniz.
1. Depolama alanı:
Bazı e-ticaret site geliştiricileri, satışlarınıza sınır koyabilirler, bu nedenle ihtiyaçlarınıza uygun
olan envanter alanı ve bant genişliğini sağlayanları seciniz. En iyi e-ticaret platformu, çevrimiçi
mağazanızın sınırsız bir şekilde satış yapmasına izin veren platformdur.
2. Güvenlik protokolleri:
Dolandırıcılığa karsı koruma ve SSL şifrelemesi sağlayan bir program secin. Bu, sizin ve müşterilerin
korunması için gereklidir. SSl teknolojisi çevrimiçi ödemelerin güvenli bir şekilde gönderilmesini
mümkün kılan bir teknolojidir ve tüm e-ticaret sitelerinin olmazsa olmazıdır.
3. Site Tasarımı:
E-ticaret çözümlerinizin kullanıcı dostu arabiriminin olması gerekir. En iyi e-ticaret sitesinde her
aracın işlevi acık olmalı ve istediğiniz seçenekleri işaretleyebilmek kolay olmalıdır. En iyi site kurucusu,
çevrimiçi mağazanızı kolaylıkla kurmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, müşterilerinizin ihtiyaçlarını da
unutmayınız. Kendi e-mağazanızda alışveriş yaparken hayal edin kendinizi. Düzenli menüler, filtreler
ve sıralama ölçütleri, bir ürünü bulmak ve satın almak için gerekli olan zamanı azaltacaktır. Sitenizin
‘görünüşü ’nü de dikkate alın. Birçok e-ticaret siteleri profesyonel olarak hazırlanmış şablon hizmeti
sunmakta, bu şablonlar hem göze hem de müşterinin genel alışveriş ihtiyaçlarına hitap etmektedir.
Aynı fiziksel bir mağazadaki gibi, dağınık ve yığılmış bir görüntü, müşterilerin sıkılmış, boğulmuş ve
bos sepetlerle çıkmalarına neden olacaktır; buna karsın belli bir düzene oturtulmuş ve keyifli bir alım
süreci, satışları artıracaktır.
Simdi, PrestaShop 1.6 ile başlayalım. Bu program, e-ticaret uygulamasında en sık kullanılan ve
platformların en kolay şekilde yönetilmesine olanak sağlayan bir programdır.

Şek. 16 tıbbi malzeme e-ticaretinde kullanılan Prestashop
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Sürecin her bir aşaması ipuçları ve göstergelerle detaylandırılmış olup, programdan maksimum
şekilde faydalanmanız amaçlanmıştır. Kurumdan önce en az bir kez kullanma talimatlarını okuyunuz.
PrestaShop 1.6.’nın kurulumuna başlamak için gerekli olanlar aşağıda sıralanmıştır. Kurulum
talimatlarında yeterince detay olduğunu düşünmüyorsanız, daha detaylı talimatlar, bundan sonraki
bolümde yer alacaktır.
Sistem gereksinimleri:
• PHP 5.2 ya da ilerisi.
• Faydalı ayarlar: allow_url_fopen set to On, register_globals set to Off, magic_quotes_* set to Off,
safe_mode set to Off (all in the php.ini file), file_max_upload_size set to “16M”.
• Faydalı PHP uzantıları: PDO_MySQL, cURL, SimpleXML, mcrypt, GD, OpenSSL, DOM, SOAP (hepsi
php.ini dosyası içinde).
• Faydalı sunucu araçları: cron/crontab, Memcached.
• MySQL 5.0 ya da sonrası
Daha Optimal sonuçlar için:
• Unix/Linux hosting.
• Apache Web Server 1.3 ya da ilerisi ya da nginx Web sunucusu.
• Apache modül ayarları: mod_rewrite enabled, mod_security disabled, mod_auth_basic
disabled.
• PHP için en az 64 Mb RAM
• FTP sunucunuza erişim kodları, MySQL veritabanınız
• Yerel bir kurulum yapmıyorsanız, bunlar web-sağlayıcınız tarafından sağlanacaktır.
• Herhangi bir text editörü.
• Herhangi bir FTP client.
• Herhangi bir güncel Webtarayıcısı (İnternet Explorer kullanılıyorsa, minimum IE8 olmalıdır.)
Mağazanıza erişim sağlamasını istediğiniz URL adresini de bilmeniz gerekiyor. Resmi sistem
gereksinimleri sayfasına göz atınız: http://www.prestashop.com/en/system-requirements
Kurulumunuz hazırsa, kurulum talimatlarını kullanabilirsiniz: http://doc.prestashop.com/display/
PS16/Installing+PrestaShop
PrestaShop’un kurmak oldukça kolay. Tüm dosyalar web sunucunuzda ise, mağaza ayarlarınızı beş
dakikadan az bir sürede yapabileceksiniz: kurulum süreci de çok basittir, çünkü kurucu paket sizin
için her şeyi kurar. Tecrübesiz kullanıcılar için tüm süreç ise 10 ila 20 dakika sürebilir. Başlamadan
önce, tüm gereksinimlerin yerinde olduğundan emin olunuz: yer sağlayıcısından satın aldığınız alan,
domain adı, FTP client, text editörü. PrestaShop programını yerel makinanıza kurmanız, yatırım
yapmadan sunucuyu test etmek ya da çevrimiçi olmadan önce mağaza düzenlemelerinizi yerel olarak
yapmak acısından daha faydalı olabilir.
Herhangi bir web-uygulamasını yerel olarak kurmak için öncelikle yeterli ortamı yani Apache web
sunucusunu, PHP dil yorumlayıcısını, MySQLveri tabanı sunucusunu ve phpMyAdmin aracını kurmanız
gerekmektedir. Bu su şekilde formüle edilebilir: AMP: Apache+MySQL+PHP. Birçok işletim sistemi için
mevcut olmakla birlikte, su kısaltmalarla karsınıza çıkar: WAMP (Windows+Apache+MySQL+PHP),
MAMP (Mac OS X+...) ve LAMP (Linux+...).
PrestaShop oldukça güçlü bir platformdur. Bunun sebebi kısmen, üzerinde çalışmak kolay olması,
modüller ve üzerine yazma kodlarıyla genişletilebilmesidir. Tema ve modül yaratıcıları, ürünlerini
PrestaShop Eklentileri web sitesine yüklemektedirler: http://addons.prestashop.com . Bu sayfa,
PrestaShop Pazar alanı olup, burada mağaza sahipleri mağazalarını genişletmek ve geliştirme olanağı
bulabilirler. Hesap oluşturmak ve birçok kaliteli eklentiler ücretsizdir. Kategorilere tıklayın, belirli
bir anahtar kelime girin, sonra ihtiyacınız olan eklentiyi satın alıp download edin. Bu eklentileri
mağazanıza kurun, PrestaShop kurulumunun içindeki /Modüller ya da /temalar dosyasının içine
kurun. Eklentileri satın alabilmek için PrestaShop uzmanı olmaya gerek yoktur: binlerce modül ve
900’den fazla temaya şimdiden göz atın!
PrestaShop back Office, bu kullanım talimatında PrestaShop sitenizin administration paneli için
kullanılan bir isimdir. Zamanınızın çoğunu bu panelde geçireceksiniz, çünkü kullanıcının gördüğü
her şey tamamıyla back Office kısmından yönetilmektedir: ürünlerin eklenmesi/düzenlenmesi/
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kaldırılması, nakliyenin idare edilmesi, paketlerin hazırlanması, makbuzların oluşturulması,
müşterilerle irtibat kurulması, mağazanızın geliştirilmesi, vb. kurulum sırasında /admin dosyası,
güvenlik gerekçesiyle mağazanızla ilgili özel bir ifade ile değiştirilir (örneğin admin/7890). Bu yeni
dosya ismini, mağazanıza ulaşmak için kullanınız (örnek: http://www.example.com/admin7890).

Aşağıda yer alan kategoriler hakkında detaylı bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:http://doc.prestashop.
com/display/PS16/PrestaShop+1.6+documentation
Mağazanızın kontrol panelinin login sayfasını göreceksiniz.

Şek. 17 Prestashopyönetici paneli
PrestaShop’u kurarken vermiş olduğunuz e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz. ‘Log in/
giriş’ butonuna tıklayın, oradan back Office panosuna erişeceksiniz. Bu pano karşılama
paneli gibidir.

Şek. 18 Prestashop ön paneli
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Bu asamadan itibaren, mağaza ayarlarını yapmaya ve müşterilerinize ürün satmaya başlayabilirsiniz.
Dashboard panosunu yani back Office’e giriş yaptığınızda karsınızda çıkan ilk sayfayı tanımak için
kendinize biraz zaman verin. Böylelikle herhangi bir zamanda mağazanızla ilgili bilmeniz gereken
her şeyin özetini görürsünüz, hem de PrestaShop’taki ilk tecrübeleriniz olarak, nelere göz atmanız
gerektiği konusunda bilgilenmiş olursunuz.
Back Office’in üst kısmında birçok bağlantı bulunduran siyah bir çubuk görürsünüz. Bu bağlantılar
şunlardır:
• (Mağazanızın ismi). Hangi sayfada olursanız olun, bu buton sizi Dashboard’a geri yönlendirecektir.
• Alışveriş Arabası Simgesi. Araç ipucu simgesi, eğer varsa yeni siparişleri gösterecektir. Bu
simgeleye tıklamak, en son ziyaretinizden itibaren gelen yeni siparişleri gösterecektir. Oradan,
yeni siparişlerden birine göz atabilir ya da siparişler listesine gidebilirsiniz.
• Şahısikonu. Varsa, yeni müşterileri haber veren araç ipucu simgesidir. Bu ikona tıklayarak, en
soneki kayıtlı müşterilerin bulunduğu panele bakabilirsiniz.
• Mektup ikonu. Varsa, yeni gelen mesajların numarasını bildiren araç ipucudur. Bu butona
tıklayarak, en son müşteri hizmeti mesajına ulaşabilirsiniz. Oradan, mesajları açıp okuyabilir ya
da mesaj listesine gidebilirsiniz.
• Kupa ikonu.Varsa, yeni ürünlerin geldiğini bildiren bir araç ipucu. Bu butona tıklayarak
ticaretinizin ilerleyişini takip edebilirsiniz. Oradan, rozet ve puanların yer aldığı sayfaya yani
‘Ticari Uzmanlık’ modülüne geçebilirsiniz.
• Hızlı erişim. Bu hızlı erişim bağlantısı sizi menüye ulaştırır. “Administration” menüsünün
altındaki “Hızlı erişim”, en kullanışlı bağlantılardan biridir.
• “ PrestaShop Eklentilerine bağlı değil” bağlantısı. Mağazanızı Eklenti mağazasına bağlamaya
yarayan bir mod penceresi acar. Böylelikle satın almış olduğunuz modül ve temalardan
güncellemeler edinmenizi sağlar.
• “Mağazam” bağlantısı. Mağazanızın ön tarafıyla yeni bir tarayıcı sekmesi acar.
• (Adınız) bağlantısı. Hâlihazırda giriş yapmış olduğunuz yönetim hesabını hatırlatan basit bir
açılır liste.
• “Tercihlerim” bağlantısı. Sizi, hesabınızın tercihler sayfasına götürür. Burada bazı kişisel
seçenekleri belirleyebilirsiniz (örneğin, back Office dili ya da şifreniz)
• “Çıkış yap” bağlantısı. Hâlihazırdaki kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmanızı sağlar
Her menüde belirli görev uygulamaları vardır:
• Açılır listeli Arama alanımağazanızın içerikleri arasında arama yapmanıza olanak tanır.
• Katalog. Burası, mağazanızın kalbidir. Burada yeni ürünler ekleyebilir, kategoriler oluşturabilir,
nakliye ve tedarikçileri ayarlayabilirsiniz.
• Siparişler. Müşteri, alışveriş sepetine ürün eklemeye başlayınca, siparişleri ve bu siparişlerin
faturalarını bu menüde göreceksiniz. Ayrıca, ürün iadeleri, ödeme fişleri ve siparişe göre müşteri
hizmetlerini burada yönetebilirsiniz.
• Müşteriler. Burada, müşterileriniz hakkında tüm bilgilere ulaşabilir; onların adreslerini
düzenleyebilir, özel iskonto uygulayacağınız müşteri listelerini oluşturabilir, müşteri hizmetleriyle
ilgilenebilir ve hatta gerekirse toplumsal titreleri yönetebilirsiniz.
• Fiyat kuralları. Makbuz hazırlamanıza, bir dizi kurallara bağlı olarak fiyat indirimleri yapmanıza
olanak tanıyan spesifik menü.
Modüller. Mağazanızın gücü ve kullanışlılığını yeni modüller ekleyerek ve aktifleştirerek artırın:
yüzden fazla varsayılan modüllerin yanı sıra, Eklenti mağazasından daha fazlasını satın alabilirsiniz:
(http://addons.prestashop.com/). Burada ayrıca temalarla ilgilenebilir, tema üzerinde modülünüzün
içerik sütunlarını yeniden konumlandırabilirsiniz (Eşzamanlı Düzenleme Özelliğiyle birlikte) Son
menü sayfası, ödeme modüllerine küresel ayarları eklemenize yardımcı olur. Nakliye. Nakliyeciler ve
nakliye masrafları, pazarlamaya dair her şeyin bulunduğu alan.
Yerelleştirme. Mağazanızı, dil ve çeviri, döviz, kullanılan ölçü birimleri, vergiler, vergi kuralları,
coğrafi varlıklar (bölgeler, ülkeler vb.) gibi yerel değerlerle özelleştirmenize olanak tanır.
Tercihler. PrestaShop, oldukça ayarlanabilir bir niteliğe sahiptir, böylelikle tam-özellikli tercihleri
kullanarak programın herhangi bir hareketini değiştirebilirsiniz.
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İleri Parametreler. Bu menüde diğer menülere sığmayacak kadar spesifik olan araç ve bilgi
sayfalarına bağlantılar mevcuttur. Örneğin, Web hizmeti ayarları, veri tabanı yedekleme aracı,
performans sayfası vb.
Yönetim. Back Office ile ilgili ayarlar bulunmaktadır; örneğin, Hızlı Erişim Menüsü içeriği,
çalışanlar listesi ve izinleri, Menü sıralaması vb.
İstatistikler. Bu menü, PrestaShop tarafından toplanan tüm rakamsal istatistikleri ve grafikleri
göstermekt edir.

Şek. 19 Dashboard menüsü
Butonlar

Birçok arka-uç sayfa, ekranın altında ya da üstünde sürekli karsınıza çıkan butonları kullanmaktadır.
Örneğin, ürün düzenleme sayfasında aynı anda sekiz adet buton bulunmaktadır.
Basit kısayol olmaktan çok, bu butonlar, çok sık kullanacağınız aktüel özellikleri açmaktadır.
Var olan butonlar içeriğe bağlı olarak değişkenlik göstermektedir; iki ayrı sayfa aynı butonları
içermeyebilir. Yine de, bunlardan sıklıkla göreceğiniz bazıları şunlardır:
• Yeni ekle. Geçerliiçerikte yeni bir sayfa acar.
• Önerilen modül ve hizmetler. Geçerli içerikte var olan modülleri açılır pencere ile acar
• Yardım. Geçerli sayfa için çevrimiçi dokümantasyonu acar.
“Önerilen modüller” butonu, geçerli içeriğe uygulanan modülleri gösterir. Örneğin, “Nakliye
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>Taşıyıcılar” sayfasında, “Nakliye ve Lojistik” modül kategorisindeki modülleri gösterecektir. Hangi
modülü kurmaya ve belirli bir sonuç elde etmeye hızla karar vermek istediğinizde bu özellik epey
faydalı olacaktır.
Birçok Back Office formları ekranın alt tarafındaki butonlar tarafından doğrulanmaktadır:
• Kaydet. Geçerli sayfa içeriğini kaydeder ve geçerli maddelerin listesine geri döner.
• Kaydet ve bekle.Geçerli sayfa içeriğini kaydeder ve sayfayı acık tutar.
• İptal. Geçerli madde listesine geri döner.
“Basla!” butonu, tüm süreci başlatır, bu sürece istenildiği an müdahale edilebilir, sonra devam
ettirilebilir. Back Office ara yüzünün üstünde acılan bir pencere size, takip etmeniz gereken talimatları
gösterirken, ana ara yüzde ise bu adımların bir bir tamamlanması gerekmektedir.

Adım 1: Mağazanızıözelleştirin

• İlk adım mağazanızın özelleştirilmesidir, kendinize göre ayarlanmasıdır. Bunu yapabilmek için
yeni bir tema kurmalı, ticari marka logonuzu sayfaya yüklemelisiniz.

Şek. 20 Mağazanızı özelleştirin ekran görüntüsü
Arka planda, modül geçerli sayfayı Tema tercihleri sayfasına değiştirdi. Modül penceresini gizlemek
ve temanız üzerinde çalışmak için “Tamam, beni temama götür” butonuna tıklayın: varsayılan
temadan hâlihazırda var olan temaya geçiş yapabilirsiniz ya da PrestaShop mağazasından yeni bir
tema satın alabilirsiniz.
Yeni temanızı kurup aktifleştirdikten sonra, tüm geçerli ayarları kontrol etmek ve istediğiniz
ayarları yapmak için Tema seçenekleri sayfasında zaman geçiriniz.
Mağazanızı özelleştirmeyi bitirdiğinizde modüldeki “Hazırım, bir sonraki asamaya geç” butonuna
tıklayın.

Adım 2: Kataloğa ürünlerinizi ekleme

İkinci adım sizi, mağazanızın kalbine götürür: sattığınız ürünler.
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Fig. 21 Kataloğa ürün ekleme
Modül penceresini kapatmak için “tamam, kataloğuma git” butonuna tıklayın. Back Office
sayfasında ürün oluşturma formu bulunmakta. Soldaki var olan alanları ve sekmeleri takip edin ve
PrestoShop teklifleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım butonuna tıklanmaya çekinmeyin.
Birçok ürün oluşturun, hatta sahte olsalar bile. Böylelikle ara yüzün nasıl çalıştığına dair bir
fikriniz olur. Akabinde, bilginize güveniyorsanız, gerçek ürünlerinizi oluşturunuz.
Yeni ürün oluşturmanız bittiyse, modüldeki “Tamam, bir sonraki asamaya geç” butonuna tıklayınız.

Adım 3:Ödeme seçeneklerini ayarlamak

Üçüncü adım çok önemlidir: ödeme seçeneklerini ayarlamazsanız, sattığınız ürünlerin ödemelerini
ALAMAZSINIZ!

Şek. 22 Ödeme seçeneklerini ayarlama
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Modül penceresini kapatmak için “ödeme seçeneklerini göster” butonuna tıklayın. Back Office
sayfası su an ödeme seçenekleri sayfasını gösteriyor. Burada size birçok ödeme seçeneği sunulmaktadır.
Varsayılan halinde orada bulunan seçenekler, herhangi bir hesap gerektirmemektedir; yanisiz
ödemeyi doğrulayana kadar nakliye gecikecektir: banka transferi ve çek ile ödeme yöntemleri,
ödemeleri bizzat kontrol etmenizi ve siparişi doğrulamanızı gerektirmektedir.
PrestaShop, ekranda birden fazla ödeme seçeneği önerir; bunlar kuracağınız modüllerde hazır
halde bulunur. Gösterilen ödeme seçenekleri güvenli, yaygın yöntemler olmakla birlikte PrestaShop
tarafından desteklenmektedir. Bu ödeme yöntemleri ayrıca, mağazanızın nerede konumlandığına da
bağlıdır: Amerikalı bir satıcı, Polonyalı bir satıcı ile aynı yöntemleri varsayılan olarak göremeyecektir.
Bu seçeneklerden hesabınızın zaten bulunduğu birini secin ya da birlikte çalışmak istediğiniz birini
secin ve modülü hesap bilgilerinizle yeniden güncelleyin. Ne kadar ödeme seçeneğine ihtiyacınız
varsa, istediğiniz kadar kurabilirsiniz.
O ekranın biraz daha aşağısında, döviz, müşteri grubu ve ülke kategorilerine göre ödeme
kısıtlamalarını belirleyebilirsiniz. Secim yaparken dikkatli olunuz, zira bu kısıtlamalar, müşterilerin
belirli bir ödeme seçeneğini kullanmaktan alıkoyabilir ve hatta mağazanızı tamamıyla bırakmalarına
neden olabilir!
Ödeme seçeneklerini de ayarladıktan sonra modüldeki “tamam, bir sonraki asamaya geç” butonuna
tıklayınız.

Adım 4: Nakliye seçeneklerini ayarlama

Dördüncü adım da çok önemlidir: nakliye seçeneklerinizi belirlemezseniz, müşterilerin nakliye
için ödeme yapmalarını sağlayamazsınız. Yalnızca dijital ürünler satıyorsanız (PDF, vb.), herhangi bir
nakliye partneri seçmenize gerek yoktur; ne var ki, gerçek ürünler satıyorsanız, nakliye partnerinizin
kim olduğunu belirtmek zorundasınız.

Şek. 23 Alışveriş yöntemlerini oluşturma
Yeni bir taşıyıcı eklemek, yardımcı program sihirbazı yoluyla gerçekleştiği için, size her şeyi
ayarlamanızda yardım edecektir: isim, geçiş süresi, nakliye konumları ve maliyetleri, büyüklük/
ağırlık vb.
Daha hızlı bir yöntem kullanmak isterseniz, taşıyıcı modülü yükleyebilirsiniz. Ana sayfada
varsayılan olarak birkaç taşıyıcı modülü mevcuttur; ancak daha fazlasını “Modüller” sayfasında
bulabilirsiniz. Sözleşmeniz olduğu bir taşıyıcı şirketin modülünü kurunuz ve irtibat bilgilerinizle bu
yeni modülü konfigüre ediniz.
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Nakliye seçeneklerini bitirdiyseniz, modülün “Tamam, bir sonraki asamaya geç” butonuna
tıklayınız.
Bitmek üzere!

Şek. 24 Sürecin tamamlanması
Mağazanızın ayarlarında tüm önemli adımları tamamladınız. Bunların haricinde başka adımlar da
mevcut, ancak, o adımlar internet üzerinden satış için gerekli adımlardır.
“Başlat” butonuna tıklamak, modül talimatlarını sonlandıracaktır ve gökyüzünde yükselen bir
roket animasyonu karsınıza çıkacaktır.
Bitirdiğinizde, back ofisinizde modül bir daha görünmeyecektir.
Mağazanın temel ayarları
Daha detaylı bilgi için burada belirtilen her modülün dokümantasyonunu okumalısınız.
Ayar

Tanım

Mağaza adı

Markanızı özellikle de arama motorlarında "Tercihler" menüsü, "Mağaza
tanımlar (Google, Yahoo! Bing...).
irtibat" sayfası, sonra "İrtibat
bilgileri" bölümü, "Mağaza adı"
seçeneğini düzenleyin.

Mağaza logosu
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Markanızı görsel olarak tanımlar.
Varsayılan logo kısmında "Logonuz"
yazılıdır.
Mağazanızdaki her sayfanın sol üst
kısmında gösterilir, fatura be otomatik
e-postalarınızda da gösterilir.

Konumu

"Tercihler" menüsü, "Temalar"
sayfası, "Görünüş" bölümü,
sonrasında, varsayılan logo
resmini, kendi logonuz ile
değiştiriniz
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Ayar

Tanım

Varsayılan mağaza Ürünlerinizin fiyatları için varsayılan
para birimi
olarak ayarlamak istediğiniz para birimi.

Müşteri hizmetleri Müşteri hizmetlerinizin numarasını
info
gösteren bir blok ve size e-posta
gönderilmesini sağlayan bir buton.
Front Office’in sağ sütununda bulunur.
Şirket Bilgisi /
İrtibat Bilgileri

Reklam

İmaj kaydırıcı

CMS (hareketsiz
sayfa içerikleri)

Sosyal Ağlar

Konumu
"Yerelleştirme" menüsü,
"Konfigürasyon" kısmı.
Seçmek istediğiniz para cinsi
mevcut değilse, ilk olarak o
ülkenin lokalizasyon paketini
içeri aktarmalısınız: aynı
sayfadaki “lokalizasyon paketini
içeri aktar” aracını kullanınız.
"İrtibat bloku" modülü.

Sizin irtibat adresinizi, müşteri hizmetleri "Blok irtibat info" modülü.
telefon numaranızı gösteren buton ve
size e-posta gönderilmesine yarayan bir
bağlantı.
Front Office’te alt bilgi olarak yer alır.
Başka bir siteye bağlantılı bir imajın yer
"Reklam bloku" modülü.
aldığı blok.
Front Office’de sol sütunda yer alır.
İmaj kaydırıcıda, birbirinin ardından
akan birçok fotoğraf bulunur. Mağazanız
ve ürünleriniz için görsel bir imza
niteliğindedir. Çoğunluklaana sayfanın ön
ve orta kısmında yer alır.

"Ana sayfanız için imaj
kaydırma" modülü.

Üç bağlantı barındıran blok: şirketinizin
Facebook sayfası, Şirketinizin Twitter
hesabı, şirketinizin blog’unun RSS
beslemesi (ya da “aktüel olaylar” sitesi).
Tüm bu bağlantılar varsayılan şekilde
PrestaShop’un kendi sitelerine
yönlendirilmiştir. Bu bağlantıları,
kendi şirketinizinkiyledeğiştirmeniz
gerekmektedir.
Altbilgi kısmında “Bizi takip edin”
bölümünde yer alır.

"Sosyal ağ blok” modülü.

“Hakkımızda”, “Teslimat”, “Yasal Uyarı”,
“Sartlar ve Koşullar”, “Güvenli Ödeme” gibi
hareketsiz sayfa içerikleridir. Bazılarında,
kendi isinize uyarlamanız gereken hazır
içerik varken, bazıları bostur; kendi
içeriğinizi kendiniz eklemelisiniz. Sol
sütunda “Bilgi” blokunda gösterilir,
altbilgide “Bilgi” kısmında yer alır.

"Tercihler" menüsü, "CMS"
(hareketsiz sayfa içerikleri),
düzenleyin ve isteğe göre içerik
ekleyiniz.
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Ayar

Tanım

Konumu

Üst Menü

Varsayılan temada, ziyaretçinin gideceği
kategorileri ve diğer konumlardaki
bağlantıları gösteren bir üst menü yer
almaktadır.

"Üst yatay menü” modülü.

Ana sayfa içeriği

Varsayılan temada birçok tanıtım yer
almaktadır: metinler, resimler, bağlantılar,
vb. Yeni bir tema satın almak yerine, bu
varsayılan temayı kullanmak istiyorsanız,
öncelikle varsayılan içeriğin tamamıyla
silinmesi gerekir.

"Tema ayarları" modülü: bu
modül, temanızdaki birçok
ayarın yapılmasını sağlar.
Esas olarak; bazı özellikleri
kapatmanıza ve açmanıza
olanak tanır (sosyal paylaşım
butonları, üst afis, ödeme
logoları vb.) En önemlisi, ana
sayfanızda resimleri eklemenizi
ve değiştirmenizi sağlar. "Özel
CMS Bilgi modülü” bu modül,
ana sayfada altbilginin hemen
üstündeki son iki blokun
düzenlenmesine olanak verir:
“Ücretsiz teslimat vb.” ile “Özel
blok”

Katalog yönetimi

PrestaShop’un temelini katalog özelliği oluşturur. Katalog bölümünde ürün ve ürün kategorileri
yer alır. Kataloğunuzu inşa etmek ve geliştirmek, web sitenizi müşteri gözünde canlı kılacaktır.
Mağazanızın gerçeğe dönüştüğü alan burasıdır, içerik oluşturarak, sanal varlığınıza bir değer addeder.
Mağazanızın kalbi niteliğinde olan katalog kısmı, çok dikkat isteyen bir bölümdür. Kataloğa ürünlerin
eklenmesi yalnızca, fotoğraf ve metin girişinin yapılması bu girdilerin onaylanması demek değildir.
Ürününüzü çok iyi tanımaktır: ürünlerin fiyatı, ağırlığı, büyüklüğü, özellikleri, spesifikasyonları,
detayları, üreticileri, tedarikçileri vb. Müşteriye ne sunacağınızı kesin olarak bilmeden, kataloğunuza
ürün eklemeye başlamayınız. Bunun yerine, ürünleriniz ve onların nasıl gösterileceği hakkında belirli
bir planınızın olması gerekmektedir. Bu da su anlama gelmektedir: gerekli alanları doldurabilmek
için mağazanızın “front Office”ini çok iyi tanımanız gerekir.
“Katalog” kısmına, aynı isimdeki menüyü açarak ulaşabilirsiniz; burada tüm ürünle ilgili sayfalar
bulunmaktadır. Burası, PrestaShop mağazanız boyunca ürünlerinizi ve özelliklerini yönettiğiniz
yerdir.

“Katalog” menüsündeki “Ürünler” seçeneğini tıklamak, sizi aktüel ürünlerin ana
detaylarıyla belirtildiği listeye yönlendirecektir: ID numaraları, isim, referans, kategori vb.
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Şek. 25 ürün kataloğu
Ürün listesinin yanı sıra, bu sayfa mağazanızın dört istatistik bilgisini gösterir:
• Stok ürünlerin yüzdelik oranı,
• Ortalama brüt kâr oranı,
• Son 30 gündeki satış yüzdelikleri,
• Devreden çıkarılmış ürün sayısı.
“Kategoriye göre filtrele opsiyonu, geçerli aramanızla ilgili olan ürünleri gösterirken, aynı zamanda
belirli bir kategori içindeki ürünlerin yeniden organize etmenize imkân sağlar.
Her sayfanın altında bulunan üç buton şunlardır:
• Kaydet. Geçerli olan herhangi bir ürün bilgisine yaptığınız değişiklikleri kaydeder ve sizi ürün
listesine geri yönlendirir.
• Kaydet ve bekle. Geçerli bir ürüne yaptığınız değişiklikleri kaydeder ve sizin geçerli sekmede
kalmanızı sağlar. Aktüel sekmedeki değişiklikleri kaybetmeden, yaptığınız değişikliğin derhal
uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için sekmeler arasında dolanmak istiyorsanız, özellikle
kullanışlı bir butondur.

• İptal. Bu sayfadaki sekmelerde yaptığınız herhangi bir değişikliği kaydetmeden sizi ürün
listesine geri yönlendirir.

Fig. 26 Kaydet ve Bekle
Yeni ürününüze isim verir vermez, “Kaydet ve bekle” butonuna tıklayınız, ürün sayfasının altında
daha fazla buton aktif hale gelecektir:
• Ön izleme. Ürününüzün Front Office sayfasını gösterir. Ürün devre dışı kalmış olsa da (“Bilgi”
sekmesi) çalıştığı için oldukça kullanışlı bir butondur.
• Kopyala. Güncel ürünü kopyalar. Güncel ürünün verilerini, başka bir ürün için şablon olarak
kullanmak istediğinizde, yararlı bir buton olarak karsınıza çıkmaktadır. Böylelikle her yeni ürünün
verilerini manuel olarak tekrar oluşturmanıza gerek kalmaz. Örneğin, iki ürün birbirinden farklı
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olabilir, ancak, aynı kuruma, nakliye ya da tedarikçi ayarlarına sahip olabilir.
İlk sekme, ürün hakkındaki temel bilgiyi barındırır.
İlk satır önemlidir: ürünün paket mi olduğu (en az iki üründen teşekkül olma durumu), sanal bir
ürün mü olduğu (indirilebilen bir dosya, hizmet vb.), ya da sadece klasik, posta ile gönderilebilen bir
ürün mü olduğunu belirtir. Su an için, yalnızca klasik ürünü ele alacağız; paketler ve sanal ürünleri bu
kısımda kendi bölümlerinde inceleyeceğiz.
Dört metin alanı ile başlayacaksınız:

• Ad. Tamamlamanız gereken ilk şey ürün adıdır; ürün adı arama motorları sonuçlarında gösterilir.
Alanın yanında dil kodu bulunmaktadır: bu kod adı düzenlemek ya da oluşturmak istediğiniz dili
seçmenize olanak verir.
• Referans kodu. Bu kod sizin dâhili referansınızdır. Bir sayı olabilir, depo yeri ya da tedarikçi adı
referans olarak kullanılabilir.
• Seçilebilir. Şayet bu ürünün müşterilere hemen görünür ya da aktif olmasını istemiyorsanız, bu
opsiyonu “hayır” a çeviriniz.
• Görünürlük. Ürünün mevcut durumunu farklı kanallardan seçebilirsiniz—her yer, katalog,
arama kısmı ya da hiçbir yer.
• Birkaç özel seçenekler de yer almaktadır. Bunlar:
• Sipariş için mevcut. Bu kutudaki işareti kaldırırsanız, müşterileriniz, bu ürünü alışveriş
sepetlerine ekleyemezler. Bu da, daha çok tek-ürün Katalog moduna benzer (“Katalog modu”
tercihiyle karşılaştırıldığında.
• Fiyatı göster. “Sipariş için mevcut” seçeneği işaretlenmemişse, ürünün fiyatını yine de göstermeyi
tercih edebilirsiniz (her ne kadar müşteriler o ürünü alamayacak olsalar da), ya da göstermemeyi
tercih edebilirsiniz.
• Yalnız çevrimiçi (mağazada satılmamaktadır). İşletmenizin bina veya dükkân gibi fiziksel
varlığı da mevcutsa, bu seçenek, ürün, dükkânda fiziksel olarak değil de sadece çevrimiçi olarak
satılıyorsa çok faydalı olacaktır- bu durum, müşterilerin çevrimiçi fiyat sorgulaması yapmasını
engelleyecektir, böylelikle müşteriler nakliye ücretlerinden kaçınmak için doğrudan mağazanıza
geleceklerdir.
Ekranın altında farklı amaçlara hizmet eden iki tanım alanı bulunmaktadır.
• “Kısa
tanım”
alanıarama
motorları
sonuçlarında
ve
ürününüzün
kategori
tanımlamasında gözükecek kısa bir tanıtıcı yazmanıza imkân sağlar. Bu alan 400
karakter ile sınırlanmıştır: bu karakter sınırını asarsanız, PrestaShop, alanın altında
kırmızı renkle size bir uyarı mesajı gönderir. Bu karakter sınırlamasını “Ürünler”
tercihler sayfasında “kısa tanıtım maksimum karakter” opsiyonundan değiştirebilirsiniz.

• “Tanım” alanıürününüzün uzun tanımını yapmanıza olanak sağlar; bu tanım ürün sayfasında
doğrudan görüntülenir. Text editörü, görsel olarak cazip tanımlar oluşturmanız için geniş
seçenekler sunar: (punto, yazı türü, metin rengi vb.) Bu ikinci alanda herhangi bir karakter
sınırlaması olmasa da, fazla içerikten kaçınılmalıdır: önemli ürün bilgilerini cazip şekildegiriniz
ve ürününüz satışa hazır.
• Bir ürünün fiyatını belirleme
Fiyat belirlemesi solda “Fiyatlar” sekmesinde yapılır. Fiyatlandırma kısmı biraz ürkütücü gelebilir,
zira girdi alanları birbirini etkilerler ayrıca, vergilerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Yine de
aslına bakılırsa oldukça kolay bir iştir.
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Fig. 27 Fiyat
Aşağıdaki talimatları takip ederek, mağazanızda görünecek fiyatları ayarlayın:
• Toptan satış. Toptan satış ve fabrika fiyatlarını size anında gösterir ve dolayısıyla karın kolaylıkla
hesaplanabilmesi için satış fiyatlarıyla karşılaştırmanıza olanak tanır.
• Perakende fiyatı. Ürününüzün vergiler hariç fiyatıdır.
• Vergi kuralı. Ürüne vergi uygulanmaktadır. Kayıtlamış olduğunuz farklı oranlardan seciniz.
Şayet, yeni vergi oranları girişi yapmanız gerekirse, “Yeni vergi oluştur” butonunu tıklayınız. Vergi
“Lokalizasyon” menüsünde, “Vergiler” sayfasından oluşturulmaktadır. Bu kullanma talimatının
“Yerel Ayarları Anlamak” bölümünde detaylı bir şekilde açıklaması vardır.
• Ecotax vergisi. Bu ürünün vergi dâhil değeridir. Bu değer, perakende satış fiyatınıza
dâhil edilmiş demektir. Ülkenizin vergi kurumuna bu verginin ibraz edilmesi gerekir.
Dikkat: bu alan varsayılan şekilde gösterilmemektedir. Ecotax vergisini eklemek istiyorsanız, öncelikle
onu etkin hale getirmelisiniz: “Lokalizasyon” menüsü, “Vergiler” sayfası, “Vergi seçenekleri”
kısmına gidiniz (sayfanın altında), “Ecotax kullan” seçeneği için “Evet”e tıklayınız.
• Vergiyle birlikte perakende fiyatı. Vergi dâhil ürün fiyatını gösterir. Değerleri düzenleyebilirsiniz,
böylelikle, “sistem vergi-öncesi perakende satısı” alanını seçtiğiniz vergi kuralına göre
güncelleyecektir.
• Birim fiyatı. Ürünlerin birim fiyatıyla gösterilmesini zorunlu tutan yerel kanunlara uyum
sağlamanıza olanak verir.
• Örneğin, altılı pakette kola satıyorsanız, bu alanı kola şişesi fiyatı ile doldurunuzve alanda “şişe”
seçeneğini işaretleyiniz. Aynı türdeki tanımlar otomatik olarak güncellenecektir.
• Ürün sayfasında ve metindeki “indirimde” ikonunu ürün listesinde gösteriniz.
• Son satış fiyatı. İndirimin uygulandığı bu fiyat siz yazarken güncellenecektir

Yönetim Kategorileri

Kategoriler önemlidir, zira ilgili ve benzer ürünlerin gruplanmasına imkân sağlar. Bu da,
müşterilerin ürün kataloğunuzdaki ürün çeşitliliği arasında kaybolmalarını engeller; belirli bir ürün
türünü ararken aramalarını daraltmalarına yardımcı olur. Bununla birlikte, kategoriler, müşterilerin
ürünleri bulmaları ve fiyatlarını karşılaştırmalarına yardım eder (PrestaShop’un ürün karşılaştırma
özelliği sayesinde).
Birbirine benzer nitelikleri olan en az iki ürününüz olduğunda yeni bir kategori oluşturmanız
gerekir. Eşdeğer olmasalar bile, bir kategorideki ürünlerin karşılaştırılabilmesi önemlidir. Kategorilere
yeni ürünler eklerken ya da yeni kategoriler oluştururken bunu aklınızdan çıkarmayınız.
Kategoriler, “Katalog” menüsünün “kategoriler” sayfasında yönetilir. Bu sayfa, aktif olarak mevcut
kategorileri bilgileriyle birlikte gösterir. Alt-kategorilerin gösterilmesi için, ana kategoriye tıklayın,
sonra eylem menüsünde “Görünüş” ü seciniz.
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Fig. 28 kategori tanımları
İlk olarak, bir dizi genel bilgi girişi yapmanız gerekir:
• Ad. Kategorinize bir ad verin. Verdiğiniz ad kısa, tanıtıcı olsun; tanıtım yazısı girerken sözcüklerinizi
dikkatle secin: müşteriler mağazanızda ürünlere göz atarken, o yazıları dikkate alacaklardır.
• Gösteriliyor. Ürün “gösteriliyor” ise, belirtiniz (yani, o ürünün müşterilerinize görünür olup
olmayacağı). Örneğin, henüz tamamlamadığınız için, kategorinin müşterilere görünür olmasını
erteleyebilirsiniz.
• Ana kategori. Kök kategorisi oluştururken görünmez. Ana sayfa haricinde, bir alt kategori eklemek
istiyorsanız, bir kategori seciniz. Kök ya da alt bir kategori oluşturmak istiyorsanız da bu süreç
aynıdır. Aradaki tek fark, alt-kategorilerde “yeni ekle ”yetıkladığınızda, bu komutu PrestaShop,
alt-kategoriyi oluşturmak istiyorsunuz diye anlar ve bu nedenle “Ana kategori” özelliğini ayarlar.
• Tanım. Bu alanı doldurmalısınız. Yalnızca çalışanlara yardımcı olmayacaktır, aynı zamanda, bu
alan bazı temalarda kullanışlı olacaktır, müşterilerinize de gösterebilirsiniz.
• Resim. Bilgisayarınızdan bir resim yüklemek için “resimekle “ye tıklayınız.
• Meta Başlık.Müşterinin arama yaptığı zaman arama motorlarında görünecek baslık
• Meta Tanım. Ürününüzün, birkaç satırla tanıtılması. Müşterinin dikkatini çekme amacı taşır ve
arama sonuçlarında gösterilir.
• Meta Anahtar Kelimeler. Sitenizin arama motorları tarafından referans gösterilebilmesi için
eklemeniz gereken anahtar kelimelerdir. Aralarına virgül koyarak, birden fazla anahtar kelime
girişi yapabilirsiniz. Tırnak işaretleri içine alınmak kaydıyla, ifade öbekleri de ekleyebilirsiniz.
• Kullanıcı dostu URL. Kategorilerin adreslerini dilediğiniz şekilde yazmanıza olanak
tanır. Örneğin; http://www.example.com/category.php?id_category=3,
yazmak yerine
kolayca
şöyle
yazabilirsiniz:
http://www.example.com/123-name-of-the-category.
Bu durumda, tüm yapmanız gereken, konuşma çizgisiyle ayrılmış şekilde “kategori-adı” olarak
giriş yapmak yerine, “Kullanıcı dostu URL” olarak işaretli kısma gösterilmesini istediğiniz
sözcükleri ekleyiniz.
• Grup erişimi. Belirli müşteri gruplarının kategorilere ve kategorilerdeki ürünlere erişimini
kısıtlar. Bu kategorileri görüntüleyebilmek için, müşterilerinizin belirli bir kullanıcı grubuna
ait olmaları gerekir. Daha fazla bilgi için “Müşteriler” menüsünde yer alan “Gruplar” sayfasına
gözatınız.
• Kökkategorisi. Yalnızca bir kök kategorisi oluştururken görüntülenir. Bu yeni kategoriyi “Ana
sayfa” yerine yeni bir kök kategori olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Öyleyse, bu uygulama
seçeneğini işaretleyiniz.
Özellikler, bir ürüne has olan niteliklerdir: ürün varyasyonları (“kombinasyonları”) dizisinde
değişime uğramazlar. Ürün özelliklerini, ürünün nitelikleri olarak düşünmelisiniz (yukarıda
belirtildi), ancak arada tek bir fark bulunmaktadır: özelliklere bağlı olarak kürün varyasyonlarını
oluşturamazsınız..

390

Bu proje (540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon
olabilecek herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz burada yer alan bilgilerin yapılmış.

Fig. 29 ürün özellikleri
Mağaza yöneticisi olarak, sipariş yığınları, siparişlerin faturaları ve müşteri hizmetleri talepleriyle
ilgilenmek zorundasınız. Günlük olarak bu islerle uğraşmakgüç olabilir. Neyse ki, PrestaShop,
bu işlerin üstesinden gelebilmeniz için size yardımcı olacaktır: müşteri alımları, ödeme fişleri ve
kaçınılmaz ürün iadeleri gibi görevleri başarılı bir şekilde tamamlayacaktır.
“Siparişler” menüsündeki “siparişler” sayfasında, mağazanızdan yapılan tüm alışveriş bilgilerine
erişebilirsiniz. Mağazanızda gerçeklesen tüm işlemler tarihe göre (varsayılan olarak en yeniden en
eskiye doğru sıralanmıştır) sıralanır.

ALDIGINIZ BİR SİPARİSİ SİLEMEZSİNİZ. Avrupa’da işletmelerin ödeme ya da sipariş bilgilerini/
makbuz bilgilerini silmeleri yasadışıdır. Bu nedenle, PrestaShop’u kullanırken “sil” butonunu alınan
siparişlerde kullanmak yasadışıdır.Sipariş listelerinizi, yukarıdaki “dışarı aktar” butonuna tıklayarak
dışarı aktarabilirsiniz.
Siparişleri içeri aktaramazsınız.
Siparişler sayfasındaki ilk açılır kutu, siparişin durumunu değiştirmenize olanak sağlar. Tüm
sipariş izleme sürecinin çok önemli bir parçasıdır, zira her statü değişikliğinde yeni fonksiyonlar ve
dokümantasyonlar siparişler için erişilebilir olacaktır.
Aşağıdaki durumlardan birini seçebilirsiniz:
• Banka havale ödemesi bekleniyor.
• Teslim nakit onayı bekleniyor.
• Çek ödemesi bekleniyor.
• PayPal ödemesi bekleniyor.
• İptal edildi.
• Teslim edildi
• Sipariş bakiyesi.
• Ödeme kabul edildi.
• Ödeme hatası.
• Ödeme uzaktan kabul edildi.
• Hazırlanıyor.
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• Para geri gönderildi.
• Nakliyeye verildi.
Sipariş faaliyetlerinin daha iyi izlenebilmesi için, her durum kaydedilir. Durum kaydı, durum
değiştirme açılır kutusunun hemen aşağısında gösterilir. Bu nedenle, durumu, henüz net bir şekilde
onaylanmadan değiştirmeyiniz: paketi henüz nakliyeye vermişseniz, siparişi “Teslim edildi” olarak
değiştirmeyiniz, bunun yerine “Nakliyeye verildi” durumunu kullanınız. Aynı şekilde, siparişe yalnızca
öylesine bir göz atmışsanız, sipariş durumunu “Hazırlanıyor” olarak işaretlemeyiniz.
Mağazanızdan yapılan siparişler her onaylanışında, müşteriye bir fatura gönderilir. Siparişler
sayfasında tek bir siparişin faturalarını indirebilirsiniz. “Siparişler” menüsündeki “Faturalar” sayfası,
size önceki siparişlerin tümünü aynı anda PDF formatında indirebilmenize olanak sağlar (Aynı PDF
dosyasında).
Birçok faturanın yer aldığı PDF dosyasını aşağıdaki iki ana kritere göre indirebilirsiniz:
• Tarihe göre. Tüm faturaları belirli bir ay ya da periyota göre yazdırmak istediğinizde oldukça
kullanışlı bir özelliktir. Başlama ve bitiş tarihlerini seciniz, üstteki “PDF dosyası oluştur”a tıklayınız.
• Sipariş durumuna göre. İptal edilmiş, fiyat geri ödemesi yapılmış ya da sipariş bakiyesinde olan
siparişleri yazdırmak istediğinizde işe yarayacak bir özelliktir. PrestaShop parantez içerindeki
her duruma göre faturaları sıralayacaktır.
Her iki koşulda da, faturalar tek bir PDF dosyası içinde, her biri ayrı sayfada yer alacak şekilde
oluşturulur. Bu sayfayı kullanarak belirli bir zaman dilimi ya da sipariş durumu için tek bir PDF
dosyası edinemezsiniz.

Fig. 30 Sipariş durumları

Ürün iadesi

“Ürün iadesi” sayfasında tüm Ürün iadesi doğrulama sürecinin listesi yer almaktadır.
Sayfanın altında, müşterilerin ürünleri size geri göndermelerine izin verebilirsiniz (“ürün
iadelerine izin ver” seçeneği). Yalnızca orayı işaretleyerek, ürünlerin kaç gün içerisinde iadesinin talep
edilebileceğini belirttikten sonra ayarlarınızı kaydettiğinizde: müşterileriniz ürün iade onayı talep
edebilirler. Ayrıca, iade numarasının önekini de düzenleyebilir, ya da hiçbir önek yazmayabilirsiniz.
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Şek. 31 Ürün iadesi
E-ticaret sağlayıcısı olarak başarmanız gereken tüm işlemler zinciri aşağıdaki gibidir:

Şek. 32 planlama ve icra
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Modül

9

“STAJ”
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Modül 9

STAJ

Staj

Staj sınıfta öğrenilen bilgileri kariyer odaklı pratik yapma
fırsatıdır. Bütün stajlar öğrencilere gözetim ve denetim
sağlama hedefi olmalı ve kurumun ihtiyaçlarına katkıda
bulunurken öğrenme şansı oluşturmalıdır.

Süre

160 saat sahada staj

Saha

Staj partnerleri: STK; NPO; SME; her şirket bunun gibi
ürünlerle uğraşmaya odaklanır.

İhtiyaçlar

1. Öğrenciden staj değerlendirme örneği
2. İşverenden değerlendirme belgesi
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Hükümler ve Koşullar
1. Genel Hükümler & Koşullar
1.1. Staj Anlaşması

Staj anlaşması öğrenci ve şirket arasında staj onayından sonra yapılır. “STAJ ANLAŞMASI”
onaylanmış adaya imza için gönderilir ve staj boyunca için olan tıbbi sigorta teminatı alıntısı ile
birlikte geri gönderilir. Bu anlaşılan tarihten önce gerçekleştirilmelidir.

1.2. Şirket ve staj veren kimse

Mesleki özgeçmişe göre, staj tıbbi cihazlar, yardımcı teknolojiler ve gıda takviyeleri alanındaki
ticari şirketlerdeki ilgili alanlarda gerçekleştirilmelidir. Eğitimle ilgili olmalıdır.

1.3. Süre

Katılımcılar teorik eğitimi tamamladıktan sonra en az 160 saat taahhüt etmelidir. Stajın süresi 6
ila 10 hafta arasında sürebilir, bu da günlük çalışma saatleri bağlıdır.

1.4. Staj nasıl bulunur?

Öğrenciler kendileri staj yapabilecekleri bir şirket bulmalıdırlar. Fakat öğrenciler staj
gözetmenlerinden yardım alacaktır.

1.5. Staj gözetmeni – staj boyunca destek

Katılımcılar gözetmenlerinden staj öncesi/boyunca/sonrası destek alacaklardır.

1.6. Şirket Gözlemcisi

Stajyerin çok az veya hiç iş tecrübesi olduğu göz önünde bulundurursak, şirket stajyerin
öğrendiklerini denetlemek için bir gözlemci atamalı, verilmiş görevlerde kılavuzluk etmeli ve stajyere
şirketin çalışma kültürüne ayak uydurmasına yardımcı olmalıdır. Eğitim merkezindeki gözlemci
şirketi gözlemcisi ile stajyerin ilerlemesi, performansı ve refahıile ilişkili olarak irtibata geçecektir.
Şirket gözetmeni stajyerin işini ve performansını değerlendirecektir. Kriter ve talimatlar eğitim
gözetmeni tarafından sunulacaktır.

1.7. Sigorta

Katılımcılar tıbbi sigorta ve mali sorumluluk sigortası yaptırmalıdır. Bu katılımcıların
sorumluluğundadır.

1.8. Stajyer/öğrenci/katılımcı

Stajyer/öğrenci/katılımcı stajyerlik boyunca davranışları sonucu verdikleri kayıp ve zarardan
sorumludur.

1.9. Şikâyetler

Eğer kişi şirketle ilgili bir şikayette bulunacaksa, o kişi bu şikayetini mantıklı bir zaman çerçevesinde
en iyi şekilde çözmek için çaba gösterecek olan eğitim merkezi gözetmenine götürmelidir.

1.10. Stajyerlik performansı, değerlendirmesi / tecrübesi
Form katılımcının staj dönemi sonuna kadar saha gözetmeni tarafından doldurulmalıdır.
Sonuçlar stajyer ile paylaşılmalıdır ve Eğitim Gözetmenine teslim edilmelidir.
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2. İş Ahlakı
Bütün katılımcılar staj boyunca şirketin iş ahlakına bağlı kalmalıdır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

2.1 Katılımcı dakik olacak ve şirketin sözlü veya personel kitapçığında veya eğitiminde belirtilen
iş ahlakı kurallarına bağlı kalacaktır;
2.2 Hastalık izni talepleri direkt olarak katılımcının şirketteki gözetmenine çalışma saatleri içinde
rapor edilecektir. Katılımcı tarafından sadece telefon mesajları kabul edilecektir. 2 gün veya fazlası
hastalık izninde tıbbi rapor gerekmektedir;
2.3 Başka izinler veya tatiller yazılı olarak şirkete bildirilmelidir ve bunlar şirketin onayına tabiidir.
2.4 Katılımcılar, kendinden kaynaklı herhangi bir kayıp veya zarardan stajları boyunca sorumludur.
2.5 Katılımcılar şirketin kurallarına ve çalışma saatlerindeki şirket kültürüne bağlı kalmalıdırlar.
Katılımcı staj süresince profesyonel bir şekilde hareket etmelidir.

3. STAJ ÖRNEK ANLAŞMASI
Bu anlaşma(“Stajyer”), ve(“Şirket”) arasında imzalanmıştır.
Bu anlaşmanın amacı eğitim stajı olarak Stajyer’in şirket işini öğrenmesi ve kendine değer ve
tecrübe katması amaçlıdır.
Staj tarihinde başlar vetarihinde biter.

1. Anlaşmanın Şartları:

1.1. Staj eğitim amaçlıdır ve bu aktivite sonucu şirkette herhangi bir iş garantisi olmayacaktır.
1.2. Stajyerin stajdan aldığı eğitim stajın yararının ifadesidir.
1.3. Stajyer şirketteki herhangi bir çalışanı değiştiremez veya yerinden edemez.
1.4. Stajyer uygun gözlemciden direktifler alacaktır.
1.5. Şirket stajyerin aktivitelerinden ötürü hemen bir çıkar sağlamayacaktır.
1.6. Staj boyunca stajyer herhangi bir maaş veya tazminat veya faydaya hak kazanmayacaktır.
1.7. Şirket staj boyunca para ödenmeyen dönemde stajyere herhangi bir yaralanma veya sağlık
şartlarında ötürü sorumlu değildir.

2. Stajyer aşağıdakileri kabul ve beyan eder:

2.1. Bu staj doğasında eğitimdir ve sonunda bir iş garantisi veya beklenti yoktur.
2.2. Şirket stajı istediği zaman haber vermeksizin veya neden göstermeksizin tamamen kendi
taktirine bağlı olarak iptal edebilir.
2.3. Stajyer kendisi tarafından ve gözetmenleri tarafından belirlenmiş programa uyacaktır.
2.4. Stajyer dürüstlük, dakik, gizlilik, işbirlikçi, sağlıklı ve büyüyen alışkanlıklar ve uygun giysiler
ve bir öğrenme isteği sergileyecektir.
2.5. Stajyer şirketin sahadaki düzenlemelerine, kurallarına, politikalarına ve şirketin işleyişine ve
prosedürlerine uyacaktır.
2.6. Stajyer gözlemcisine ödemesi olmayan stajyerliğimle ilgili rapor ve görevler gibi her türlü
bilgiyi sağlayacaktır.
2.7. Stajyer stajı gözetmenine danışmadan hiçbir durumda terk edemez.
2.8. Stajyerin staj sahasına ulaşımı kendi sorumluluğundadır.
2.9. Stajyer şirket içerisindeyken her durumda şirketin çalışanı olarak kabul edilir.
2.10. Stajyer katıldığı staj programında bütün riski kabul eder. Staj programına katılım dikkate
alındığında stajyerin devralanları, varisleri, velileri ve yasal temsilcilerinin şirkete veya ilişkili olduğu
kuruma veya memurlarına veya yöneticilerine, işçilerine, kendisinin yaralanma sonucu ölümü
durumunda veya eşyasına gelen zarardan dolayı herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaktır.
Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, Stajyer herhangi haktan, eylemden veya
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sebeplerden veya eylem sonucu kişisel yaralanma veya ölüm veya eşyasına zarardan oluşacak
haklardan feragat eder.

Bunun ücretsiz olduğu, öğrenme tecrübesinin bir istihdam olmadığını ve
Stajyer maaş almaya veya istihdam sözüne bu ödemesiz stajyerlik sisteminde hak
kazanmadığımı kabul ve beyan eder.

Stajyer Adı								

Tarih

Şirket Ünvanı							

Tarih

STAJ
Performans Değerlendirmesi
Stajyer İsmi:

Gözetmen İsmi

KURUMUN ADI:

Dönem:

...........................’den

...........................’a kadar

_________________________________
Stajyer İmzası

TOPLAMSAAT:

__________________________________
Gözetmen İmzası

		

									Kaşe
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Bu form katılımcının saha dönemi sonuna kadar saha gözetmeni tarafından tamamlanmalıdır.
Sonuçlar stajyer ile paylaşılmalıdır ve sonrasında Eğitim Gözetmeni ’ne fax veya e-posta yoluyla
teslim edilmelidir.
DEĞERLENDİRME

...................................

Mükemmel

Ortalama
Üstü

Ortalama

Ortalama
Altı

Yetersiz

DEĞERLENDİRME CETVELİ
1= Mükemmel = beklentilerin çok üstünde
2 = Ortalama Üstü = beklentileri karşılamış ve üstünde
3 = Ortalama = beklentirleri karşılamış
4 = Ortalama Altı = beklentileri kısmen karşılamamış, gelişime ihtiyacı var
5 = Yetersiz = beklentileri karşılamamış

Sözlü iletişim
Girişkenlik

Meslektaşları ile iletişim
Müşterilerle iletişim
Güvenilebilirlik

Öğrenme yeteneği

Planlama ve organizasyon
Profesyonellik
Görünüm

Organizasyonun kültür/politikalarına uyumluluk
Davranış

İş kalitesi

Tüm performans
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EK YORUMLAR

STAJ Tecrübesi
Stajyer İsmi :

Gözetmen İsmi

KURUMUN İSMİ:

Lütfen görüşlerinizi staj tecrübesi açısından belirtiniz
Kötü

İyi Değil

Ortalama

İyi

Çok iyi

YOK

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

Yeni beceriler öğrenme
fırsatı

⎕

Tüm staj gözetimi
şirket gözetmen/leri
tarafından sağlandı

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

Tüm niyet edilen
öğrenme sonuçları
kazanımı veya senin
öğrenme hedefleri
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⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

Tüm lojistik ayarlamalar
staj organizatörü
tarafından sağlanır

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

⎕

Tüm staj tecrübesi
memnuniyeti
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H-CARE Final Kontrol Aracı
Final Öz Değerlendirme Testi
Bu H-Care pilot eğitimini nihai kontrol aracıdır. Test 20 sorudan oluşmaktadır. Sen gerçek
düşünün bir cevap seçmeniz gerekir. Testi tamamlamak için her soruya cevap vermelidir. başarıyla
değerlendirme aracı geçmek için, başarılı bir Gıdaya ve yardımcı teknolojiler satış kişi olmak için
gerekli beceri ve yeterlilikleri kazanmış, yani en az 12 hak cevapları elde etmek için gerekir.

1. Etrafında hareket ederken engelliler için tehlikeli ne olabilir öğeler show room
düzenlenmesi zaman?
a)
b)
c)

Ahşap kapılar
zıt renklerde yön işaretleri
elemanları zemin dışarı taşacak

a)
b)
c)

müşterilerin sakatlık ile ilgili konularda sormak
kişinin yaşına ve onun medeni durumu hakkında sormak
onu kendisi tarafından elde değil ne kişiye sorun.

a)
b)
c)

sözlü doğrudan tercüman Adres.
doğrudan konuk işitme engelli Adres.
Eğer söylemek istiyorum ne kağıt listesinde yazın.

2. Ev kullanımı veya yardımcı teknoloji için özel tıbbi cihaz sunmak için lütfen
müşteri özel ihtiyaçları hakkında soran:

3. show room bir işaret dili tercümanı eşliğinde bir işitme engelli müşteri tarafından
ziyaret edilmektedir. Eğer bir ürün sunmak istiyoruz ne yapılmalı?

4. Sağlıklı bir diyet ile neyi kastediyorsunuz?

a) Sağlıklı bir diyet sağlıklı bir hayat sürmek için tüm gıda gruplarından gıdaların doğru
miktarlarda tüketen demektir.
b) Sağlıklı bir diyet şeker, çikolata, kek, bisküvi, reçel, tereyağı, margarin, mayonez, sigara diyet
soda, vb yüksek miktarlarda tüketen demektir
c) Sağlıklı bir diyet tam tahıllı gıdalar ve unların yüksek miktarlarda tüketen demektir.
d) Sağlıklı bir diyet meyve ve sebze küçük miktarlarda yemek anlamına gelir.

5. Bir gıda veya gıda takviyesi iyi bir satış elemanı hakkında bilgi sahibi olmak
zorundadır:

a) Öneriler ve ürünlerin aktif bileşikler kompozisyon optimum doz, yararları ve yan etkileri de
dahil olmak üzere, sunulacak.
b) Şişenin Boyut satılacak.
c) satış için günlük izin şişeler sayısı.
d) Tercih müşterilerin sayısı.
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6. Hangi cümle gerçekten doğru mu?
a)
b)
c)
d)

Besleyici maddelerin metabolizması için çok önemli değildir.
Besleyici maddeler madde ve enerji metabolizmaları katılmaktadırlar.
Besleyici maddelerin tek enerji metabolizmasında rol alır.
Besleyici maddelerin yalnızca maddeler metabolizmasında rol alır.

a)
b)
c)
d)

Vitamin.
Alkol.
Lipidler.
Proteinler.

a)
b)
c)
d)

Mineraller bitki bazlı gıdalarda bulunan değildir.
Çocukluk çağında görülen Mineraller, sadece büyüme dönemlerinde ihtiyaç vardır.
Mineraller inorganik bileşiklerdir.
Tüm cevaplar mineraller hakkında gerçek ifadelerdir.

a)
b)
c)
d)

Organik doğa.
İnorganik doğası.
her ikisi de, organik ve inorganik doğada.
İnsan vücudu sadece.

a)
b)
c)
d)

makromoleküller, inorganik bileşiklerdir.
makromoleküller kovalent bağlanması ile oluşan büyük organik moleküllerdir.
Makromoleküller, sadece karbon ve hidrojen atomları oluşan bileşiklerdir.
makromoleküller metal bileşikleridir.

a)
b)
c)

hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen atomlarından müteşekkil, bir organik maddedir.
hidrokarbon su ihtiva eden bir maddedir.
hidrokarbon, kalp hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.

7. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin altı sınıfların biri değildir?

8. mineraller hakkında gerçek bir açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

9. Proteinler oluşur:

10. makromoleküllerin hakkında gerçek bir açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

11. Bir hidrokarbon nedir?

12. Görme engeli olan Bir müşteri dükkanı girer ve gıda takviyeleri almak istiyor.
Onunla / onu profesyonel bir konuşma sürdürmek ürünleri gösterir. satış sonlarına
istemci tarafından seçilen ürünü almaya depoya gitmek gerekir:
a) Ben çok uzun olmayacak biliyorum çünkü Ben müşteri haber vermeden hemen bunu
b) Geri olduğumda benim kısa yokluğunda için müşteri bilgilendirmek ve ona izin / onu
biliyorum
c) Ben yalnız benim dükkanı terk etmek istemiyorum çünkü Ben depoya geçmeyin
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13. Ev kullanımı veya yardımcı teknoloji için özel tıbbi cihaz sunmak için lütfen
müşteri özel ihtiyaçları hakkında soran:
a) müşterilerin sakatlık ile ilgili konular hakkında sorular sormaya korkmayın
b) Örneğin “tedirgin konularda” (yaklaşık sormayın: kişinin yaşına, zorluklar / yoksun, vs.)
c) Onunla / onunla konuşurken engelli besbelli kişi için ulaşılabilir olmayan eylemleri anlatan
kelimeleri kullanmayın.

14. Aşağıdakilerden hangisi satış temsilcisi görevidir?
a)
b)
c)

Yeni müşteriler arıyorsunuz
şirket ve müşteriler arasında İletişim
finansal destek sağlamak

a)
b)
c)

Müşteriler dinledi edilmelidir
bazı itirazlar olumlu tepki olmalıdır
Muhalefet muhalefet yanıt olmalıdır

a)
b)
c)

Müşteri bilgileri
Konum bilgisi
Marka bilgi

a)
b)
c)

Duran varlıklar ve dönen varlıklar;
Kısa vadeli borçlar ve mevduat;
Nakit elinde ve Kısa Vadeli Banka Kredisi

a)
b)
c)

Ortak girişim
Serbest tüccar
Sendika

a)
b)
c)

mal ve ödeme sistemleri sergileme yolu
web-shop alanı ve İnternet tedarikçisi
diğer web mağaza ve arama motoru optimizasyonu ulaşan bağlantılar

a)
b)
c)

platformunun güvenlik ve çevrimiçi ödeme için bağlantıyı ihmal
Güçlü parolalar gerektir ve şüpheli etkinlik nedeniyle uyarıları sağlamak
Bu istemci bir sorun olarak sahtekarlık yönetim hizmetini gerekmez

15. Aşağıdakilerden hangisi muhalefet yönetimi sırasında yapılmamalıdır?

16. Aşağıdakilerden hangisi satış içeriğinin satış bilgilerinin bir parçası değil mi?

17. bilançonun sol tarafında bulunabilir Ne

18. olmayan bir anonim iş organizasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

19. Eğer dikkat edecek ilk iki öncelikleri bir online mağaza kurmak için karar
verirseniz?

20. Eğer online alışveriş tam güvenliği sağlamak istiyoruz. Aşağıdaki ipuçları
hangisi takip edecek?
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