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Değerli SYKONSEPT okurları, 

Türkiye’yi her açıdan zorlayan bir yazı geride bıraktık. Yaz geride kaldı 
ancak geçirdiğimiz sıkıntılı dönem devam ediyor.

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası, siyasi partiler arası 
anlaşmazlıklar dolayısıyla oluşan belirsizlik ortamı, önce ekonomik 
dalgalanmayı, ardından da ulusal güvenlik problemlerini tetikledi. Dolar, 
20 Ağustos 2015 günü 3 TL’yi geçerek bir rekora imza attı. 

1 Kasım 2015 tarihinde yapılacağı kesinleşen erken seçim sonrasında, 
2016’yı güçlü karşılayabilmek adına her birimizin oy vermesini ve sandıktan 
ülke adına en hayırlı sonucun çıkmasını diliyoruz.

Ülke çapında yaşanan terör olayları yüzünden kaybettiğimiz tüm şehitlerin 
ailelerine sabır diliyor; Türkiye topraklarında yaşayan her bireyin sağduyulu 
davranmasını ümit ediyoruz.

63. sayımızda sayımızda görüşmek üzere...
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4458 Sayılı Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük 
İdaresince ceza uygulanması söz konusu 
olduğunda yükümlüler, üç hâlde Kanun yollarına     
başvurabilmektedir.

1- İtiraz

Gümrük Kanunu’nun 242. maddesi uyarınca yükümlü, 
kendine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve 
idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama 
verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.

İdare, itirazı 30 gün içinde karara bağlayarak ilgili kişiye 
tebliğ eder.

İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi 
hâlinde, itiraz süresinde yapılmış sayılır ve idarece yetkili 
makama ulaştırılır.

İtirazın reddi kararlarına karşı, işlemin yapıldığı yerdeki 
idari yargı mercilerine başvurulabilir.

İtiraz aşamasında yükümlünün süresi içerisinde başvuru 
yapması fevkalade önemlidir, aksi takdirde vergi ve 
cezalar kesinleşmektedir.

2- Uzlaşma

Gümrük Kanunu’nun 244. maddesinde düzenlenmiş 
olan Uzlaşma ile ilgili olarak Gümrük Uzlaşma 
Yönetmeliği, 27.08.2011 tarihli 28038 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanmıştır.

Kanunun 244. maddesinin yürürlük tarihi olarak 
belirlenen 31.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenleme ile yükümlüden istenen gümrük 
vergileri ile cezaların bir kısmından vazgeçilmesi 
karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi 
imkânını sağlayan Uzlaşma Müessesesi, uygulamaya 
konulmuştur.

Uzlaşma, vergi mevzuatında yıllardır başarıyla uygulanan 
bir yöntemdir.

Bu yöntemin Gümrük İdaresinde uygulamaya 
konulmasıyla önemli bir boşluk doldurulmuştur.

Gümrük Kanunu’nun 244. maddesi kapsamında 
yükümlü, kendisine tebliğ edilen cezalara ilişkin olarak 
Uzlaşma talebinde de bulunabilir.

Uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, 
henüz itiraz başvurusu yapılmamış ise gümrük vergileri 
ve cezaları için yapılır.

Burada da itiraz süresi, son derece önemlidir.

Uzlaşma talebiyle beraber, itiraz veya dava açma süresi 
durmaktadır.

Uzlaşma gerçekleşmez veya temin edilemez ise süre 
kaldığı yerden işlemeye başlar. Ancak sürenin bitimine 
3 günden az kalmış ise süre 3 gün daha uzar.

Uzlaşma vaki olmaz veya temin edilemez ise yeniden 
uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Gümrük Uzlaşma Komisyonlarının tutacakları Uzlaşma 
Tutanakları kesindir.

Gereği, idarece derhâl yerine getirilir. Yükümlü veya 
ceza muhatabı, uzlaşılan ve tutanak altına alınan 
hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie 
şikâyette bulunamaz.

Gümrük vergileri ve cezalara ilişkin fiiller şayet 5607 
Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun kaçakçılık 
suçları ile ilgili 3. maddesindeki suçlar ile ilişkili ise 
uzlaşmaya gidilemez.

Uzlaşma sağlanamamış aynı alacak için yeniden uzlaşma 
talebinde bulunulamaz.

Gümrük vergilerinin matrahına giren ancak aslı gümrük 
idaresince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri 
mali yükler uzlaşmaya konu edilemez.

Yükümlünün kendisi, temsilcisi, özel vekâletname 
verilmesi şartıyla; veli ya da vasi aynı gümrük vergilerinin 
ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken 
ve müteselsilen sorumlu olması hâlinde, gümrük 
müşavirleri uzlaşma talebinde bulunabilir.

Dış Ticaret

Savaş Özdoğan
SYK Gümrük Müşavirliği
Genel Müdür Yardımcısı

Yükümlülerin Gümrük İdaresince
Verilen Cezalara Karşı

Başvurabilecekleri Kanun Yolları
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Tutarı 500.000 TL’ye (bu tutar dâhil) kadar olan 
uyuşmazlıklar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Uzlaşma Komisyonları; 500.000 TL’yi aşan uyuşmazlıklar 
ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları tarafından 
değerlendirilir.

Gümrük Uzlaşma Komisyonları, üçer üyeden oluşur. 
Tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla 
karar alınır. Uzlaşma talep edilen alacaklar için süreç 
sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidilemez.

2015 yılı Mart ayı sonuna kadar 10.082 adet Uzlaşma 
Başvurusu yapılmış, 8.588’i uzlaşma ile sonuçlanmış ve 
yaklaşık 135 milyon TL’lik bir alacak tahsil edilmiştir.

3- Dava

Yükümlü tarafından idareye yapılan itirazın reddedilmesi 
hâlinde itirazın reddi kararına karşı işlemin yapıldığı 
yerdeki İdari Yargı Mercilerine başvurulabilir.

Ayrıca, uzlaşma yoluna gidildiğinde uzlaşmanın 
gerçekleşmemesi veya temin edilememesi hâlinde 
Uzlaşma Komisyonları tarafından düzenlenen 
Uzlaşmama Tutanağının tebliğinden itibaren önce 
itiraz yoluna, itirazın reddedilmesi durumunda da dava 
yoluna gidebilir.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nda idari 
davalara ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 7. maddesine göre dava açma süresi 
özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hâllerde 

Danıştay’da ve İdare Mahkemelerinde 60 gün; Vergi 
Mahkemelerinde 30 gündür.

Burada da sürelere uyulmaması hâlinde, dava hakkından 
yaralanma durumu ortadan kalkacaktır.

Sonuç

Gümrük İdaresince 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 
uyarınca yükümlülere ceza uygulanması söz konusu 
olduğunda, önlerinde 3 seçenek bulunmaktadır.

Bu seçenekler ise İtiraz Etme, Uzlaşmaya Katılma ve 
Dava Açmadır.

Cezalara itiraz edebilirler, itiraz reddi kararına karşı idari 
yargı mercilerine başvurabilirler.

Cezalara karşı uzlaşma yolunu tercih edebilirler, uzlaşma 
gerçekleşemez veya temin edilemez ise uzlaşmama 
tutanağının tebliğinden itibaren önce itiraz yoluna, 
itirazın reddedilmesi durumunda işlemin yapıldığı 
yerdeki idari yargı mercilerine başvurarak dava yoluna 
gidebilirler.

Yukarıda belirtilen kanun yollarına başvururken dikkat 
edilecek iki önemli şey vardır:
•	 Vergi	ve	cezaların	kesinleşmemiş	olması
•	 İtirazın,	uzlaşma	ve	dava	açma	seçeneklerinde		
 belirlenmiş süreler içinde işlem yapılması gerekir.
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55

Kurumsal

Cam Tavan Sendromu

İş dünyasında yönetici pozisyonunda çalışanların, 
belirli bir aşamadan sonra sektörlerinde yükselmelerini 
engelleyen faktörlerin toplamına “Cam Tavan” ya da  
“Cam Tavan Sendromu” adı veriliyor. Bu terim daha 
çok kadın yöneticiler için telaffuz edilse de erkek 
yöneticilerin de Cam Tavanları bulunmaktadır.

Cam Tavan, adından da anlaşılacağı gibi görünmez bir 
engeli tanımlıyor. Bir yönetici, belirli bir noktaya kadar 
yükseliyor ama önemli bir terfi beklediği anda bilinmez 
nedenlerden dolayı arzu ettiği terfiyi alamıyor. 

Uzmanlar, Cam Tavan’ı yaratan çok önemli bir faktöre 
işaret ediyorlar: Kişinin, kendi kendine yarattığı 
engeller... Bunlar, aile hayatlarının zarar görmesinden 
duyulan endişe, nasıl olsa yükselmem mümkün değil 
diyerek sonuna kadar gidememe ve bu yaklaşımın 
getirdiği özgüven eksikliği şeklinde tanımlanabilir. 

Konuyla ilgili bir hikâye anlatılır:
“Bilim adamları pirelerin farklı yükseklikte 
zıplayabildiklerini görür. Birkaçını toplayıp 30 cm 
yüksekliğindeki bir cam fanusun içine koyarlar. Metal 
zemin ısıtılır. Sıcaktan rahatsız olan pireler zıplayarak 
kaçmaya çalışır ama başlarını tavandaki cama çarparak 
düşerler. Zemin de sıcak olduğu için tekrar zıplar, tekrar 
başlarını cama vururlar. Pireler camın ne olduğunu 
bilmediklerinden, kendilerini neyin engellediğini 
anlamakta zorluk çeker. Defalarca kafalarını cama 
vuran pireler, sonunda o zeminde 30 santimden fazla 
zıplamamayı öğrenir. Artık hepsinin azami 30 cm 
zıpladığı görülünce deneyin ikinci aşamasına geçilir ve 
tavandaki cam kaldırılır. Zemin tekrar ısıtılır. Tüm pireler 
eşit yükseklikte, 30 cm’e kadar zıplar! Üzerlerinde cam 
engeli yoktur, daha yükseğe zıplama imkânları vardır 
ama buna cesaret etmezler.“

Kafalarını cama vura vura öğrendikleri bu sınırlayıcı 
hayat dersine (!) sadık hâlde yaşarlar. Pirelerin isterlerse 
daha yükseğe zıplama imkânları vardır ancak engel 
artık zihinlerindedir. 

Onları sınırlayan dış engel kalkmıştır ancak kafalarındaki 
iç engel varlığını sürdürmektedir. Bu deney, canlıların 
neyi başaramayacaklarını nasıl öğrendiklerini gösterir. 
İşte buna “Cam Tavan Sendromu” denir.



6

Cam Tavanı Yaratan Faktörler

Cam Tavan, 1970’li dönemlerin sonlarında 
belirginleşmeye başlamış bir terimdir. Araştırmalar, 
eğitim, deneyim, zekâ, hedef ve yetenek olarak 
erkeklerle aynı olsalar bile, iş tepe yöneticiliğe   
geldiğinde kadınların yeteri kadar tercih edilmediklerini 
ortaya koyuyor. Bir diğer deyişle kadınlar, elle tutulur 
somut tanım ve durumlar olmamasına rağmen, 
diğer tüm değişkenler eşit olduğunda tam olarak 
netleştiremedikleri ve en üst kademeye erişmelerini 
engelleyen ya da çok zorlayan görünmez cam 
tavanlarla karşılaşıyor. Literatürü incelediğinizde, 
karşılaşılan bu engellerin altında yatan temel nedenin 
“Kadının bir gün gelip aile hayatını kariyerine tercih 
etmesi, dolayısıyla işini aksatması, dahası yarı yolda 
bırakması kuvvetle muhtemeldir.” düşüncesi olduğunu 
görüyoruz.

Çeşitli mekân ve zamanlarda ailevi nedenlerden 
dolayı kariyerlerini yarıda bırakan kadınların, çalışmış 
oldukları şirketleri, yapılan insan yatırımı açısından 
bir takım zararlara uğrattığı, hurafelerden ibaret 
değil elbette. Ama bu olayın kaba ve mutlak bir 
genelleme hâline getirilerek kadınların özellikle tepe 
yöneticiliğe uzanan kariyerlerinin önünü kesecek 
şekilde meşrulaştırılması, içinde yaşadığımız ekonomik 
sistemin önemli açmazlarından biri ne yazık ki...

Kadınların çalışma hayatına girmesiyle birlikte; işe 
alımlarda, terfi ve atamalarda, hizmet içi eğitimlerden 
yararlanma oranlarında, işten çıkarılmalarda ve 
emeklilik alanında tanınan haklarda kadınların 
aleyhine bir ayrımcılık gözlenmeye başladı.

İş yeri ortamı zaman zaman erkek egemen bir hâl 
alabiliyor. Kadınların yeteneklerinin hafife alınabildiği, 
bazı eşitsizliklere maruz kaldıkları bir ortam oluşabiliyor. 

Oysa başlangıçta belli zorluklarla karşılaşıyor olsa da 
kadınlar bir süre sonra bu ortama uyum sağlayabiliyor, 
erkekler de kadınlarla birlikte çalışmaya, zaman 
zaman kadınları üst konumda görmeye alışabiliyorlar. 
Başlangıçta rahatsızlıklarını dile getiren erkekler 
bir süre sonra “Biz biraz kadınlaştık, onlar da biraz 
erkekleştiler” demeye başlayabiliyorlar.

Yönetici konumundaki kadınların oldukça başarılı 
oldukları, hem kadın hem de erkeklerin, üzerinde 
hemfikir oldukları bir konu. Kadınlar, yönetici 
konumunda iken çoğunlukla sorunlarla ilgilenebilen, 
anlayışlı davranma becerisi gösterebilen bir yönetici 
profili sergilemekteler. Ancak kadınların, yönetici 
konumuna ulaşabilmek için vereceği mücadele ve 
kendini ispatlama zorunluluğu erkek meslektaşlarına 
nazaran ne yazık ki daha yoğun. Her şeyden önce kadın, 
çalışma yaşamı ile aile yaşamını dengelemek zorunda. 
Özellikle de çocuklarıyla ilgili sorumluluklarını ikinci 
plana atabilmeleri neredeyse olanaksız. Dolayısıyla 
yarışın pek de adil olduğu söylenemez. 1970’lerden 
sonra kadınlar çalışma yaşamında daha aktif roller 
almaya başladılar. Türkiye’nin, kadınların yönetici 
konumuna gelebilmeleri konusunda fırsat eşitliği 
açısından ön sıralarda gelen ülkelerden biri olduğu 
iddia ediliyor. Bu iddia sanki üzerinde tartışılır gibi...

Cam Tavan Nasıl Kırılabilir?

Kadın ve erkeğin liderlik tarzları arasındaki temel 
farklılıklardan bahsederek, “Cam Tavan”ın kadınlar 
tarafından nasıl kırılabileceğine ilişkin yol gösterici 
birkaç noktaya değinelim...
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Büyük bir firma tarafından yapılan bir araştırmanın 
sonuçlarına göre kadın ve erkeğin liderlik tarzları 
arasındaki farklar, iki konuda belirgin olarak ortaya 
çıkıyor. 

Fonksiyon ve Süreç Odaklı Kadın,
Strateji Odaklı Erkek

Kadınlar, liderlik tarzlarında erkeklere göre daha süreç 
ve sonuç odaklı davranıyorlar:
İşi organize etmek, süreçleri yapılandırmak, yüksek 
performans kriterleri belirlemek, iş hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılamadığını sürekli kontrol etmek, zamanlamaya 
önem vermek ve sonuca dönük çalışmak. 

Erkeklerse liderlik rolüne yaklaşımlarında “stratejik 
düşünme” anlayışını daha fazla ön planda tutuyorlar:
Stratejik planlama ve vizyona önem verme, yeni 
fikirlere açık olma, daha kolay risk alabilme, entelektüel 
zenginlik, geçmişten ders almak, gelecekteki iş 
fırsatlarını daha kolay görebilmek.

İletişim Odaklı Kadın,
Kontrollü Erkek

Kadınlar işe daha enerjik, yoğun yaklaşıyorlar ve 
çalışırken duygularını daha rahat ifade ediyorlar. 
Çalışma ekibinin motivasyonunu ve katılımını 
sağlamada daha başarılılar. Kadınlar daha empatik, 
samimi, candan, ilişkisini geliştirmede daha başarılı ve 
diğerlerinin kendilerini geliştirmelerine daha çok fırsat 
tanıyan bir yaklaşım sergiliyorlar. 

Erkekler daha katı ve kontrollü. Duygularıyla ilgili 
aktarımlarını denetleyerek, insan ilişkilerini daha sakin 
ve yüzeysel bir şekilde ele alıyorlar.

Erkekler sorunlara yaklaşırken duygusal olmaktan 
uzak, objektif bir tavır sergiliyorlar. Çalışanlarını ikna 
etmek, fikirlerine ve hedeflerine bağlılık yaratmak 

için konuşma dilini ve hitabeti daha etkin bir şekilde 
kullanıyorlar.

Tüm bunlara bakarak, işverenler “genel etkinlik” 
açısından kadın ve erkek yöneticiler arasında fark 
görmüyor. Erkekleri finansal konuları anlama, ticari 
düşünebilme ve işe ilişkin sorunların özünü daha 
kolay kavrama konusunda biraz daha etkili görürken, 
kadınları, ilişki kurma ve geliştirme becerileri anlamında 
daha güçlü buluyorlar. Burada işverenlerin, kadın ve 
erkeğe biçtiği geleneksel rol model, “Cam Tavan”ın 
oluşumundaki önemli etkenlerden birisi.

İşverenler, kadının insan odaklı ve ilişki kurucu 
geleneksel rol modelini görmeyi ve ön plana çıkarmayı 
tercih ediyor. Kadınların, iş stratejileri geliştirme 
konusundaki yetkinliklerine daha az dikkat etme 
eğilimi var. Aynı bakış açısını erkek yöneticiler üzerinde 
de sergiliyorlar. İlişki odaklı olan, takım kurma, katılımı 
sağlama konusunda yetkinleşmiş bir erkek yöneticinin 
bu yönlerine kredi tanımak yerine, yine risk alan, 
zorlayıcı erkek rol modelini ön plana çıkarmayı tercih 
ediyorlar. Bu konudaki geleneksel bakış açısını ve 
“Cam Tavan”ı kırmak için ne yapmak gerekiyor? Üst 
yönetim pozisyonlarına çıktıkça, liderlik davranışları 
açısından kadın ve erkek arasındaki farkların ortadan 
kalktığını görüyoruz. 

Sonuç ve Öneriler

Bir insanın gelebileceğine inandığı en üst nokta, onun 
“Cam Tavanı”dır. Cam tavanınız, hayallerinizin tavan 
yüksekliğini gösterir. Başka bir deyişle: “Yapabileceğin, 
yapabileceğini düşündüğün kadardır.”

Peki kadınlar neden sınırsız düşünmezler?

Veya neden yapamayacaklarını, yapabileceklerinden 
önde görürler?

Nedeni, öğrenilmiş çaresizliktir.

O zaman kadınlar çaresizliği nasıl öğrenir?
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Toplumumuzda pozitif başarı eğitiminden daha çok, 
negatif başarısızlık eğitimi veriliyor. “Nasıl yapabilirsin”i 
anlatanlardan çok, “nasıl yapamazsın”ı anlatanların 
sesi çıkıyor.

İş yerinde, televizyon programlarında, aile içi 
sohbetlerde, “yapamazsın, olamazsın, mümkün değil” 
söylemleri, “yapabilirsin” söylemlerinden daha çok 
kullanılıyor. İnsanlar çaresizliği öğrenmekle kalmıyor, 
çevrelerine de öğretiyor. Özellikle çocuklara karşı ilginç 
bir korumacılık oluşturuluyor. Hayal kırıklığına uğrar 
diye çocukların büyük hayal kurması istenmiyor. Bu da 
öğretilmiş çaresizliktir. 

Üniversite sınavlarına hazırlık dershanelerinde 
öğrencileri pratik düşünmeye yönlendiren bir takım 

bilmeceler sorarlar. Bu bilmecelerden biri de şöyledir: 
“Baba-oğul çok ağır bir trafik kazası geçirirler ve hemen 
hastaneye kaldırılırlar. Cerrah, kayıtları görünce çocuğu 
operasyona hiçbir şekilde kendisinin alamayacağını 
söyler. Böylesi bir olay nasıl gerçekleşir?”

İşinde uzman bir doktor, nasıl olur da iş gereği her gün 
yaptığı bir operasyon için bu kadar tepki verir?

Bu ziyadesiyle basit sorunun “cerrah, çocuğun 
annesidir” cümlesinden oluşan cevabı, birçok genç 
insanın aklına dakikalar sonra geliyor ne yazık ki... 

Meslekler ve cinsiyetler arasındaki ilişkiyi inanılmaz 
bir genelleme ve sorgulanmayan bir içselleştirmeyle 
tanımlayabilen bir toplumun, konuyla ilgili etkin 
ve uygulanabilir bir dizi önlemi süratle alması 
gerekmektedir. Yalnızca yetenekli kadın yöneticilerin 
daha yüksek seviyelere çıkabilmesi adına değil, aynı 
zamanda daha sağlıklı ve geleceğe dönük bir sosyo-
ekonomik bir yapının oluşturulması için de.

Toplumsal gelişim için “pozitif güdüyle eğitim şart” 
ancak en küçükten değil, çevremizdeki en büyüklerden 
başlayarak...

Kadın ve erkek yöneticilerin liderlik tarzları 
anlamında birbirlerinden öğrenecekleri çok şey 
var. Kadın yöneticiler, yukarıda tanımladığımız 
farklara odaklanarak kendi kişisel gelişim planlarını 
oluşturduklarında, iş yaşamında kendilerine biçilen 
geleneksel rol modelini ve dolayısıyla “Cam Tavan”ı 
kırma yolunda önemli bir engeli aşmış olacaklardır. 
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Ticaret, sosyo-ekonomik bir olgudur. İnsanlar ilk 
çağlardan beri ticaret yapıyorlar. Ülke sınırlarının 
oluşmaya başladığı dönemlerden beri de uluslararası 
ticaret... Ticaret, aslında son derece basit ve doğal bir 
istek olan, ihtiyaçların karşılanması amacına yönelik bir 
faaliyettir.
      
İlk çağlarda tarafların ellerindeki malları karşılıklı olarak 
değiştirmeleri (takas) sistemine dayanan ticaretin 
temelleri, bugün daha çok mal karşılığı para sistemine 
dayalı olarak yürütülmektedir. Takas sistemi son derece 
gelişmiş bazı uygulamaları ile bugün halen birçok ülke ve 
ticari kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Aslında uluslararası ticareti, geleneksel ticaretten ayıran 
özellikler pek de fazla değildir. Ortak amaç, tüketicinin 
ihtiyaçlarının karşılanması ve bu amaca ulaşırken 
ihtiyacı karşılayan üretici veya aracıların o işten fayda 
sağlamalarıdır.

Kural ise her zaman için aynıdır: “Ucuza alıp pahalıya 
satmak”... Ticaret ile uğraşan herkes bu kuralı bilir ancak 
dış ticarette bu kuralın ülkelere sağladığı fayda maalesef 
pek bilinmez veya bilinse de üzerinde pek durulmaz.

Bir düşünelim, ülkelerin hazinelerine giden kazanç 
kalemleri hangileridir? En başta herkesin aklına gelecek 
olan “vergi”. Ancak vergi, acaba gerçekten o ülkenin bir 
kazancı mıdır?

Bir ülkenin kasasına giden gerçek kazanç o ülkenin elde 
edeceği döviz gelirleridir. Yani turizm ve ihracat...

Her ülkenin ekonomik açıdan güçlenebilmesi, refah 
seviyesinin yükselebilmesi için sadece tarım ve sanayi 
üretiminin artması yetmez. Üretim sonrası elde edilen 
ürünlerin yurt dışı pazarlarda satılması şarttır. Bu 
pazarlama / satış işlemini gerçekleştirecek olanlar da 
yetişmiş dış ticaretçilerdir.

Dolayısıyla bir ülke mühendise, doktora, öğretmene, 
subaya ve benzeri mesleklere kadar ihtiyaç duyuyorsa, 
dış ticareti bilen insanlara da o kadar ihtiyaç duyar.

Ülkemizin bilhassa 1980 sonrası artan dış ticaret hacmi, 
bu alandaki eleman açığının ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. 1980 döneminden günümüze 35 sene geçmiş 

olmasına rağmen bu alandaki eğitim ve yetişmiş eleman 
sayısı halen günümüz ihtiyaçlarının çok gerisindedir. 
Bugün, dış ticaret eğitimi olan üniversitelerde ve dış 
ticaret ile ilgili bazı kurumlarda zaman zaman konu ile 
ilgili seminerler düzenlenmektedir.

Günümüzde dış ticaret, konu ile ilgili uluslararası kurum 
ve kuruluşların getirdiği belli kurallar ve ülkelerin dış 
ticaret ile ilgili mevzuatları kapsamında yürütülmektedir. 

Dış ticaret faaliyetinde bulunan firmalar, bu kural ve 
mevzuatlar çerçevesinde ihracat ve ithalat işlemlerini 
yapmakla yükümlüdürler. Mevzuat sürekli olarak 
değişmektedir. Dolayısıyla konuya hakimiyetin devamını 
sağlayabilmek için mevzuatın takibi ve yapılan alıntıların 
güncellenmesi şarttır.

Dış ticaret, gerek ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
sıkıntıların aşılmasında önemli çıkış kapısı olması 
nedeniyle devlet tarafından desteklenen bir sektör 
olması, gerekse sağladığı farklı iş imkânları nedeni ile 
girişimcilerin öncelikle ilgi duydukları alanlardan biri 
durumundadır.

Bu alanda faaliyette bulunulacak işler:

1. İhracat

2. Komisyonculuk

3. Temsilcilik

4. Bayilik

5. İthalat
  
Bu imkânlara ek olarak, dış ticaret faaliyetlerine verdikleri 
hizmet ile katkıda bulunan yan sektörlerde de iş imkânları 
mevcuttur.

Bu işler:    
    
1. Gümrük Müşavirliği 

2. Nakliyecilik

3. Sigortacılık

4. Dış Ticaret Danışmanlığı

Yukarıda sıralanan bütün faaliyetlerde, girişimcilerin bir 
şirket kurmaları gerekmektedir. Bu şirket, bir şahıs şirketi 

Dış Ticaret

Ümit Mutlu
SYK Gümrük Müşavirliği
Gümrük Müşavir Yardımcısı

Dış Ticaretin
Etki Alanı
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olabileceği gibi limited veya anonim şirket de olabilir. Eğer 
dış ticaret işlemini bir tüccar olarak yapmak istiyorsak 
yani satacağımız malı alırken bize fatura kesilecekse ve 
biz de malı satarken müşterimize fatura keseceksek o 
takdirde mutlaka bir ticari işletmenin olması gerekmekte 
ve bu işletmenin ana sözleşmesinde faaliyet konuları 
içerisinde işletmenin dış ticaret ile uğraşacağı mutlaka 
belirtilmelidir.     
  
Dış ticaret işlemlerinde en önemli noktalardan biri 
de müşteridir. Herhangi bir yolla irtibat kurulmuş bir 
müşterinin kesinlikle kaybedilmemesi gerekir. Hele o 
müşteri bize pazarda edinmiş olduğumuz isimle veya 
daha en başta çevremiz aracılığı ile referansla geliyorsa, 
son derece değerlidir. Özellikle ihracat işlemlerinde 
belki de en zor kısım, ürünün pazarlanacağı müşterinin 
bulunmasıdır. Dili, kültürü yaşayış ve tüketim alışkanlıkları 
tamamen farklı insanlara mal satışı yapmak hatta ve hatta 
bu insanlar arasından daha yolun başında potansiyel 
müşteri bulunması hiç de kolay değildir.

Genel olarak dış ticaret işlemlerinde işlem akışı, ihracattan 
ithalata doğru bir sıra izler.

Dış ticaret, çok basit bir anlatımla bir alışveriş işlemi 
olduğundan önce SATIŞ (ihracat), daha sonra ALIŞ 
(ithalat) gelir. Dış ticarette işlem akışını aşağıdaki şekilde 
sıralayarak yazımızı noktalayabiliriz.

Dış Ticarette İşlem Akışı

1. Aşama: Hazırlık

 Dış Ticaret ile İlgili Bilgilerin Edinilmesi

 Ürün Seçimi

 Müşteri Seçimi

 Profesyonel Destek Seçimi

 Teklif Hazırlığı

 Proforma Fatura

2. Aşama: Fiili İhracat

 İhracatçı Birliği Kaydı

 Fatura ve Gümrük Beyannamesi Tanzimi

 İhracatçı Birliği Başvurusu/Onayı/Nisbi Aidat

 Vesaik Hazırlığı

 Gümrük İşlemleri/Nakliye

 Taahhüt Kapama

3. Aşama: Fiili İthalat

 Vesaik Hazırlığı

 Gümrük İşlemleri

 Mal Bedelinin Ödenmesi

 Taahhüt Kapama
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Teknoloji ve buna bağlı olarak sosyal hayat, her 
geçen gün değişiyor. Bu değişimler kimi zaman 
hayatımıza farklı kavramların girmesine neden olsa da 
kimi zaman en önemli kavramların birer tarih olmasına 
neden oluyor. Bu değişimin en belirgin örneğini zaman 
içinde değişen meslekler oluşturuyor.

Öyle ki bazen ismimizden bile önce gelen, bir 
toplulukta daha kim olduğumuza dair en ufak bir ipucu 
verilmemişken, saygı ve beğeni kazandıran geçmişin 
prestij sahibi meslekleri bugün yok olmaya yüz tutmuş, 
pek çoğumuzun sadece adını duyduğu birer geçmiş 
zaman kavramları olarak karşımıza çıkıyor.

Önce yeni nesil, geçmişin en önemli meslekleri olarak 
addedilen bu işleri yapmaktan vazgeçti ve devamında 
da bu işleri yapmakta olan son temsilciler hayatlarını 
yitirmeye başladı. Bununla beraber, zarafet, ince işçilik, 
dikkat ve titizlik isteyen bu mesleklerin bir zamanlar var 
olduklarına dair kanıtlar da bir bir yok olmaya başladı 
dünya yüzünden.

Değerli SYK okuru, günümüz gençliği için bilinmeyen 
ama geçmişin popüler sanatını ve bir mesleğini tanıtmak 
istiyoruz size bu sayımızda: Hat ve Hattatlık...

Arapça çizgi anlamına gelen “Hat” kısaca, güzel yazı 
yazma sanatıdır. Estetik kurallara bağlı kalarak; eğri 
kesilmiş kamış kalem ile Arap, Fars, Osmanlı veya Türk 
harflerini kullanarak İslam yazılarını güzel yazma ve 
öğretme hünerine sahip sanatkâra Hattat, bu sanata da 
Hat Sanatı denir.

İslam dininde resim yapmak yasak sayıldığı için yazıları 
süslemek bir bakıma resmin yerini tutuyordu. Bu 
nedenle hat sanatı ile bugünkü nonfigüratif resim 
sanatı arasında büyük benzerlik vardır.

İslâmiyetin doğuşu sırasında Araplar «kufi» denen bir 
yazı biçimi kullanıyorlardı. Hattat denen yazı ustaları 
daha sonra değişik biçimde yazılar icat ettiler; «nesih» 
ve «sülüs» denen yazılar ortaya çıktı.

Arap hat ustalarından Yâkuti Mustasımî, hat sanatında 
kullanılan altı çeşit yazının (nesih, sülüs, celî, talik, rik’a, 
divanî) kurallarını tespit etti. Ondan sonra süsleme 
sanatları arasında yer alan yazı sanatı bir meslek hâline 
geldi, büyük bir gelişme gösterdi. Türk sanatçıları Arap 
yazısını güzel sanat hâline getirdiler.

Hattatlıkta, eski harflerle kullanılan yazı çeşitleri: 

Celî:
Her çeşit yazının uzaktan okunacak kadar irice olanıdır. 

Kufi:
Harflerin köşeleri gönyeli olarak ve daha çok enlemesine 
uzatılarak yazılan, İslâm’ın ilk devirlerinde icat edilmiş 
bir yazı çeşididir. 

Nesih:
Kur’an’ların yazılışında, basma kitaplarda kullanılan 
derli toplu yazıdır.

Divanî:
Fermanlarda kullanılan süslü yazıdır.

Nostalji

Yazının Estetisyenleri: 
Hattatlar
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Rika:
El yazısı olarak kullanılan çok sade yazı şeklidir.

Sülüs:
Levhalarda, kitabelerde kullanılan ahenkli ve her türlü 
şekle uygun yazı çeşididir.

Bunların yanında, Tomar, Muhakkak ve Gubarî hatlarını 
da sayabiliriz. 

Osmanlılarda, çeşitli yazı şekillerini kullanan önemli 
hattatlar yetişmiştir. 

Reyhani: 
Sülüse benzeyen, fakat daha açık ve belli bir yazı 
çeşididir.

Siyakat:
Yatay çizgilere fazla önem verilen yazı çeşididir.

Tâlik:
İran’dan alınma, eğri ve çok ahenkli bir yazı çeşididir. Bu 
yazı çeşidinin de büyük hattatları Osmanlılar arasından 
yetişmiştir.

Mağribî yazı türü, beş alt gruba ayrılır.

1. Kûfi Mağribî:
Kûfi yazı türünün Mağribî uyarlamasıdır.

2. Mabsout:
Kur’an yazmak için kullanılan Mağribî’nin bir alt yazı 
türüdür.

3. Mağribî Mocavher:
Özellikle kral tarafından yasaları bildirmek için kullanılan 
yazı türüdür.

4. Sülüs Mağribî:
Bu yazı türü daha çok El Hamra Sarayındaki el 
yazmalarında görülür ve Sülüs’ün Mağribî uyarlamasıdır.

5. Mosnad:
Mağrip bölgesinde, özellikle mahkeme ve noterlerde, 
yazılı evlilik sözleşmelerinde kullanılır.

Tâlik; Nestâlik, Divanî, Şîkeste, Divanî Celî ve Uzakdoğu; 
Sinî, Cavî olarak alt gruplara ayrılabilir.

Hat sanatı, 6. yüzyıl ile 10. yüzyıl arasında Arap 
harflerinin geçirdiği gelişim sonrasında ortaya çıkmıştır 
ancak Anadolu halklarının bu sanatı benimsemesi, 



Müslümanlığı kabul ettikleri dönemlere rast gelmektedir. 
En parlak dönemini Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
yaşayan hat sanatı, 1928 yılında Latin alfabesine 
geçilmesiyle, yaygın bir sanat dalı olmaktan çıkıp 
yalnızca belirli eğitim kurumlarında öğretilen geleneksel 
bir sanat durumuna gelmiş ve unutulan mesleklerden 
ya da sanatlardan biri olmuştur.

Yüzyıllar boyu usta-çırak ilişkisi içinde yetişen hattatlar, 
bu mesleğe başlarlarken öncelikle ve mutlaka bu işin 
uzmanı olan bir hattattan ders alırlardı.

Dersler tek tek harflerin yazılışların öğrenilmesi ile başlar, 
harflerin birleşme biçimleriyle, sözcük ve tümcelerin 
yazılış tarzlarının öğrenilmesiyle sürerdi.

Ortalama 3-5 yıl kadar süren bu eğitimin sonunda, 
hattat adayı, iki ya da üç hattatın önünde yazı yazarak 
bir çeşit sınav verirdi. Hattatlar bu yazıyı beğenirlerse 
altına imzalarını koyarlardı. Buna, başarı ve izin belgesi 
anlamına gelen “İcazetname” adı verilirdi. İcazetname 
almamış kişi hattat sayılmaz, dolayısıyla yazdığı bir 
yazının altına imzasını koyamazdı.

Hat sanatında, ucu yazılacak yazının kalınlığına göre, 
“makta” denilen sert maddelerden yapılmış altlığın 
üstünde eğik olarak tutulan ve kalemtıraş olarak 
adlandırılan özel bir bıçakla yontulan kamış kalem 
olarak kullanılır.

Celî yazılar ise ağaçtan yapılmış kalın uçlu kalemlerle 
yazılır. Çok ince yazılar için madeni uçlu kalemler de 
kullanılmıştır.

Hat sanatında kullanılan mürekkep de özel olarak 
hazırlanırdı. Yağlı isin, çeşitli katkı maddeleriyle 
karıştırmasıyla elde edilen bu mürekkep, akıcı bir 
biçimde yazı yazmayı sağlar, yanlış yazma durumunda 
ise kolayca silinirdi.

Hat sanatında kullanılan kâğıtlar da özeldi. Mürekkebi 
emip dağıtmaması, kaleme akıcılık sağlaması için, 
kâğıtlar “âhar” denilen bir maddeyle saydamlaştırılırdı.

Büyük Hat Ustaları

İlk büyük Türk hattatı, Şeyh Hamdullah’tır (1436-1520). 
Şeyh Hamdullah’ın altı çeşit yazıda yarattığı üslûp 16. 
yüzyıldan günümüze kadar hemen hiç değişmemiş, 
ondan sonra gelen hattatların hepsi onun stili ile 
yazmaya çalışmışlardır.

Süleymaniye Camii’ndeki yazıları Ahmet Karahisarî, 
Ayasofya’nın içindeki büyük yazıları Kazasker Mustafa 
İzzet Efendi yazmıştır.

Hafız Osman ise yazdığı Kur’an’lar ile bütün İslâm 
ülkelerinde haklı bir şöhret kazanmıştır.

Son yüzyılın sanatkârları arasında Prof. Dr. Emin Barın’ı 
da sayabiliriz.
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Vücudun Mavi Yakaları: 
Vitaminler

VİTAMİN NEDİR?

Vitamin kelimesi ilk olarak Polonyalı biyokimyacı Casimir 
Funk tarafından 1912’de kullanılmıştır. Sözcüğün temeli 
olan “Vita”, Latince’de “hayat” anlamına gelir.

Vitaminler, yaşamsal döngümüzde ihtiyaç duyduğumuz, 
çoğunlukla günlük doğru beslenmeyle gıdalardan 
alabildiğimiz, vücudumuz tarafından üretilmeyen 
ancak dışarıdan almamız gereken maddelerdir. Hücre 
metabolizmasında önemli tepkimeleri uyarırlar. Vücutta 
düzenleyici olarak çalışır, bir enzimin ortağı olarak görev 
yaparlar. Suda veya yağda çözünebilen iki grup altında 
toplanırlar:
1- Yağda Eriyen Vitaminler: A, D, E, K
2- Suda Eriyen Vitaminler: C ve B Grubu

Vücudun temel yapıtaşları olan yağlar, karbonhidrat veya 
protein ihtiyacına oranla çok küçük dozajlarda ihtiyaç 
duyulurlar. Bu küçük dozajlar sebebiyle kendilerine 
mikro besin öğeleri denir. Ancak bu mikro besin öğeleri, 
vücudun sağlıklı gelişimi, sindirim fonksiyonları ve 
bağışıklık sistemini destekler.

Vücut, iyi işleyen bir kurum gibidir. Karbonhidratlar, 
yağlar ve proteinler, kurumun bel kemiğini oluşturan, 
ağır yükün altından kalkan mavi yakalılar iken, hacmen 
veya sayıca az olan, biraz daha “uzmanlık gerektiren” işi 
yapan beyaz yakalılar, vitamin ve minerallerdir.

Vitaminler, vücutta doğrudan yakılmadığı için 
vitaminlerden kalori alınmaz. Isı, ışık gibi farklı etkenler 
ve alkali, asidik gibi ortamlar, vitamin gruplarını etkilediği 
için vitaminleri içeren besinlerin nasıl ve hangi hâllerde 
tüketildikleri önemlidir. 

Vitaminlerin varlıklarının faydası kadar yoklukları da 
bir takım riskleri beraberinde getirmektedir. Bununla 
birlikte bazı vitaminleri gereğinden fazla almak da 
vücutta beklenmedik sonuçlar yaratabilir. Suda çözünen 
vitaminlerin fazlası vücut sıvılarıyla birlikte vücuttan 
uzaklaştırılır ancak yağda çözünen vitaminler, yağ 
dokularında depolanır. Vücutta depolanan A ve D 
vitaminlerinin alım oranlarına dikkat etmemiz önemlidir.

Sağlıkla geçireceğimiz bir kış için vücudumuzun hangi 
vitaminlere ne kadar ihtiyacı olduğunu inceleyelim 
istedik.

A Vitamini

Büyüme, üreme, kemik ve diş oluşumu ile gelişimi, görme 
ve enfeksiyonlara karşı direnç artırmak için gereklidir. Cilt, 
tırnak ve saç sağlığının yanı sıra, diş ve dişeti sağlığının 
olmazsa olmazıdır. Yağda eriyen vitaminler sınıfındadır.

Yetersizliği durumunda cilt dokusunun bozulması, 
bağışıklık sisteminin zayıflaması, mide yaraları, çocuklarda 
büyüme geriliği görülebilir. Fazla alınması ise baş ağrısı, 
baş dönmesi, kusma, karaciğerde büyüme, derinin 
kuruması ve pul pul dökülmesi, saç dökülmesi, deride 
sararma, sinir sisteminde hasar ve kafa içi basıncının 
artması sayılabilir. Günlük ideal doz yetişkinler kadınlar 
için 800 mcg ve erkekler için 1000 mcg’dir.

Bulunduğu Gıdalar: Kayısı, kuşkonmaz, maydanoz, 
ıspanak, kereviz

D Vitamini

Kalsiyumun ince bağırsaktan emilmesine yardımcı olur, 
kemiklerde ve dişlerde kalsiyumun tutulmasını sağlar. 
Yağda eriyen vitaminler sınıfındadır. Bulunduğu gıdalar 
sınıfına girmeyen ancak çok önemli bir kaynağı da 
güneştir. Yağda eriyen vitaminler sınıfındadır.

D vitamin eksikliğinde çocukluk raşitizmi, osteomalasia 
(bir çeşit kemik hastalığı) görülebilir. Fazla alınması 

Aktüel



hâlinde ise eklem ve yumuşak dokuda kireçlenmeye, 
çocuklarda fazla alımı büyümede duraksamaya, kusmaya 
ve taş oluşumuna neden olur. Çocuk, genç ve yetişkin 
ihtiyaçları günlük 10 mcg’dır.

Bulunduğu Gıdalar: Balık yağı, balık, yumurta, tereyağı, 
karaciğer, et, sebzeler

E Vitamini

Hücrenin yenilenmesini sağlayan antioksidan etkisi 
bulunmaktadır. Yaşlılarda bağışıklık sistemini güçlendirir, 
Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatır. Damar 
tıkanıklığını önler. Prematüre bebeklerde kansızlık 
oluşumunu engeller. Yağda eriyen vitaminler sınıfındadır. 
Eksikliği ve fazlalığında insanlarda önemli belirtilen 
görülmemiştir. Deney hayvanlarında ise kaslarda 
yorgunluk, karaciğer rahatsızlıkları ve kırmızı kan 
hücrelerinin parçalanması gibi etkileri olmuştur.

Günlük gereksinim erkeklerde 10 mg, kadınlarda 8 mg 
ve çocuklarda 3-10 mg arası değişir.

Bulunduğu Gıdalar: Buğday, tohumlu besinler, soya 
fasulyesi yağı, arı sütü, ceviz, marul, tere, maydanoz, 
ıspanak, lahana, mısır ve mısır yağı, yulaf

K Vitamini

K vitamini, karaciğerde bir takım pıhtılaşma faktörlerinin 
yapımında rol alır. Ayrıca kemik gelişiminde de etkisi 
vardır. Günlük yiyeceklerde genellikle yeteri kadar 
bulunduğu için çok özel durumlar hariç takviyeye ihtiyaç 
duyulmaz. Yağda eriyen vitaminler sınıfında olup, emilimi 
için safra asitlerine ve yağa ihtiyaç vardır.

Uzun süren antibiyotik tedavileri K vitamin eksikliğine 
sebep olabilir. Fazlalık belirtisi olarak da yenidoğan sarılığı 
(hiperbiluribinemi) yapabilir. Günlük ihtiyaç, yetişkin 
erkeklerde 80 mcg ve kadınlarda 65 mcg, çocuklarda 
15-20 mcg ve bebeklerde 5-10 mcg’dır.

Bulunduğu Gıdalar: Ispanak, kabak, marul, yeşil 
domates, yeşil biber, inek sütü, peynir, tereyağı, yumurta, 
kırmızı et, pirinç, karaciğer, mısır, muz, şeftali, çilek

B1 Vitamini - Tiamin

Vücutta öncelikle karbonhidratlar olmak üzere birçok 
besinin enerjiye çevrilmesinde hayati önemi vardır. Kas 
ve sinir sistemi için gereklidir. Yetersiz alımı durumunda 
iştahsızlık, kusma, huzursuzluk, eklemlerde şişme, hafıza 
zayıflığı ve dikkat eksikliği görülür. Fazlalık belirtileri ile 
ilgili bir veri yoktur.

Günlük gereksinim oranı alınan her 1000 kalori için 0.4 
mg’dır.

Bulunduğu Gıdalar: Buğday, kepek, bira mayası, taze 
sebze-meyve, koyun eti, sığır eti, balık eti, yumurta, süt, 
kuru baklagiller, ceviz, fındık

B2 Vitamini - Riboflavin

B2 vitamini vücutta protein ve yağların metabolizmasında 
görev alır. Suda eriyen bir vitamin olup, bulunduğu 
besinler ışıkta bekletilmemeli, pişirildiklerinde suyu 
dökülmemelidir. 

Eksikliği durumunda dilde kızarma ve yanma hissi, ciltte 
tahriş ve çatlaklar, gözlerde kaşıntı ve yanma, katarakt, 
saç dökülmesi, çocuklarda büyüme yavaşlaması, kilo 
kaybı, sindirim sistemi sorunları, kansızlık oluşabilir.

Çocukluk döneminde duyulan ihtiyaç fazladır. Diğer 
dönemlerde her 1000 kalori için 0.6 mg yeterlidir.

Bulunduğu Gıdalar: Karaciğer, böbrek, buğday unu, 
patates, et, süt, yumurta, peynir, kepek, yeşil sebzeler, 
havuç, fındık, yer fıstığı, mercimek

B3 Vitamini

Hücrelerin oksijen tutmasında önemli rol oynar ve 
midede sindirimin temel taşları olan asitlerin üretimini 
sağlar. Yetersiz alımı hâlinde pellagra adlı hastalık ortaya 
çıkabilir. 
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Bulunduğu Gıdalar: Bira mayası, kepek, yer fıstığı, 
sakatat, kırmızı et, balık, buğday, baklagiller, un, yumurta, 
süt, limon, kabak, incir, portakal, hurma

B5 Vitamini

Doğada bol bulunan ve bir miktar da bağırsaklarda 
üretilen bir vitamin olup, eksikliğine nadir rastlanır. 
Eksikliği hâlinde kan şekerinde düşme, ellerde titreme ve 
kalp çarpıntısına sebep olur.

Bulunduğu Gıdalar: Karaciğer, kırmızı et, tavuk, 
yumurta, ekmek, sebzeler

B6 Vitamini - Piridoksin

Suda kolayca çözünen B6 vitamini, protein, yağ ve 
karbonhidrat metabolizmasında yardımcıdır; bağışıklık 
sistemi için de önemlidir. Sinir sistemini ve hormonların 
çalışmasını düzenler. Antikor ve akyuvar oluşumunda rol 
oynar. Işığa  ve alkali ortama duyarlıdır. 

Eksikliğinde migren, ciltte kuruluk veya yaralar, bayılma 
nöbetleri, kansızlık, görme problemleri, uyuşukluk, kas 
zayıflığı ve krampları oluşur. Fazla alımıyla ilgili bulgu 
yoktur.

Bulunduğu Gıdalar: Karaciğer, böbrek, kırmızı et, 
tahıllar ve kuru baklagiller

B11 Vitamini

B11 vitamini, sinir dokularının ve kırmızı kan hücrelerinin 
oluşumunda aktif rol oynar. Hücre bölünmesinde etkili 
olduğu için büyümeyi sağlar. Hamilelikte, fetusun sinir 
sisteminin gelişimi için gereklidir. 

Eksikliğinde kilo kaybı ve iştahsızlık, mide bulantısı, baş 
ağrısı, unutkanlık ve çarpıntı görülebilir. 

Bulunduğu Gıdalar: Karaciğer, böbrek, kırmızı et, 
ıspanak, marul, yumurta, ekmek, portakal, muz

B12 Vitamini

Suda ve alkolde çözünen,  yalnızca hayvansal 
kaynaklardan alınabilen bir vitamin olup, yüksek 
ısılarda kayba uğrar. Bağışıklık sisteminde, protein 
metabolizmasında, sinir sisteminde ve kemik iliğinde kan 
hücrelerinni yapımında görevlidir. Çeşitli yollarla vücuda 
giren siyanürü etkisiz hâle getirir. 

Erişkinler için günlük ihtiyaç 2 mcg civarındadır.

Eksikliğinde sinir sisteminde hassasiyet, kol ve bacaklarda 
uyuşma, dilde hassasiyet veya şişme, halüsinasyon 

görme, depresyon, kaslarda kasılmalar, el ve ayaklarda 
uyuşma, karıncalanma veya yanma oluşabilir.

Bulunduğu Gıdalar: Karaciğer, yürek, böbrek, kırmızı 
et, tavuk, balık, süt, peynir, yumurta

C Vitamini 
- Askorbik Asit

Suda eriyen, hava ile temasta okside olan, ısıya ve ışığa 
dayanıksız bir vitamindir. Vücut tarafından üretilemediği 
için dışarıdan takviye edilmesi gerekir. Bağ dokularını bir 
arada tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir ve folik 
asidin kana geçişini kolaylaştırarak kansızlığı engellemeye 
yardımcı olur. Yaraların iyileşmesini sağlar, damar çeperini 
güçlendirerek kanamaya ve gözde katarak oluşumuna 
karşı koyar. Histamin yapımını ve böylece alerji riskini 
azaltır.

Günlük ihtiyaç ortalama 75-90 mg’dır. Eksikliği hâlinde 
diş eti kanamaları ve çekilmeleri, yorgunluk, eklem ağrıları 
görülebilir. Çok fazla alımı böbreklerde taş oluşumuna, 
ishale ve alerjik deri belirtilerine sebeh olabilir. 

Bulunduğu Gıdalar: Siyah üzüm, narenciye, çilek, 
kavun, karpuz, yeşil biber, maydanoz, brokoli, havuç, 
soğan, bezelye


