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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tüketici Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Ürün Etiketleme 

MODÜLÜN 

TANIMI  

Ürün etiketleme yöntem ve çeşitleri, etiketleme ortamı, 

ürünleri etiketlemenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Etiketleme işlemlerini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Mal ve hizmet sektöründe uygun ortam sağlandığında 

etiketleme ilkelerini dikkate alarak etiketleme işlemlerini 

yürütebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Etiketleme yöntem ve çeşitlerini belirleyebileceksiniz. 

2. Etiketleme ortamını hazırlayabileceksiniz. 

3. Ürünleri etiketleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, mal ve hizmetin sunulduğu sektörler 

Donanım:  VCD, DVD, projeksiyon ve bilgisayar 

donanımları, etiketleme araçları, büro malzemeleri 
 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Dünyaya geldiğimiz andan hayatımızın sonuna kadar sürekli olarak bir şeylere ihtiyaç 

duyarız. İhtiyaçlarımızı ne ölçüde karşılarsak o kadar mutlu ve huzurlu oluruz.  

 

İhtiyacımız olan bir ürünü alırken ürünü tanımak amacıyla etiketine dikkat ederiz. 

Etiket, bir malın hem fiyatını hem de o malın hangi özellikleri kapsadığını yansıtır. Nasıl ki 

yüzümüz ilk karşılaştığımız, bizi hiç tanımayan insanlara kişiliğimiz hakkında ilk ipuçlarını 

verirse ürünün kalitesi hakkında da üzerindeki etiket tüketiciye ilk izlenimleri verir.  

 

Bu modül ile ürün etiketleme sürecini ve bu süreçte tüketicinin rolünü ve 

davranışlarını gözlemleyecek,  ürün etiketlemeyi etkileyen etmenleri tespit edebileceksiniz. 

Bunun sonucunda da ürün etiketleme çeşitlerine göre doğru hizmet sunabileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar 

sağlandığında Ürün etiketleme yöntem ve çeşitlerini belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Etiketlemenin neden gerektiğini araştırınız. 

 Etiket çeşitleri bularak sınıfa getiriniz ve üzerindeki şekillerin ne anlama 

geldiğini sınıfta tartışınız. 

 Ayakkabı ve tekstil ürünlerindeki teknik etiketleri bularak sınıfa getiriniz ve 

sembollerin hangi anlamlara geldiklerini araştırarak tablo hâlinde sınıfa asınız. 

 Enerji etiketlerinde hangi harflerin neyi ifade ettiğini şema çizerek açıklayınız. 

 Bu konuları içeren iş yerlerini, mağazaları gezerek buradaki uygulamaları ve 

gelişmeleri takip ediniz.  

 Çevrenizdeki etiketleri, ürün tanıtım kılavuzu ve kullanma kılavuzlarını 

inceleyiniz.  

 Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim mallarındaki enerji 

etiketlerinden elde ediniz. 

 Bir iş yerine giderek etiketleme işlemini gözlemleyiniz. 

 Yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ETİKET 
 

Bir malın üretim yeri, cinsi, satış fiyatı hakkında tüketicileri bilgilendirmek ve 

aydınlatmak üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki araçlardır. Etiket, ürün ve satıcı 

hakkında bilgiler taşıyan ürünün bir parçasıdır. Etiket ambalajın bir parçası olabileceği gibi 

ürüne de yapıştırılabilir. Pazardaki tüketicinin satın alabileceği birbirine benzer pek çok ürün 

olduğu için dikkat çekici bir araç ve sessiz satış elemanı olarak etiketin tüketicinin dikkatini 

çekmesi gerekir. 

 

Resim 1.1:Etiket 

  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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1.1. Etiketin Amacı 
 

Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının ya da 

kaplarının üzerine etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hâllerde ise aynı 

bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde uygun yerlere 

asılması veya konulması zorunludur. Ürün üzerinde bulunan etiketler ürünle ilgili çeşitli 

bilgileri içerir. İhtiyaç duyulan ürünlerin ihtiyacı karşılamasında ve tüketici memnuniyetinde 

etiketin önemi büyüktür.  

 

Etiket genellikle marka ismi, logo, içindekiler, kullanma talimatı ve bazı tutundurma 

mesajları içerebilir. Aynı zamanda etikette özel kullanım için talimatlar ile ürünle ilgili 

dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır. Etiket, tüketicilerin garantileriyle ilgili 

danışabilecekleri ve ürün kullanım uyarılarını öğrenebilmeleri açısından da 

başvurabilecekleri bir araç olduğundan tüketicilere güven verir. 

 

İşletmeler ürünlerini etiketlemek durumundadır. Etiket toplumsal bir öneme sahiptir. 

Etikette  yasalarca belirlenen bilgiler konularak tüketicilere ürünle ilgili doğru bilgiler 

verilmesi sağlanır. Etiket; malın / ürünün üreticisini, markasını ve kalite ölçütünü belirlediği 

gibi ürün hakkında tüketiciye bilgi verir. Etikette sadece marka adı olabileceği gibi daha 

fazla bilgi de bulunabilir. Ancak yasaların belirlediği bilgilerin bulunması zorunludur. 

Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Malın üretim yeri 

 Malın ayırıcı özelliği 

 Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı 

 Birim fiyatı   

 

İthal edilmiş mallara ait etiketlerde malın üretildiği ülke isminin veya ‘ithal', ‘ithal 

malı', ‘yabancı' gibi malın ithal edildiğini gösterir bir ibarenin kullanılması zorunludur. 

Etikette bu tür bir ibarenin yer almaması ya da ‘yerli', ‘yerli malı', ‘Türk Malı' gibi ibarelerin 

kullanılması, o malın yurt içinde üretildiğini gösterir.  

 

Etiketleme ve markalama ürün alt karışımının ve ambalajın ayrılmaz parçasıdır. 

Etiketleme hem talep elde etme hem de fiziksel dağıtım fonksiyonlarına hizmet eder. 

Özellikle bilgi verici etiketleme, tüketicinin eğitilme ve bilgilendirilme haklarıyla yakından 

ilgilidir. 

 

1.2.Etiket Çeşitleri 
Etiketler başlıca üç kategoriye ayrılır: 
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1.2.1. Marka Etiketi 
 

Mala veya ambalaja uygulanan marka ismidir.  

 

 

Resim 1.2: Marka, etiketi markayı ifade eder. 

 

1.2.2. Tanımlayıcı Etiketler 
 

 Malın kullanımı, yapısı, bakımı, performansı, boyutu, ağırlığı, içeriği  gibi ürünün 

kalite standardı veya ölçüleriyle ilgili etiketlerdir. Bu etiket aynı zamanda ürünün içeriği, 

imalat ve son kullanım tarihi, fiyatı, üretici firmanın isim ve adresi gibi bilgileri de içerir. 

Ekolojik etiket ve yeşil nokta da tanımlayıcı etiketin içinde  yer alır. 

 

  

Resim 1.3: Tanımlayıcı etiketler malın özelliklerini anlatır. 
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1.2.2.1. Ekolojik Etiket (Eco Label) 

 

Eko-etiketler, ürün ve hizmetlerin çevresel sicilleri hakkında güvenilir bilgi sağlayan, 

gönüllülük esasına dayalı, katılımcı, piyasa temelli ekonomik araçlar olarak 

değerlendirilebilir. Tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için geçerlidir. Bir çiçek amblemi 

ile simgelenen AB Eko-etiketi, üretim ve tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunu 

göstermektedir. Etiket, belirli ürün ve hizmetlere tüm üretim aşamaları değerlendirilerek ve 

bağımsız bir organ olan Avrupa Birliği Eko-Etiket Kurulu ekolojik kıstasları göz önünde 

bulundurularak verilmektedir. 

 

 

Resim 1.4: Ekolojik etiket 

 
1.1.2.2. Satış Ambalajlarında Yeşil Nokta 

 

Bir ambalajın üzerinde yer alan "Yeşil Nokta" işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya 

süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini 

yeri getirdiği anlamına gelmektedir. 

 

ÇEVKO Vakfı, 2002 yılında PRO-Europe'la yaptığı sözleşme ile uluslararası "Yeşil 

Nokta" markasının Türkiye'deki kullanım hakkını elde etmiştir. ÇEVKO, Avrupa'da çok 

yaygın olan bu markayı ülkemizde de kullanmak isteyen piyasaya sürenlerle alt lisans 

sözleşmesi yaparak kullandırmaktadır. 

 

Yeşil Nokta Hakkında Bilmeniz Gerekenler: 

 Çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerlidir. 

 170.000'den fazla kuruluş ambalajları üzerinde Yeşil Nokta markasını 

kullanmaktadır. 

 Yeşil Nokta'nın kullanıldığı ambalaj miktarı yıllık olarak 460 milyar adede 

ulaşmıştır. 

 Yeşil Nokta sistemi 300 milyon tüketiciyi kapsamaktadır. 
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Resim 1.5: Yeşil Nokta          Resim1.6:Çevko amblemi 

 

1.2.3. Dereceleme Etiketleri 
 

Dereceleme, ürünün kalitesinin bir harf, rakam veya kelimeyle ifadesidir. Dereceleme,  

derecelenmemiş bir ürünün çeşit, boyut, kalite vb. bakımından yaklaşık olarak eşit partilere 

ayrılmasında yararlanılan bir standart ya da standartlar dizisidir. Ürünlerin saptanmış belirli 

spesifikasyonlara (boy, ağırlık, kalite vb.) göre ayrılması, kontrolü ve sıralanmasıdır. Bu 

dereceler temel limitlerdir. Daha çok doğal ürünlerde (elma, portakal, yumurta, kuru üzüm, 

çelik, buğday pamuk vb.), temel tasviri standardın (boyut, renk, ağırlık vb.) uygulanmasıdır. 

Toptancı piyasalarında, borsalarda, tarımsal ürünlerde sık geçer. Örneğin yumurtalar 

iriliklerine göre (A, AA ve AAA), un (80 randıman:7 4/7 6:60/10, kepek, razmol), galvanizli 

boru ise yarım parmak ile 4 parmak arasında derecelere ayrılmaktadır. Giysilerde de Small 

(smol-küçük, Medium (midyum-orta), Large (larc-geniş, büyük), XL (Extra Large-ekstra 

iare) ve XXL (Extra extra Iarge size -sayz- beden-) gibi beden ölçüleri kullanılmaktadır. 

Ayrıca bazı tüketim malları satıcıları da bu olgudan yararlanmak için beş yıldızlı şarap, yedi 

yıldızlı margarin gibi temalara sarılmaktadır. Oteller, Turizm Bakanlığının denetlemelerine 

göre beş yıldıza kadar derece almaktadır. 

 

1.3. Etiketlere Konulabilecek Şifre Yöntemleri 
 

Üç gelişmiş yöntem vardır: 

 Barkod 

 Biyokod  

 Hologram 

 

1.3.1. Barkod (Çubuk-Çizgi Kod) 
 

Çubuk kod milyonlarca ürünü birbirinden ayırabilme özelliğine sahip matematiksel bir 

sistemdir. Çubuk kod ile ürün kimliği belirlenir. Bu uygulama ile firma işletme dışında resmî 

organlara, tüketicilere, rakiplere dönük; işletme içinde otokontrole yönelik, maliyet, üretici 

seri numarası, ağırlık, sınıfı, renk, boyut, tat vb. birçok bilgi sağlar. 

Harf ve sayıların çubuklarla birlikte yer aldığı çubuk koddaki bilgiler, bilgisayara 

optik okuyucularla aktarılmaktadır. 
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Çubuk kodlama sembolü, bilgileri kodlamak için kullanılan bir dizi ince ve kalın 

çubuklar ile bunların arasındaki boşluklardan meydana gelen ve bilgilerin okuyucular 

yardımı ile bilgisayara aktarılmasını sağlayan semboldür. 

 

 

Resim 1.7: Barkod 

 

Resim 1.8: Barkodda şifreleme işaretleri 

 

Çubuk kod normal olarak 13 haneli sayı dizisini kapsayacak şekilde dikey paralel 

çizgiler ve bu çizgiler arasındaki çeşitli genişliklerdeki boşluklardan oluşur. Mamul veya 

ambalajın düzeyi 13 basamaklı sayıyı almayacak küçüklükte ise 8 haneli kısa işaretler 

kullanılır. 13 haneli sayı dizisinin soldan sağa doğru ilk üç hanesi ülke kodunu,(Türkiye’nin 

kodu 869) ,ülke kodundan sonra gelen 4 hane firma kodunu, firmaların mamullerini belirten 

5 haneli ürün kodunu, 13. hane ise kontrol sayısını ifade eder. Bu sayının yardımı ile 

programlanan okuma cihazı ile ilk 12 sayının doğru okunup okunmadığı kontrol edilir. 
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Resim 1.9: Barkodda ülke kodları 
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Resim 1.10: Firma etiketi ve özel barkodu 

Her firma kendisi için anlamlı veya anlamsız numaralardan sıralanmış barkodlama 

kullanabilir. Barkod üzerindeki harf bilgileri şöyledir:  

 

 Line: Hangi sezon olduğu (kış-yaz) 

 Grup: Tasarıma ait temel bilgileri 

 Size: Beden bilgileri 

 Colour: Renk bilgi kodları 

 Ara ifade: Stok takip kolaylığı sağlamak için (yelek, polyaester, fermuarlı vb.) 

 

Örnek olarak yukarda yazılı 5S53747KPU olan bir ürünün bilgileri şöyle açıklanabilir: 

 

 İlk karakter: Yıl bilgisini anlatır (2005). 

 İkinci karakter: Ürünün ait olduğu sezonu  gösterir (S=sonbahar). 

 3. ve 4. karakter: Ürünün cinsini belirtir (kot pantolon, gömlek, etek vb.). 

 5. 6. ve 7. karakter: Ürünün model numarasıdır. 

 8. karakter: Ürünün özelliğini açıklar (kısa-uzun). 

 9. karakter: Ürünün kategori bilgisini belirtir (dokuma, örme, triko vb.). 

 10. karakter: Ürünün tedarik yapısını gösterir (U:üretim, H:hazır mamul, İ: 

İthal). 

1.3.2.1 Çubuk Kodlama Sisteminin Yararları 

 

Bu yolla sistemin kullanıldığı her yerde ve her ülkede malın aynı numara ile işlem 

görmesi mümkün olur. Aynı zamanda malların hareketi ve müşteri davranışları hakkında 

büyük ölçüde veri toplanır. Böylece yeni ürünlerin satışı konusunda başarı sağlanır. 
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Resim 1.11: Çubuk kodlama sistemi 

Çubuk kodlamanın üreticilere sağladığı yararlar şunlardır: 

 
 İşletme içi-dışı bilgi akışı sağlar. 

 Mamul stok hareketleri izlenir. 

 Ambar ve satış denetimi yapılır. 

 Satış sözleşmesi çabuk ve kolay hazırlanır. 

 Mallar kolay sevk edilir. 

 Üretici, toptancı, perakendeci haberleşmesi kolaylaşır. 

 İşletmede iş gücü ve yerden tasarruf edilir. 

 İşletmede verimlilik artar. 

 

Çubuk kodlamanın toptancıya sağladığı yararlar şunlardır: 

  İşletme içi-dışı bilgi akışı sağlar. 

  Mallarla ilgili muhasebe işlemlerinin tam ve çabuk yapılması sağlar. 

  Malların ambara giriş-çıkışı yapılır. 

  Sipariş sözleşmeleri hazırlanır. 

  Ambalajlar düzenli olur. 

  Üretici ve perakendeci ile haberleşme sağlanır. 

  İşletmede verimlilik artar. 

 

Çubuk kodlamanın perakendecilere sağladığı yararlar şunlardır: 

  İşletme içi-dışı bilgi akışı sağlar. 

  Malların hesabı kolay yapılır. 

  Kasadaki yanlışlıkları önler. 

  Kasa yapmayı ve kapamayı kolaylaştırır. 

  Malların seçimi çabuk ve kolay olur. 

  Ambar hareketleri kolay ve çabuk sağlanır. 

  Ambar fireleri azalır. 

  Satış yönetimi kolaylaşır. 

  Satıcı-alıcı ilişkilerinde güven arttırır. 

  İşletmede verimliliği sağlar. 
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Resim 1.12: Çubuk kodlama sistemi 

Çubuk kodlamanın tüketicilere sağladığı yararlar şunlardır: 

 

 Mal satım ve teslim alırken çizgi kod işaretleri ekranda görülerek malın fiyatı, 

miktarı, tutarı mal ödenirken kontrol edilir. 

 Sağlam ve güvenilir kasa fişi belgesi alınır. 

 Çizgi kod işareti o malın üretildiği ya da ambalajlandığı ülkeyi gösterir. 

 Alınan malın bozuk çıkması, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için güvence 

niteliği sağlar. 

 

1.3.2. Biyokod (Biyolojik Ürün Şifresi) 
 

Ürünlerin taklit edilmesine karşı dünyada çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Bu 

konudaki en son yeniliklerden biri biyolojik şifre denilen yöntemdir. Bu yöntemle ürünün 

etiketine ya da kendine sadece kullananın veya sahibinin bildiği taklit edilemez bir işaret, 

şifre konulmasıdır. Biyokod her ürün için ayrı hazırlanmakta ve sonradan etiketine veya 

ürüne katılmaktadır. Ürünün ambalajına gözle görülmeyen bir işaretleyici olarak 

konulabilmektedir. Bu yolla dağıtım kanallarına girdikten sonra raftan alınan bir ürün yarım 

saat içinde test edilerek orijinalliği test edilmektedir. 

 

1.3.3. Hologram 
 

Özel lazer teknolojisi ile üç boyutlu olarak sipariş üzerine özel borat varlarda 

hazırlanan ürün ve ambalajının taklidi imkânsız etiketlerdir. Işık kırılmalarının, açı 

değişimlerinin ve renk yansımalarının yan yana getirilmesi ile elle tutulacak kadar canlı bir 

derinlik etkisi yaratılması sonucu elde edilen görüntüdür. 

 

Hologramlar firmaların verdiği logolar doğrultusunda hazırlanmakta, alıcı tarafından 

miktar ve ölçünün bildirilmesiyle üretilmektedir. Değerli ürün ve evrak hologramlarında 

kurcalanma olduğunda hologram hava ile temas ettiğinde deforme olmakta böylece açıldığı 

belli olmaktadır. 
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Resim 1.13: Hologram 

1.4. Etiketi Yenileme İşlemleri 
 

Satışa sunulan ürünlerin üzerindeki etiketlerin yıpranması, mevsim sonu indirimler, 

firmaların özel günlere (Anneler Günü, Sevgililer Günü, Bayramlar vb.) ait indirimleri 

nedeniyle satışa sunulan ürünlerin etiketlerinde yenileme işlemleri yapılır. 

 

Resim 1.14: Özel günlere ait indirimler 

. 

Alışveriş yapılan mağaza, vitrin ve rafların üzerine ilan asarak “indirimli satış” 

yaptığını duyurmuşsa malın indirimden önceki satış fiyatını da göstermek zorundadır. 

İndirim öncesi ve indirim sonrası fiyatın ne olduğunun etikette birlikte gösterilmesi gerekir. 

 

 

Resim 1.15: Özel günlere ait indirimler 
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1.5. Etiketleme ve Önemi  
 

Etiketleme ve markalama ürün alt karışımının ve ambalajın ayrılmaz parçasıdır. 

Etiketleme hem talep etme hem de fiziksel dağıtım fonksiyonlarına hizmet eder. Özellikle 

bilgi verici etiketleme, tüketicinin eğitilme ve bilgilendirilme haklarıyla yakından ilgilidir. 

 

Etiketleme, ürün ve/veya ambalajının üzerinde yazılı basılı bilgiyi, resimleri vb. 

kapsar. Ürüne iliştirilen bir eklenti (metal, kâğıt, karton vb.) veya ambalajın bir parçası 

olarak grafik (tasarımı) şeklinde olabilir. Geniş anlamda işaretleme adı verilen bu kavram bir 

fiziksel dağıtım aracıdır. TS 433l/Kasım 1984 ambalajların etiketlenmesini açıklamaktadır. 

Ambalajların işaretlenmesi, ilgili bilgilerin okunaklı ve ambalajdan ayrılmayacak bir şekilde 

(üzerinde) yazı ve işaretlerle gösterilmesidir. 

 

Ambalajların etiketlenmesi, ambalajın içerdiği ürünün özellikleriyle ilgili bilgilerin 

ambalajdan ayrı, üstüne yapıştırılan, bağlanan veya tutturulan etiketler üzerinde okunaklı ve 

bozulmayacak şekilde bulunan yazı ve işaretlerle gösterilmesi işlemidir. 

 

Resim1.16:Etiketleme 

1.5.1. Etiketlemenin Amacı  
 

Müşterilere seçim ve alımda kolaylık sağlar. Satışların, sayımların stokların 

değerlendirilmesini kolaylaştırır. Satış elemanlarının stok devir hızı hakkında bilgi 

edinmelerine yardımcı olur. Fiyat indirimlerinin yapılmasına yardımcı olur. Etiketlerde fiyat 

ve reyon bilgilerinin yazılmasını, reyonlara göre muhasebe verilerinin toplanmasını 

kolaylaştırır. 

 

1.5.2. Etiketlemenin Yararları 

 
 Etiketleme ürün ve/veya markayı tanıtır.  

 Haksız rekabete karşı satıcıyı korur.  

 Ürünün derecelendirilmesine yardımcı olur (bilgi verici etiket ve/veya kalite 

belgeleri). 

 Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur, aldatılmasını önler.  

 Çekici grafiği sayesinde ürünün tutundurulmasını kolaylaştırır.  

 Ürün ve ambalajla ilgili çeşitli bilgiler verir (üretici, satıcı ismi, üretim yeri 

adresi, içerik ve katkı maddeleri, ambalajı üreten firma, kullanım talimatı, 

güvenlik talimatı vb.). 

  

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.ilketiket.com/images/etikett.png&imgrefurl=http://www.ilketiket.com/default.asp?kkk=etiket&islem=etiketform&usg=__nsD_seeczpdENlbp6Rzx2JBF1fg=&h=338&w=450&sz=235&hl=tr&start=21&um=1&itbs=1&tbnid=rpjnQ4BgddK9aM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=etiket+%C3%A7e%C5%9Fitleri&um=1&hl=tr&sa=N&tbs=isch:1
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1.6. Fiyat Etiketlemesi Yapmanın Başlıca İlkeleri. 
 

  Etiketlerin kare, dikdörtgen, daire ve benzeri geometrik bir şekilde olması 

gerekir. Bunların kolaylıkla görülebilir boyutlarda, üzerindeki rakam ve 

harflerin, okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeği uygun yeterli büyüklükte ve 

başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebep vermeyecek görünüşte 

olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin 

tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça 

belli olacak şekilde konulması gerekir. 

 Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının 

üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm 

vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı 

özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan 

hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir 

şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını 

gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. 

 Etiket ve listelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur: 

 Malın üretim yeri 

 Malın ayırıcı özelliği 

 Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı 

 Malın birim fiyatı 

 
 İthal edilmiş mallara ait etiketlerde malın üretildiği ülke isminin Türkçe 

yazılması zorunludur. 

 Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, 

şişe, kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan 

malların etiketlerinde satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut ve renkte 

kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur. 

 Açık hâlde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim 

fiyatının yer alması yeterlidir. 

 Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması hâlinde birim fiyatının 

belirtilmesine gerek yoktur. 

   

Resim 1.17: Ürün etiketleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Etiketleme özelliklerini çeşitlerini sınıflandırarak bu özellikleri açıklayan bir duvar 

panosu hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Etiketleme çeşitlerini sıralayınız, hangi 

amaçlarla kullanıldığını araştırınız. 

 Öğrenme faaliyetinde yer alan etiket ve 

etiketleme çeşitlerini inceleyiniz. 

 Bunun neden önemli olduğunu 

araştırınız. 

 Etiketlemenin fonksiyonlarını ve 

üzerindeki işaretlerin ne anlam ifade 

ettiğini araştırınız. 

 Etiketlemenin fonksiyonları başlığının 

altında yer alan konuyu inceleyiniz ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çizgi kodun ve özel barkodun 

özelliklerini ve çizgi ve rakamların 

neleri ifade ettiğini söyleyiniz. 

 Barkod başlığını içeren modül 

bilgilerinden veya çevrenizdeki konu ile 

ilgili işletmelerden yararlanınız. Bu 

programı öğretmeninize sunduktan 

sonra onun görüşlerini alınız. 

 Çizgi kodu sisteminin yararlarını 

söyleyiniz. 

 Barkod konusunu dikkatlice okuyunuz. 

Çubuk kod sisteminin çalışmasını ve 

yararlarını oluşturduğunuz çalışma 

grubunuza iletiniz. 

 Biyolojik ürün şifresinin özelliklerini 

araştırınız. 

 Biyolojik ürün şifresinin örneklerini 

öğretmeninizle ve sınıfla paylaşınız. 

 Hologramın özelliklerini sıralayınız. 

 Hologramı örnekleriyle beraber 

inceleyiniz. Biyokodla ayrıldıkları ve 

birleştikleri noktaları saptayınız. 

 Etiketlemenin yararlarını söyleyiniz. 

 Etiketlemenin yararları konusunu 

inceledikten sonra konunun bu 

bölümüyle ilgili maddeleri bularak 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

  

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Etiket ve etiketleme çeşitleri kapsamını araştırdınız mı?   

2. Etiketlemenin fonksiyonlarını sıraladınız mı?   

3. Ürün korumada kod uygulamalarının çeşitlerini belirlediniz mi?   

4. Barkod, biyokod, hologramı karşılaştırdınız mı?   

5. Çubuk kodlamada dikkat edilecek noktaları öğrendiniz mi?   

6. Çubuk kodlamanın yaralarını araştırdınız mı?   

7. Perakendede etiketlemenin yararlarını sıraladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi etiketleme çeşidi değildir? 

A) Marka  

B) Tanımlayıcı   

C) Dereceleme  

D) ÇEVKO 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi etiketlemenin fonksiyonlarından değildir? 

A) Ürün, markayı tanıtır. 

B) Satıcıyı korur. 

C) Tüketiciyi yanıltır. 

D) Can, mal güvenliğini korur. 

 

3. Çubuk kodun çizgileri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 

A) Ülke kodu, firma kodu, ürün kodu, kontrol kodu 

B) Firma kodu, ülke kodu, ürün kodu, firma kodu 

C) Kontrol kodu, ülke kodu, ürün kodu, firma kodu 

D) Ürün kodu, kontrol kodu, firma kodu, ülke kodu 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi çubuk kodun tüketiciye sağladığı yararlardandır? 

A) Ambar firelerini azaltır. 

B) Sağlam, güvenilir kasa fişi belgesi sağlar. 

C) İşletmede verimlilik sağlar.  

D) Mallar kolay sevk edilir. 

 

5. Renk bilgi kodu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Line    

B) Size   

C) Colour  

D) Group 

 

6. Ürün etiketlemenin taklit edilemediği, şifre konulduğu etiketleme yöntemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hologram 

B) Biyokod 

C) Barkod   

D) Ekolojik etiket (Eco label) 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 19 

7. Lazer teknolojisi ile üç boyutlu hazırlanan etiket yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Hologram 

B) Biyokod   

C) Barkod  

D) Ekolojik etiket (Eco label) 

 

8. Etiket yenileme işlemleri hangi günlerde yapılmaz.? 

A) Yılbaşı  

B) Anneler Günü   

C) Yılın herhangi bir günü    

D) Bayramlarda 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda etiketleme ortamının 

nasıl olduğunu öğrenebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Çevrenizdeki iş yeri ve mağazalardaki etiketleme ortamlarını yerinde 

inceleyiniz ve araştırınız.  

 Araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

2. ETİKETLEME ORTAMI 
 

Alışveriş merkezlerinde ürünleri etiketleme ortamları bulunur. 

 

 2.1. Büyük ve Küçük Mağazalarda Teslim Alma Yeri  
 

 2.1.1. Yerin Fiziksel Özellikleri 
 

Alışveriş merkezlerinde, büyük-küçük mağazalarda ürünleri teslim ve alma etiketleme 

ortamlarının fiziksel özelliklerinin uygun oluşu büyük önem taşır. Karmaşık olmayan rahat 

bir akışın sağlanması gerekir. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma özelliklerinin sisteme uygun 

olması gerekir. Güvenlik, rahatlık, kolaylık sağlayacak ve ürünleri içeriye çekebilecek 

şekilde tasarlanmalıdır. Basamak içermemelidir. Girişler mağazanın büyüklüğüne göre 

birden fazla olabilir. Zemin kaygan olmamalıdır.  

 
Resim 2.1:Etiketleme ortamında aydınlatma 

ARAŞTIRMA 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 
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Resim 2.2:Etiketleme ortamında havalandırma 

2.1.2. Teslim Alma Odalarının Önemi 
 

Stokların doğru biçimde saklanması ve korunması için işletmede yeterli büyüklük ve 

nitelikte teslim alma odaları bulunması gerekir. Teslim alma odaları planlanması ve 

inşasında yapısı, dayanıklılığı, içerisindeki taşıma araçlarının rahat hareket edebileceği 

koridorların bulunması, yangına karşı önlem alınması, taşıma uzaklıklarının kısa tutulması, 

ürünün özelliğine göre sıcaklığın ayarlanmasına, zemin döşemesine dikkat edilmelidir. 

 

2.2. Teslim Alma ve İşaretleme Odası 
 

Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri teslim alma ve işaretleme odaları bulunur. 

 

2.2.1. Planlamaya Etki Eden Etmenler  

 
2.2.1.1. Alanın Değeri 

 

İşletmelerde malların taşımaya, yerleştirmeye, kaldırmaya elverişli yerin olması 

gerekir Mağazanın diğer birimlerle bağlantılı yerde olması iş yerinde çalışanlara kolaylık 

sağlar. Mağazanın uygun büyüklükte olması etiketlemeyle ilgili araçların rahat yerleşmesine 

ve çalışmasına olanak sağlar.  

 

2.2.1.2. Mağazaya Gelen Miktarı 

 

Mağazaya bir defada gelen malların yerleşebilecek kapasitede olması gerekir. 

 

2.2.1.3. Mağazaya Gelen Malların Çeşitleri 

 

Mağazaya gelen mal çeşitliliğinin rahat görülebilecek şekilde ayarlanması gerekir. 

Teslim alma ve işaretleme odaları bir plan doğrultusunda hazırlanmalıdır. Gelen ürünlerin 

çeşitliliği arttıkça depolanmasında ve etiketlenmesinde farklılıklar olacaktır. Bu nedenle 

uygun depolama alanı önemlidir. 
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Resim 2.3: Teslim alma ve işaretleme odaları 

 

2.2.1.4. Taşıma Araçlarının Yanaşabilmesi İçin Platform 

 

Yükleme taşıma boşaltma sırasında işlerin rahat yürütülebilmesi için gerekli ortam 

sağlanmalıdır. 

Taşıma araçlarının platforma yanaşabilmesi ve yükleme taşıma boşaltma yapabilmesi 

için işletmenin depoya yakın bir platformu olmalıdır. 

 

 

Resim 2.4: Taşıma araçları için platform 

2.2.2. Stok Odaları ve Planlaması 
 

Stok gelecekteki gereksinimleri karşılamak üzere depo edilen mal demektir. İhtiyaca 

yeterli hacim, saklanacak ürüne uygun stok odaları bulunması toptancı ve perakendeciler 

düzeyinde çok önemlidir çünkü firmanın yatırımlarının büyük bir bölümünü stoklar temsil 

eder. Dolayısıyla stok kararlarında yapılacak önemli bir yanlışlık, müşteri servisi satışları ve 

maliyetleri değiştireceği için kârlılığı da önemli ölçüde etkileyecektir. Stok odaları teslim 

alma ve işaretleme odalarına yakın olmalıdır. Stok odaları uygun sıcaklıkta ve yerleşim 

sisteminin düzenli olması, her türlü dış etkenden korunması gereklidir. 
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Resim 2.5: Stok odaları 

2. 3. Mağazadaki Etiketleme Yeri 
 

Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri etiketleme yeri bulunur. 

 

2.3.1. Yerin Seçimi ve Önemi 
 

Mağazadaki ürünleri etiketleme biriminin seçilmesinde bazı önemli noktalara dikkat 

edilmelidir. Etiketleme yeri, teslim alma odalarına yakın olmalıdır. Bulunduğu yerdeki yol 

altyapısı ve Telekom alt yapısının düzgün olmasına dikkat edilmelidir. 

Etiketleme yerinin ürünün satışa sunulacağı yere yakın bulunması iş akımı açısından 

en rasyonel yerdir. Bunun faydaları ise şöyledir: 

 

 Malların kısa mesafede taşınması, kazaya uğrayarak devrilme ve dökülme 

olasılığını minimuma indirir. 

 İstihdam edilmesi gereken personel sayısı azaldığından personel tasarrufu 

sağlanır. 

 

2.3.2. Yerin Fiziksel Özellikleri   
 

Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri etiketleme yerinin fiziksel özellikleri işletme 

açısından büyük önem taşır. 
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2.3.2.1. Aydınlatma 

 

Ürünleri etiketleme yeri gün ışığına eş değer bir şekilde aydınlatılmalıdır. Etiketleme 

yapan personelin çalışma alanı aydınlık olmalıdır. 

 

 

Resim 2.6: Ürünleri etiketleme 

2.3.2.2. Isıtma  

 

Mağazalarda ürün etiketleme yerinin içinde havayı ve ısıyı hareket ettiren, 

yönlendiren ve dolaştıran sistem soğutucu ve nemlendirme fanları bulunmalıdır. Bu sistem 

ile ürün etiketleme yerlerinin ısıtma sistemi sağlanmış olur. Etiketlenen ürüne göre de ısı 

ayarlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Alışveriş merkezlerinde ürünleri etiketleme ortamları, ürünleri teslim alma yerlerini ve 

özelliklerini incelemek amacıyla bir işletmeye gezi düzenleyiniz. İnceleme gezisinin 

sonuçlarını rapor hâline getiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Alışveriş merkezlerinde ürünleri 

etiketleme ortamları inceleyiniz. 

 Öğrenme faaliyetinde yer alan 

etiketleme ortamlarını inceleyiniz. 

 Etiketleme ortamlarını yerinde yaparak 

yaşayarak öğrenebilirsiniz. 

 Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri 

teslim alma ve ürünleri etiketleme 

yerlerinin özelliklerini araştırınız. 

 Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri 

teslim alma ve ürünleri etiketleme 

yerlerinin özelliklerini içeren bir rapor  

 Hazırlayınız ve raporunuzu 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Etiketleme ortamlarında bulunan 

aydınlatma, ısıtma, havalandırma 

alanlarının özelliklerini inceleyiniz.  

 Etiketleme ortamlarında bulunan 

aydınlatma, ısıtma, havalandırma 

alanlarının yerinde inceleyebilirsiniz. 

 Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri 

teslim alma ve işaretleme odaları 

inceleyiniz. 

 Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri 

teslim alma ve işaretleme odalarını 

yerinde  inceleyiniz. İncelemelerinizi 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Notlarınızı yeniden düzenleyiniz. 
  Örneklerinizi öğretmeninizle ve sınıfla 

paylaşabilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz verileri görsel içeriklerle 

destekleyerek dosya oluşturunuz. 

 Oluşturduğunuz dosyadaki verileri 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Dosyanızın başlık ve kapak sayfasını 

oluşturarak çalışmanızı tamamlayınız. 

 Resim, yazı vb. materyallerden 

yararlanabilirsiniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Etiketleme ortamının fiziksel özelliklerini kavradınız mı?   

2. Teslim alma ve işaretleme odalarının önemini anladınız mı?   

3. Aydınlatma, ısıtma, havalandırmanın önemini anladınız mı?   

4. Planlamaya etki eden etmenleri sıraladınız mı?   

5. Mağazalarda platformun önemini anladınız mı?   

6. Mağazalardaki stok odalarının özelliklerini araştırdınız mı?   

7. Mağazadaki etiketleme yerinin seçimini ve özelliklerini 

kavradınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri teslim alma ve ürünleri etiketleme yeri 

……………………eş değer bir şekilde aydınlatılmalıdır. 

 

2. Stok  odaları ……………….ve …………….odalarına yakın olmalıdır.  

 

3. Büyük ve küçük mağazalarda ……………………….yeri bulunur. 

 

4. Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri etiketleme  yerinin ………………………… 

işletme     açısından büyük önem taşır. 

 

5. Stokların doğru biçimde saklanması ve korunması için işletmede yeterli büyüklük ve 

nitelikte …………………… odaları bulunması gerekir. 

 

6. Mağazaya gelen taşıma araçlarının yanaşabilmesi için  uygun 

…………………….olmalıdır 

 
7. Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri teslim alma ve işaretleme odaları bir 

..………doğrultusunda                         hazırlanmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda etiketleme araçlarını ve 

etiketlemenin nasıl yapıldığını öğrenebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Çevrenizdeki iş yeri ve mağazalardaki etiketleme araçlarını yerinde inceleyiniz 

ve araştırınız.  

 Çevrenizdeki iş yeri ve mağazalardaki etiketlemenin nasıl yapıldığını yerinde 

inceleyiniz ve araştırınız. Araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

3. ETİKETLEME 
 

Büyük ve küçük mağazalarda ürünleri etiketleme araç ve gereçleri bulunur. 

 

3.1. Etiketleme Araçları  
 

Etiketleme araçları ve çeşitleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

3.2. Elle Etiketlemede Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Elle etiketlemede kullanılan araç ve gereçlerin kullanımı kolaydır. Aracın üzerindeki 

aparatlar sayesinde ürün etiketlenir. 

 

 

Resim 3.1: Elle etiketlemede kullanılan araç ve gereçler 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

ARAŞTIRMA 
 

 

AMAÇ 
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Barkod yazıcı: Bu makineler yardımı ile kolayca etiketleme yapılabilmekte ve barkod 

basılabilmektedir. Piyasada daha gelişmiş makineleri matbaa sektörü kullanmaktadır. Etiket 

bilgileri ile müşteriye verilen satış fişindeki bilgiler aynıdır. İdeal bir satış fişinde, işletme 

veya mağazanın adresi, ürünün ağırlığı, tanımı, vergili, vergisiz ürün, indirim, para iadesi, 

kartla ödeme, nakit ödeme, para üstü, tarih, kasiyer numarası gibi bilgiler bulunur. 

 

 

Resim 3.2:  Barkod yazıcı 

Barkod okuyucu: Mağazalardaki bilgisayarlara her mal için ayrı ayrı olmak üzere 

malın kodu, adı, cinsi, kalitesi, ait olduğu raf, alış-satış fiyatı, en az stok seviyesi işlenerek 

genel mal kütüğü elde edilir. Fiyat ve mal akımındaki değişiklikler de bu kütüğe yazılır. 

Fabrikalardan ve toptancıdan gelen malın numarası, optik okuyucularla okunup verilen bu 

kodun bilgisayarda yüklü olan bilgileri otomatik olarak bilgisayar ekranına gelir. Gelen 

malın miktarı bilgisayara işlenerek ait olduğu rafa gönderilir. 

 

 

Resim 3.3: Barkod okuyucu 

El terminali: Mağaza veya stok yerlerindeki raflar özel cihazlarla malın kodunu ve 

fiyatını kolayca gösterilecek şekilde etiketlenir. Yeni mal siparişleri verileceğinde okuyucu 

raftaki çizgi kodlarını okuyup sipariş miktarını kaydeder. 

 

Portatif cihaz elde ettiği bilgileri bilgisayara aktarır. Hazırlanan listeler ilgili firmalara 

gönderilerek siparişler seri ve hatasız yapılır. El terminali; ürün kabulü, raf sayımı, depo 

sayımı, toplu sevkiyat (toptan satışlar), rafta alım siparişi oluşturma, rafta fiyat kontrolü için 

kullanılabilir.  
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El terminallerinin kullanılması otomasyon içerisinde verimliliği artırır, işlemler 

sırasında insan kaynaklı oluşabilecek hataları en aza indirir, yeni personel için daha az eğitim 

gerekir. 

 

Resim 3.4: El terminali 

Elektronik tartı: Yaş sebze, meyve ve et gibi özellikli ürünlerde elektronik tartı 

aletine sadece malın kodu verilir. Tartı aleti malın ağırlığı ile fiyatını çarparak malın çizgi 

kodunu, ağırlığını, fiyatını etiket hâlinde basmak için kullanılır. 

 

 

Resim 3.5: Elektronik tartı    
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Etiket Çıkarma Aracı 

 

Elle ve tek sistemle çalışan bir araçtır. 

 

Resim 3.6: Etiket çıkarma aracı 

 

3.2.1.Otomatik Etiketlemede Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Otomatik etiketlemede kullanılan araçlar otomasyon sistemiyle insan eli değmeden 

yapılan işlemdir.  Otomatik dolum ve kapak kapatma makineleri ile senkronize çalışabilen 

bu makineler kullanılacak ambalajın yapısına uygun olarak tek yönlü, çift yönlü ve üst 

etiketleme olarak üç farklı tip üretilir. Üst etiketleme dışındaki modeller düz ve silindirik 

ambalajları rahatlıkla etiketleyebilmektedir. 

 

 

Resim  3.7: Otomatik etiketlemede kullanılan araç ve gereçler 
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Resim 3.8: Otomatik etiketleme makinesi 

 
Etiket sarıcılar: Otomatik etiketlemede kullanılan araçlardan biri de etiket 

sarıcılardır. 

 

Resim 3.9: Etiket sarıcılar 

Etiket soyucular: Otomatik etiketlemede kullanılan araçlar etiket soyucular ve 

sıyırıcılardır. 

 

 Resim 3.10: Etiket soyucular 
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Resim 3.11:  Etiketleme makinesi 

 

3.2.2. Etiketleme Yapılırken Ortak Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Etiketleme yapılırken ortak kullanılan araç ve gereçler aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Sabit değişmez masalar 

 Hareket ettirilen masalar 

 Sürekli akan konveyör sistemi (yürüyen rampalar) 

 Forkliftler 

 

3.2.2.1. Sabit Değişmez Masalar 

 

Etiketleme odalarında çalışan personelin rahat çalışmasını sağlayan ve etiketleme 

ortamının daha düzenli görünmesini ve iş akışının daha süratli yapılmasını sağlayan 

masalardır. 

 

Resim 3.12: Sabit değişmez masa 

  

http://www.akappi.com/akaplikator.html
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3.2.2.2. Hareket Ettirilen Masalar 

 

Etiketleme odalarında etiketlenen ürünlerin, etiketleme araçlarının ve etiketleme 

yapan personelin daha rahat çalışmasını sağlayan masalardır. Bu tip masalarda basit ray ve 

kızak sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde etiketlemede çalışan personel zamandan 

ve enerjiden tasarruf sağlar. 

 

Resim 3.13: Hareket ettirilen masalar 

 

3.2.2.3. Sürekli Akan Konveyör Sistemi (Yürüyen Rampalar)  

 

Kamyon ve tır gibi araçların içine malzemelerin hızlı ve kolay biçimde boşaltılması ve 

yüklenmesi,  malların depo içinde bir yerden başka bir yere taşınması amacıyla kullanılır. 

 

Kolay kullanımı ve tasarımı sayesinde personel sayısını en aza indirir. Teleskopik 

konveyörlerin en belirgin özelliği, konveyör uzunluğunun çalışırken değiştirilebilmesidir. 

PVC bantlı veya rulolu olarak imal edilebilir. Konveyör uç kısımlarının yüksekliği 

birhidrolik ünite ile ayarlanabilir. 

 

Resim 3.14: Sürekli akan konveyör sistemi 
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3.2.2.4 . Forkliftler 

 

Kaldırma makineleri arasında yer alan forkliftler (platformu kaldırıcı arabalar) ve 

istifleme makineleri günümüzde sanayi kuruluşlarında birçok alanda kullanılmaktadır. 

Etiketleme işlemlerinde de bu araçlardan yararlanılır. 

 

Üretimde kullanılan ham madde, kutu ve bidonlarının, yakıt ve kimyasal madde 

tanklarının, çeşitli şekillerde ambalajlanmış ürünlerin iş yeri ortamında bir yerden bir yere 

taşınması, depolanması, çeşitli araçlara yüklenmesi gibi işlerde yaygın olarak ve giderek 

artan oranda forkliftler kullanılmaktadır. Forklift kullanımı sırasında gerekli güvenlik 

tedbirleri alınmalıdır. Değişik tiplerde lift makineleri vardır. 

 

  

 

Resim 3.15: Forklift araçları   
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3.3. Etiketleme Yapma 
 

Büyük ve küçük mağazalarda ya da üretim yapan iş yerlerinde ürünleri teslim alma ve 

işaretleme odalarında ürünler etiketleme makineleri ile etiketlenir. Etiketleme ve markalama 

ürün alt karışımının ve ambalajın ayrılmaz parçasıdır. Etiketleme yapma günümüzde 

otomasyon sistemiyle ya da elle kullanılan araçlarla yapılır. Etiketleme işlemi yapılırken 

ürüne uygun etiketleme makinesi seçilir. Piyasada birçok etiketleme makinesi bulunur. Elle 

etiketlemede kullanılan araç ve gereçlerin kullanımı kolaydır. Aracın üzerindeki aparatlar 

sayesinde ürün etiketlenir. 

 

Ürünlere etiketlemek, pazarlama alanında büyük önem taşır. 

 

 

Resim 3.16: Otomatik makineler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir iş yerinde ya da bir üretim yerinde ürünlerin etiketlenmesinde kullanılan araç ve 

gereçlerle ilgili araştırma yapınız. Ürün etiketleme yerini yerinde inceleyiniz. Sonuçlarınızı 

rapor hâline getiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim yerinde ürünlerin 

etiketlenmesinde kullanılan araç ve 

gereçleri inceleyiniz. 

 Üretim yerinde ürünlerin 

etiketlenmesinde kullanılan araç ve 

gereçleri yerinde inceleyiniz, inceleme 

sonuçları arkadaşlarınızla 

paylaşabilirsiniz. 

 Elle etiketlemede kullanılan araç ve 

gereçleri inceleyiniz. 

 Elle etiketlemede kullanılan araç ve 

gereçleri inceleyiniz, inceleme sonuçları 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Otomatik etiketlemede kullanılan araç 

ve gereçleri inceleyiniz. 

 Otomatik etiketlemede kullanılan araç 

ve gereçleri yerinde inceleyiniz, 

inceleme sonuçları arkadaşlarınızla 

paylaşabilirsiniz. 

 Etiketleme yapılırken ortak kullanılan 

araç ve gereçler nelerdir araştırınız. 

 Etiketleme yapılırken ortak kullanılan 

araç ve gereçleri yerinde 

inceleyebilirsiniz. 

 Sabit değişmez masaların, hareket 

ettirilen masaların, yürüyen rampaların 

işleyişini ve özelliklerini inceleyiniz. 

 Sabit değişmez masaların, hareket 

ettirilen masaların, yürüyen rampaların 

işleyişini ve özelliklerini yerinde 

inceleyebilirsiniz. 

 Forklift, etiket soyucu, araçlarının 

işleyişini ve özelliklerini inceleyiniz 

 Forklift, etiket soyucu araçlarının 

işleyişini ve özelliklerini yerinde 

inceleyebilirsiniz. 

 Etiketleme makinelerinin çeşitlerini ve 

özelliklerini sıralayınız. 

 Resim, yazı vb. materyallerden 

yararlanabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elle etiketlemede kullanılan araç ve gereçleri sıraladınız mı?   

2. Otomatik etiketlemede kullanılan araç ve gereçleri kavradınız 

mı? 
  

3. Etiketleme yapılırken ortak kullanılan araç ve gereçleri 

sıraladınız mı? 
  

4. Sabit değişmez masaların özelliklerini kavradınız mı?   

5. Hareket ettirilen masaların özelliklerini kavradınız mı?   

6. Sürekli akan konveyör sisteminin çalışma sistemini anladınız 

mı? 
  

7. El terminali aracının ne olduğunu kavradınız mı?   

8. Forklift ne olduğunu kavradınız mı?   

9. Barkod okuyucuyu kavradınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (    ) Elle etiketlemede kullanılan araç ve gereçler otomasyon sistemiyle çalışır. 

 

2. (    ) Otomatik etiketlemede kullanılan araç ve gereçler insan gücüyle çalışır.  

 

3. (    ) Otomatik etiketlemede kullanılan araçlar etiket sarıcılardır. 

 

4. (    ) Otomatik etiketlemede kullanılan araçlar etiket soyuculardır. 

 

5. (    ) Sabit değişmez masalar, sürekli hareket ettirilen masalardır. 

 

6.  (    ) Forklift çatallı kaldıraçtır. 

 

7. (    )  Sürekli akan konveyör sisteminin diğer adı yürüyen rampalardır 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 B 

5 C 

6 B 

7 A 

8 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Gün ışığına 

2 Teslim alma ve işaretleme 

3 Ürünleri etiketleme 

4 Fiziksel özellikleri 

5 Teslim alma 

6 Platform 

7 Plan 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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