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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0156 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL Zeytin İşleme 

MODÜLÜN ADI Sofralık Zeytin Depolama 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, deponun taşıması gereken özelliklerinin tanıtıldığı, 

depolamanın nasıl yapılacağı, kayıt altına alınması gereken 

formların ve tutanakların ne şekilde doldurulacağı ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.  
SÜRE 40/32+(40/32) uygulama tekrarı süresi 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİLİK 
Sofralık zeytin depolamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Bu modül ile gerekli bilgileri alıp, uygun ortam sağlandığında 

ilgili mevzuatlara uygun olarak sofralık zeytinleri uygun 

şartlarda depolayabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Uygun şartları sağlayabileceksiniz. 

2. Depo kaydı tutabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet 

Donanım: Mamul ürün deposu, termometre, nem ölçer, EFK 

cihazları, canlı yakalayıcılar, kayıt formları, mamul ürün, 

temizlik araç gereçleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Sofralık zeytin üretiminde önemli yere sahip olan son (nihai) ürünün depolanması, 

ülkemizde bazı işletmelerce çok ciddiye alınmamaktadır. Bunda, işletmenin yetersiz alana 

sahip olması ve depo olarak gerekli standartlara sahip olmayan yerlerin kullanılması en 

büyük etkendir. Bir diğer önemli sorun ise depodan sorumlu olan kişilerin depolama ile ilgili 

yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. 
 

Depolamaya gereken önem verilmeyince ürünler bozulmakta, ambalajlar zarar 

görmekte, yükleme ve boşaltma zorluğundan enerji ve zaman kaybı oluşmakta, giriş 

çıkışlarda meydana gelen karışıklıklar nedeniyle anlaşmazlıklar ve alıcıların 

memnuniyetsizliği gibi olumsuz sonuçlar doğmaktadır. Bu olumsuzluklardan dolayı hem 

işletme, hem çalışanlar, hem de ülkemiz ciddi zararlar görmektedir. 
 

İşletmeler inşa edilirken, depoların istenen standartlarda yapılması için gereken çaba 

gösterilmelidir. Depo inşasında gıda sektöründe hizmet veren uzman kişilerin yardımına 

başvurulmalıdır. 
 

Depodan sorumlu kişilerin deponun taşıması gereken özellikleri çok iyi bilerek 

ortamda gereken şartları sağlaması, mutlaka bilgisayar kullanabilme yeteneğine sahip olması 

ve depo ile ilgili kayıtları bilgisayar ortamına aktarması gerekmektedir. Sonuçları anında 

görebilmeli ve gereken tedbirleri vakit kaybetmeden almalıdır. 
 

Bu modül ile yukarıda sayılan olumsuzlukları giderici birçok bilgi ve beceriye sahip 

olarak sofralık zeytin depolamada uygun şartları sağlayabilecek ve depo kaydı 

tutabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ilgili mevzuatlara uygun olarak depoda 

uygun şartları sağlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Sofralık zeytin üretimi yapan işletmeleri ziyaret ederek depolarını inceleyiniz. 

 Depolar için olması gereken standartları araştırınız. 

 Araştırma ve incelemelerinizi rapor hâlinde düzenleyerek sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. MAMUL ÜRÜN DEPOSU 
 

Mamul ürün deposu, ambalaja alınan zeytinlerin son tüketiciye ulaşana kadar fiziksel 

veya kimyasal değişikliklere sebebiyet vermeksizin muhafaza edildiği bölümdür. 
 

Ürüne ait spesifik özellikler gibi sebeplerden ötürü ürünler her zaman siparişler 

doğrultusunda üretime alınamamaktadır. Dolayısıyla fabrika bünyesinde belirli bir stok 

bulundurmak gerekmektedir.Bu nedenle; 
 

 Ürünlerin talep dahilinde kısa zamanda tüketiciye temini sağlanabilmelidir. 

 Zaman verimli kullanılmalıdır. 

 Satış tahminleri doğrultusunda üretimlerin yıl içine dağılım planlaması 

yapılmalıdır. 

 

Resim 1.1: Yerleşim planı iyi tasarlanmamış bir depo örneği 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

      AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Deponun Önemi 
 

Her gıda maddesinin belirli bir raf ömrü bulunmaktadır. Raf ömrü, genel olarak 

ürünlerin üretildiği andan perakende satışının yapılabileceği ana kadar geçen süre olarak 

tanımlanabilir. 
 

Ürünlerin  raf ömrünün dolmasına bir gün kala bile son tüketiciye ulaştığında, tüketici 

tarafından beğenilecek belli bir nefaset ve kaliteye sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla 

raf ömrü belirlemede, üründe mikrobiyolojik veya kimyasal bozulmaların meydana geldiği 

zamana kadar geçen süre değil, ürünlerin herhangi bir bozulma meydana gelmese de 

bayatlama, erime ve beslenme değerinin düşmesi gibi kalite düşüşüne sebep olabilecek 

olayların meydana gelmesi için geçen süre baz alınmalıdır. 

 

Resim 1.2: İdeal bir depo görünümü 

Genel olarak pH’ı 4,5’in üzerinde olan pastörize edilmiş salamura zeytinlerde ve pH’ı 

4,5’in altında olan natürel ürünlerde raf ömrü iki yıl, yağlı sele gibi salamurasız muhafaza 

edilen zeytinlerde ise raf ömrü bir yıl olarak belirlenmiştir. Yalnız bu süreler ürüne ait bazı 

spesifik özellikler olması durumunda değişebilmektedir. 
 

Bahsedilen sürelerin geçerliliğini koruyabilmesi için depolamada bazı şartların 

sağlanması gerekmektedir. 
 

1.2. Taşıması Gereken Özellikler 
 

Depolamada en önemli ölçüt sıcaklıktır. Dolayısıyla depo olarak kullanılacak binaların 

çatısı mutlaka dış ortam sıcaklığını izole edebilecek şekilde tasarlanmalıdır.  
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Resim 1.3: Çatı izolasyonu yapılmış bir depo 

Zeytinlerin depolanması için en uygun sıcaklık 20 
o
C civarındadır. Bu sıcaklık 27-30 

°C’nin üzerine çıktığı takdirde gıdaların depolanmasında zaten yavaş bir şekilde seyreden 

kimyasal reaksiyonlarda ani bir hızlanma meydana gelmekte ve bu durum ürünün dokusunun 

yumuşamasına ve duyusal özelliklerinin kaybolmasına sebebiyet vermektedir.  

 

Resim 1.4: Hacmi yeterli depo 

Zeytinlerin donma derecesine yakın bir sıcaklıkta depolanması durumunda ise zeytinin 

dokusu parçalanmakta, ürünün ısınmaya başlamasıyla da yumuşama meydana gelmektedir. 

Bu durum aynı zamanda bazı ürünlerde nefaseti artırmak amacıyla kullanılan yağın donarak 

üst yüzeyde kötü bir görünüm oluşturmasına da sebep olur. 
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Resim 1.5: İşletme içinde nemli ve soğuk ortamda depolanmış ürünler 

Soğuk depolar, ürüne verdiği zararlara ek olarak ambalaja da zarar vermektedir. 

Çünkü soğuk veya serin depolardan çıkarılan kutuların üzerinde çiğlenme sonucu oluşan 

ıslanma ile teneke kutularda paslanma meydana gelmektedir. 
 

Depolamada bir diğer önemli ölçüt ortamdaki nem düzeyidir. Nem düzeyi yüksek olan 

depolarda teneke kutuların dıştan paslanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla zeytinler nem oranı 

düşük kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir. 

 

Resim 1.6: Kemirgenlerle mücadelede kullanılan canlı hayvan yakalayıcısı 

Ürünleri haşere ve kemirgenlere karşı korumak için çeşitli tedbirler alınmalıdır. Fare 

gibi kemirgenlerin depoya girişini engellemek için depo içinde delik ve açık kanal 

olmamalıdır. Çeşitli noktalara canlı fare yakalayıcıları konulmalıdır. Uçan haşerelere karşı 

elektronik uçan haşere öldürücü (EFK - Electronic Fly Killer) cihazları kullanılmalıdır. 

Yürüyen haşereler için kullanılacak kimyasal maddeler, insan sağlığına zarar vermeyecek 

türde olmalıdır. 
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Resim 1.7: Uçan haşereler için EFK cihazı 

Tüm bu muhafaza gerekliliklerinin haricinde alanın verimli kullanılabilmesi açısından 

gerektiğinde üst üste istif yapabilmeye uygun yüksek binalar depo olarak seçilmelidir.   
 

1.3. Mamul Zeytinleri Depolarken Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 
 Ürünleri üst üste depolarken cam, PVC, teneke vb. ambalajların taşıma 

kapasitesi bilinmeli ve bu kapasitenin üstüne çıkılmamalıdır. 

 Otoklav kazanından ve buhar tünelinden çıkan ürünler iyice kurulandıktan sonra 

depolanmalıdır. 

 Depodan çıkış tarihi belli olan ürünler, çıkış öncelik sırası dikkate alınarak çıkış 

noktasına yakın depolanmalıdır. 

 Depolamada palet kartları tecrübeli depo görevlisi tarafından 

numaralandırılmalı ve kontrol edilmelidir. 

 Haşere ve kemirgenlerle mücadelede insan sağlığını tehlikeye atmayacak 

metotlar kullanılmalıdır, gerektiğinde bu konuda hizmet veren firmalardan 

yardım alınmalıdır.  

 Sıcaklık farkının çok olduğu yaz ve kış mevsimlerinde ürünlerin zarar 

görmemeleri için gerekli önlemler alınmalıdır. 

 Depolanmış ürünlerin direkt güneş ışığına maruz kalmaması sağlanmalıdır. 

 Depolar işletmenin üretim kapasitesini karşılayabilecek büyüklüğe sahip 

olmalıdır. 

 Seri ve kolay depolama için depo içerisindeki hareket sahasının yeterli olmasına 

özen gösterilmelidir. 
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Resim 1.8: Ağır yüklere dayanıklı deponun zemini  

1.4. Uygun Şartların Devamını Sağlama 
 

Depolama sırasında oluşabilecek problemler yukarıda bahsedildiği gibi direkt ürünle 

bağlantılı olabildiği gibi bazen kullanılan ambalajla da ilgili olabilmektedir. Ambalajlamada 

kullanılan kutularda uygun olmayan kenet, dikiş yeri açıklığı gibi imalat hatasından kaynaklı 

ve kapamanın iyi yapılmamış olması gibi üretimden kaynaklı hatalar sebebiyle ürünlerde 

sızıntı ve bombaj meydana gelebilmektedir. Bunlara ek olarak depolamada çarpma, düşme 

gibi sebeplerden dolayı birtakım fiziksel zedelenmeler de olabilmektedir. 

 

Resim 1.9: Depo içerisinde sıcaklık ve nem kontrolü  

Dolayısıyla depolama esnasında sıcaklık nem kontrollerinin yanı sıra sızıntı, bombaj, 

fiziksel hasar kontrolleri de yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sofralık zeytin deposunda uygun şartları sağlamak için aşağıda verilen işlem 

basamaklarını uygulayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çalışmaya başlamadan önce ellerinizi yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 

 Önlüğünüzün mutlaka ütülü ve temiz 

olması gerektiğini unutmayınız. 

 Bone ve eldivenlerinizi her iş bitiminde 

ve ara verdiğinizde ve mutlaka çıkarıp 

çöpe atınız. 

 İş kıyafetleriniz ile üretim alanı dışına 

çıkmayınız. 

 Çalışırken yüzük vb. aksesuar 

takmayınız. 

 Üretim alanına galoş giyerek giriniz ve 

üretim alanı dışına her çıkışınızda 

galoşu çıkarıp çöpe atınız. 

 Düzenli ve titiz çalışınız. 

 Depoyu temizleyiniz. 

 Depo temizlemede kullanılan tüm 

kimyasal maddelerin gıda tüzüğüne 

uygun özellikte olmasına dikkat ediniz. 

 Depo temizliği yaparken depoda 

bulunan ürünlerin ambalajlarına zarar 

vermeyiniz. 

 Ambalajlı zeytinleri depoya yerleştiriniz. 

 Ürünleri depolamadan önce depo 

hacmini dikkate alarak planlama 

yapınız. 

 Ürünlerin giriş ve çıkışında, depo 

içerisinde rahat hareket edilebilecek alan 

bırakmaya özen gösteriniz.  

 Ürünlerin istifleme işini yaparken, 

talimatnamedeki esaslara uyunuz. 

 18 kg’lık tenekeleri istiflerken 6 katı 

geçmeyiniz. 

 13 kg’lık tenekeleri istiflerken 8 katı 

geçmeyiniz. 

 Kolilenmiş ürünlerde ise dört katı 

geçmeyiniz. 

 İstifleme yaparken depodan ürün 

çıkışını dikkate alınız.  

 Deponun temizliğini, nemini ve hava 

sirkülasyonunu kontrol altında tutunuz. 

 Günlük temizlik çizelgelerinden depo 

temizliğinin yapılıp yapılmadığını 

kontrol ediniz. 

 Ürünlerin yüklenmesi sırasında 

meydana gelen kazalarda, ambalaj 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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patlaması meydana geldiğinde 

yüklemeye ara verip temizliğinin 

yapılmasını sağlayınız. 

 Ölçüm cihazları ile depo içerisindeki 

sıcaklığı ve nemi kontrol ederek, kayıt 

altına alınız. 

 Depo içerisinde haşere ve kemirgenlere 

karşı gerekli tedbirleri alınız. 

 Depo içerisinde haşere ve kemirgenler 

ile mücadelede kullanılan ilaçların gıda 

tüzüğüne uygun özellikte olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Haşereler ile mücadelede gerekli 

tedbirleri alınız. 

 EFK cihazları ile uçkun (kanatlı 

böcekler) mücadelesi yapınız. 

 Canlı yakalayıcılar ile kemirgen 

mücadelesini kontrol ediniz. 

 Kullandığınız araç gereçlerin temizliğini 

yapınız. 
 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz. 
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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. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?   

2. İş kıyafetinizi giydiniz mi?   

3. Depo temizlemede uygun kimyasal maddeler kullanmaya dikkat 

ettiniz mi? 
  

4. Depo temizliği yaparken depoda bulunan ürünlerin ambalajlarına 

zarar vermemeye özen gösterdiniz mi? 
  

5. Ürünleri depolamadan önce depo hacmini dikkate alarak 

planlama yaptınız mı? 
  

6. Ürünlerin giriş ve çıkışında depo içerisinde rahat hareket 

edilebilecek alan bırakmaya özen gösterdiniz mi? 
  

7. Ürünlerin istifleme işini yaparken talimatnamedeki esasları 

dikkate aldınız mı? 
  

8. İstifleme yaparken depodan ürün çıkışını dikkate aldınız mı?   

9. Günlük temizlik çizelgelerinden depo temizliğinin yapılıp 

yapılmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

10. Ölçüm cihazları ile depo içerisindeki sıcaklığı ve nemi kontrol 

ederek kayıt altına aldınız mı? 
  

11. Depo içerisinde haşere ve kemirgenler ile mücadelede kullanılan 

ilaçların gıda tüzüğüne uygun özellikte olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

12. Haşereler ile mücadelede gerekli tedbirleri aldınız mı?   

13. Kullandığınız basit araç gereçlerin temizliğini yaptınız mı?   

14. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?   

15. İşi size verilen sürede tamamladınız 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. (   ) Mamul ürün deposu, ambalaja alınan zeytinlerin son tüketiciye ulaşana kadar 

fiziksel veya kimyasal değişikliklerin oluşumunun sağlandığı bölümlerdir. 

2. (   ) Raf ömrü genel olarak ürünlerin üretildiği andan perakende satışının 

yapılabileceği ana kadar geçen süredir. 

3. (   ) Yağlı sele gibi salamurasız muhafaza edilen zeytinlerde raf ömrü iki yıl olarak 

belirlenmiştir. 

4. (   ) Zeytinlerin donma derecesine yakın bir sıcaklıkta depolanması durumunda 

zeytinin dokusu parçalanmakta, ürünün ısınmaya başlamasıyla da yumuşama 

meydana gelmektedir. 

5. (   ) Soğuk depolar hem ürünü hem de ambalajı koruyarak raf ömrünü uzatırlar. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

6. Ürünün raf ömrünü belirlemede dikkate alınması gereken en önemli özellik 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihi 
B) Bayatlama, yumuşama, koku ve tat değişikliği  

C) Fiziksel değişim 

D) Renk değişimi 

E) Hiçbiri 
 

7. pH’ı 4,5 ’in altında olan natürel ürünlerde raf ömrü ne kadardır? 

A) 2 yıl 

B) 1 yıl 

C) 6 ay 

D) 3 yıl 

E) 4 yıl 
 

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-2 
 

 

 

 

Standartlara ve yönetmeliğe uygun olarak sofralık zeytinlerin depo kayıtlarını 

tutabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Sofralık zeytin üretimi yapan işletmeleri ziyaret ederek depolamada tutulan 

kayıtlar hakkında bilgi toplayınız. 

 Depolamaya ait form ve fişleri bilgisayar ortamında hazırlayınız. 

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâlinde düzenleyerek raporlarınızı arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. DEPO KAYITLARI 
 

Depolanan ürünlerin miktar bakımından takibini ve izlenebilirliğini sağlayabilmek 

amacıyla yapılan işlemlerin mutlak suretle kayıt altına alınması gerekmektedir. 
 

2.1. Depo İşleyişinde Kaydedilmesi Gereken Bilgiler 
 

Yeterli takibin ve izlenebilirliğin sağlanabilmesi için depoya giriş çıkış işlemleri 

sırasında;  

 Ürünlerin markası, 

 Ambalaj ağırlığı, 

 Varyetesi, 

 Kalibre aralığı, 

 Üretim tarihi, 

 Parti numarası, 

 Giriş veya çıkış adedi, 

 Geldiği yer, 

 Sevk edildiği yer ve  

 Sevk edildiği tarih gibi bilgilerin kayıt altına alınması gerekmektedir.  
 

2.2. Depo Giriş Çıkış Formları 
 

Depolama işleminde tutulması gereken formlar ve fişler: 

1. Palet kartı (Tablo 2.1) 

2. Üretim fişi (Tablo 2.2) 

3. Depo kontrol formu (Tablo 2.3) 

4. İade ürün formu (Tablo 2.4) 

5. Sevkiyat fişi (Tablo 2.5) 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

   AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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6. Stok eksiltme tutanağı formu (Tablo 2.6) 

7. İmha tutanağı formu (Tablo 2.7) 
 

Depoya giriş işlemleri, üretim yapılması veya iade alınması durumlarında gerçekleşir. 

Depolara giren ürünlerin palet kartlarına bakılarak üretim fişlerinin işlenmesi gerekmektedir. 
 

PALET KARTI 
TARİH : 

MARKA 
KALİBRE 

ARALIĞI 
CİNSİ AMBALAJ ADET VARDİYE 

PARTİ 

NO 

ÜRETİM 

TARİHİ 

        

        

        

        

        

        

        

Tablo 2.1: Bir firmaya ait palet kartı örneği 

ÜRETİM FİŞİ 
TARİH :    

MARKA  CİNSİ AMBALAJ MİKTAR 

        

        

        

        

Tablo 2.2: Bir firmaya ait üretim fişi örneği 

Tam bir takibin sağlanabilmesi için en uygun işlem, üretimden çıkarak istiflenen 

ürünlere her palet için ayrı ayrı palet kartı hazırlanmasıdır. Palet kartlarında; 
 

 Ürünün markası, 

 Ambalaj ağırlığı, 

 Varyetesi, 

 Kalibre aralığı, 

 Üretim tarihi, 

 Parti numarası, 

 Adedi ve 

 Hangi vardiyada üretildiği belirtilmelidir. Ürünler üstlerindeki palet kartlarına 

göre depo stoklarına dahil edilir. 
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Resim 2.1: Stok takibi işlemi 

DEPO KONTROL FORMU 

Tarih Raf Ömrü Ambalaj Hatası Bombaj Sızma Açıklama 

            

            

            

            

Tablo 2.3: Bir firmaya ait depo kontrol formu örneği 

İade gelen ürünlerin depoya girişi yapılmadan önce iade formu düzenlenir. Bu formda;  

 Ürünün markası, 

 Ambalaj ağırlığı, 

 Varyetesi, 

 Kalibre aralığı, 

 Üretim tarihi, 

 Parti numarası, 

 Adedi ve 

 Geldiği yer bilgileri yer alır.  
 

Eğer zeytinler problemli ise depo stoklarına dahil edilmeden boşaltılır. Ancak satış 

düşüklüğü, bayi kapanması gibi sebeplerden ötürü iade alındıysa ve ürünlerde herhangi bir 

problem yoksa iade formundaki bilgiler dikkate alınarak depo stoklarına dahil edilir. 
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İADE ÜRÜN FORMU 

TARİH 
İADENİN 
GELDİĞİ 
FİRMA 

ÜRÜN 
ADI 

MİKTARI 
SKT 
P.NO 

HATA TANIMI KARAR 
UYGULANAN 

İŞLEM  
TESLİM 
ALAN 

ONAY 

                    

                    

                    

                    

Tablo 2.4: Bir firmaya ait iade ürün formu örneği 

Depodan çıkış işlemleri, sevkiyat yapılması veya ürünlerde fire oluşumu durumlarında 

yapılır. 
 

SEVKİYAT FİŞİ 

TARİH :  .../…/      

NO FİRMA ADI MARKA  CİNSİ AMBALAJ P.NO MİKTAR 

              

              

              

              

       

       

DÜZENLEYEN DEPO SORUMLUSU ONAYLAYAN 

Tablo 2.5: Bir firmaya ait sevkiyat fişi örneği 

Depodan mal çıkışı yapılacağı zaman ürünün markası, ambalaj ağırlığı, varyetesi, 

kalibre aralığı, üretim tarihi, parti numarası, adedi, gideceği yer, yüklemenin yapıldığı aracın 

plakası, şoförü ve açıklama gibi bölümlerin bulunduğu sevkiyat formu düzenlenmelidir. 

Ürünler sevkiyat formlarına göre depo stoklarından düşülür. 
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STOK EKSİLTME TUTANAĞI FORMU 

TARİH :.../…/  

MARKA  CİNSİ AMBALAJ MİKTAR AÇIKLAMA 

          

          

          

          

Tablo 2.6: Bir firmaya ait stok eksiltme tutanağı formu örneği 

2.3. Mamul Ürün Giriş Çıkışında Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 
1. Mamul deposu mutlaka her gün sayılarak teslim alınmalı ve sayılarak teslim 

edilmelidir.  

2. Tüm giriş çıkış işlemleri, bilgiler kontrol edildikten sonra yapılmalıdır.  

3. Kayıtlar ve fiili stok arasında meydana gelebilecek farklardan dolayı mazeretli 

stok eksiltme tutanağı doldurularak söz konusu eksilme kayıt altına alınmalı ve 

stoklarda gerekli düzeltme yapılmalıdır. 

4. Ürün giriş çıkışı sırasında karışıklığa neden olabilecek bir durum var ise bu 

durum kaldırılmadan işleme devam edilmemelidir. 

5. Ürün giriş çıkışları, depo yetkilisi kişi veya kişiler tarafından yapılmalıdır.  

6. Depo kayıtları mutlaka bilgisayar ortamına aktarılmalı ve sonuçlar hesaplamaya 

gerek duyulmadan anında görülmelidir.  

7. İmhası gereken ürünler mutlaka imha tutanağı ile kayıt altına alınarak imha 

edilmelidir. 
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İMHA TUTANAĞI FORMU 

1.ÜRÜN ADI: 

 

2.ÜRÜN TANIMI : 

 

3.SAKLAMA ŞEKLİ: 

 

4. MENŞEİ/PARTİ NO: 

 

ÜRETİM TARİHİ: 

 

 

5. ÜRÜN MİKTARI : 

6. İMHA TALEP EDEN BÖLÜM: 

7.BÖLÜM SORUMLUSU : 

 

 

 

8.KALİTE KONTROL SONUCU İMHA NEDENİ : 

 

 

 

 

KALİTE KONT. MÜH./TARİH-İMZA 

9.İMHA TARİHİ/SAATİ/İMHA ŞEKLİ : 

 

 

 

10.UZAKLAŞTIRMA ŞEKLİ/TARİH/SAATİ: 

 

 

İmha Eden :                                          İşleme Ünitesi Şefi :                                       

 

TARİH        :                                          TARİH                      :                

 

İMZA          :                                           İMZA                        :              

 

 

GIDA GÜVENLİĞİ EKİP LİDERİ                             Tarih 

 

 

ONAY 

Tablo 2.7: Bir firmaya ait imha tutanağı formu örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sofralık zeytin deposunda ürün giriş ve çıkışı yaparken gerekli kayıtları tutmak için 

aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çalışmaya başlamadan önce ellerinizi yıkayıp dezenfekte ediniz. 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 

 Önlüğünüzün mutlaka ütülü ve temiz 

olması gerektiğini unutmayınız. 

 Bone ve eldivenlerinizi her iş bitiminde 

ve ara verdiğinizde mutlaka çıkarıp çöpe 

atınız. 

 İş kıyafetleriniz ile üretim alanı dışına 

çıkmayınız. 

 Çalışırken yüzük vb. aksesuar 

takmayınız. 

 Üretim alanına galoş giyerek giriniz ve 

üretim alanı dışına her çıkışınızda 

galoşu çıkarıp çöpe atınız. 

 Düzenli ve titiz çalışınız. 

 

 Depoya giriş kaydı tutunuz.  

 Depoya ürün girişini, üretim fişinde 

yazan bilgileri ve miktarları  kontrol 

ederek kayıt ediniz. 

 Ürün girişinde aynı kalibre ve parti 

numaralı ürünlerin bir arada olmasına 

dikkat ediniz.  

 İade ürünlerin girişini yaparken ürün 

çeşitlerini, miktarlarını ve iade 

durumlarını mutlaka kaydediniz. 

 İade ürünlerin girişini kayıt altına 

aldıktan sonra vakit geçirmeden hasarlı, 

bozuk ve ambalaj değişikliği yapılacak 

ürünleri ilgili bölümlere sevk ediniz. 

 Depoya ilk giren ürünün ilk çıkışını 

sağlayınız. 

 Sevkiyat fişini dikkate alarak ürünlerin 

çıkış planlamasını önceden yapınız. 

 Sevk işleminde üretim tarihi en eski 

olan ürünlerden başlayarak çıkış 

yapılmasına dikkat ediniz. 

 

 Siparişe göre depo çıkışını takip ediniz. 

 Ürün çıkışında karışıklığa ve ürünlerin 

zarar görmesine sebep olabilecek tüm 

olumsuzlukları ortadan kaldırınız. 

 Nakliye aracına uygun taşıma planı 

yapınız. 

 Ürün çıkışında depodan ayrılmayınız, 

çıkan ürünleri sürekli kontrol ediniz. 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ürün çıkış kaydı tutunuz. 

 Sevkiyatı yapılan ürünlerin sevk tarihini, 

gittiği yeri, araç plaka numarasını ve 

araç sürücüsünün adını kaydediniz. 

 Sevkiyat işleminden sonra depo 

sayımını yapınız. 

 Kullandığınız araç gereçlerin temizliğini 

yapınız. 
 Çalıştığınız ortamı temizleyiniz. 

 

 

 

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. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?   

2. İş kıyafetinizi giydiniz mi?   

3. Depoya ürün girişinde üretim fişinde yazan bilgileri ve 

miktarları kontrol ettiniz mi? 
  

4. Gerekli bilgileri ilgili forma kaydettiniz mi?   

5. Ürün girişinde aynı kalibre ve parti numaralı ürünlerin bir arada 

olmasına dikkat ettiniz mi? 
  

6. Ürünleri uygun şekilde depoya istiflediniz mi?   

7. Kullandığınız basit araç gereçlerin temizliğini yaptınız mı?   

8. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?   

9. İşi size verilen zamanda tamamladınız mı?   

10. Çalışmanız bittiğinde iş kıyafetlerinizi çıkardınız mı?   

 

 

 

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 “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. (   ) Depolanan ürünlerin miktar takibini ve izlenebilirliğini sağlayabilmek amacıyla 

yapılan işlemlerin mutlak suretle kayıt altına alınması gerekmektedir. 

2. (   ) Depoya giriş işlemleri, sadece üretimi yapılan ürünlerin stoklanması durumlarında 

gerçekleşir. 

3. (   ) İadesi yapılan ürünler problemli ise depo stoklarına dahil edilir. 

4. (   ) Depodan çıkış işlemleri, sevkiyat yapılması veya ürünlerde fire oluşumu 

durumlarında gerçekleşir. 

5. (   ) Mamul deposu mutlaka haftada bir sayılarak teslim alınmalı ve sayılarak teslim 

edilmelidir.  

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

6. Depoya giriş işlemleri esnasında hangi bilgilerin kayıt altına alınması gerekmektedir? 

A) Ürünlerin markası  

B) Ambalaj ağırlığı 

C) Ambalaj türü 

D) Kalibre aralığı 

E) Hepsi 
 

7. Depolara ürün girişi yapılırken ürün, neye bakılarak alınmalıdır?  

A) Son kullanma tarihi 

B) Üretim tarihi 

C) Sevk edildiği yer 

D) Palet kartı 

E) Kalibre aralığı 
 

8. Stoklama işleminde iadesi yapılan ürünler için ilk olarak ne yapılır? 

A) Laboratuvara gönderilir. 

B) İade formu düzenlenir.  

C) İmha edilir. 

D) Depoya dahil edilir. 

E) Ürünlerin ambalajı değiştirilir. 
 

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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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Raf ömrü belirlemede, üründe mikrobiyolojik veya kimyasal olarak bozulmaların 

meydana geldiği zamana kadar geçen süre baz alınmalıdır. 
2. (   ) Uçan haşerelere karşı kesin çözüm için kimyasal ilaçlar kullanılmalıdır. 

3. (   ) Palet kartlarında ürünün markası, ambalaj ağırlığı, varyetesi, kalibre aralığı, 

üretim tarihi, parti numarası, adedi ve hangi vardiyada üretildiği belirtilmelidir. 

4. (   ) İmhası gereken ürünler mutlaka tutanağı ile kayıt altına alınarak imha edilmelidir. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

5. Zeytinlerin depolanması için en uygun sıcaklık kaç derecedir? 

A) 10 °C 

B) 25 °C 

C) 4 °C 

D) 20 °C 

E) 30 °C 
 

6. Nem düzeyi yüksek olan depolarda karşılaşılan problem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ürünlerde bozulma 

B) Zeytinlerde yumuşama  

C) Raf ömrünü kısaltma 

D) Ambalajların patlaması 

E) Teneke kutuların paslanması 
 

7. Ürünler hangi esasa göre depo stoklarından düşülür? 

A) Sevkiyat formları 

B) Üretim tarihi 

C) Kalibre aralığı 

D) Gideceği yer 

E) Araç plakası 
 

8. Kayıtlar ve fiili stok arasında meydana gelebilecek farklardan ötürü hangi tutanak 

doldurularak söz konusu eksilme kayıt altına alınmalı ve stoklarda gerekli düzeltme 

yapılmalıdır? 

A) İade formu 

B) Düzeltme tutanağı 

C) Sevkiyat formu 

D) Stok eksiltme tutanağı 

E) Mazeretli stok eksiltme tutanağı 
 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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 CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Yanlış 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Doğru 

5. Yanlış 

6. B 

7. A 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Yanlış 
3. Yanlış 
4. Doğru 

5. Yanlış 

6. E 

7. D 

8. B 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Yanlış 
2. Yanlış 
3. Doğru 
4. Doğru 
5. Doğru 

6. E 

7. A 

8. E 

CEVAP ANAHTARLARI 
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