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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 341TP0016 

ALAN Pazarlama ve Perakende 

DAL/MESLEK Pazarlama Elemanı 

MODÜLÜN ADI Ürün Depo Takibi 

MODÜLÜN TANIMI Muhasebe kurallarına uyarak ürünlerin depolama iĢlemleri 

ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Ürünlerin Depo Takibi Yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Her ortamda muhasebe kurallarına uyarak  Ürünlerin Depo 

Takibini doğru bir Ģekilde yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

 Malların katma değer iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 Depo tiplerini kavrayacak  ve depolama iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 

  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM  

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Modül ile ilgili dokümanlar, hesap makinesi, bilgisayar, 

muhasebe paket programları, barkod örnekleri, etiket ve 

etiket örnekleri, ambalaj örnekleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci;  

 

Depolar, tedarik zinciri içinde yer alan ürünlerin korunması, stoklanması ve en verimli 

Ģekilde ilgili yerlere ulaĢtırılması amacıyla konuĢlandırmıĢ alanlardır. 

 

Depolama iĢlemleri yapıları itibarıyla, sürekli ürün hareketi ve maksimum yer kaybı 

gerektirdiği için, günümüzde ayrı bir iĢletme faaliyeti olarak yer almakta ve de tedarik zinciri 

içinde önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Lojistiğin iki temel iĢlevi olan taĢıma ve depolama faaliyetleri, doğru ürünün, doğru 

miktarda, doğru yer ve zamanda, doğru maliyetle, doğru müĢteriler için kullanımını 

sağlamaktır.  

 

Ürünler depoya alındığı zaman birtakım katma değer iĢlemleri yapılmaktadır. Bunlar, 

barkodlama, ambalajlama, etiketleme, birleĢtirme vs. Bu iĢlemler tamamlandıktan sonra 

ürünlerin depodan çıkıncaya kadar korunması gerekmektedir. Bu amaçla deponun 

sıcaklığına, nem oranına, temizliğine dikkat edilmelidir. 

 

Depolama iĢlemlerinde ürün kayıplarının önüne geçmek için yerleĢim planı 

yapılmalıdır. Ürünlerin giriĢ ve çıkıĢ iĢlemleri bilgisayar ortamından takip edilmelidir. Belirli 

dönemlerde ürünlerin sayılması gerekir.  

 

Bu çalıĢmamızda ürünlerin depodaki katma değer iĢlemlerini, depolama koĢullarını ele 

alacağız. Binlerce ürün çeĢidi olduğu için sınırlı sayıda ürüne yer verilmiĢtir. 

            

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRE NME FAALĠYETĠ– 1 
 

Her ortamda malların katma değer iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

     

 

 
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Ticari iĢletmelere giderek alınan ürünlerin nasıl teslim alındığını araĢtırınız  

 

 Ticari iĢletmelere giderek alınan ürünlerin barkod, etiket ve ambalaj iĢlemlerinin 

nasıl yapıldığı konusunda bilgi alınız. 

 

AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. MALLARIN KATMA DEĞER ĠġLEMLERĠ 
 

Depolama iĢlemleri yalnızca malların saklanması ve korunması amacının dıĢında bir 

takım katma değerli hizmetlerin ( Ambalaj değiĢtirme, etiketleme, kullanım kılavuzu ekleme, 

ürün birleĢtirme, paketleme, promosyon hazırlama, ürün modifikasyonu, ara üretimler 

gibi…) verildiği, müĢteriye hızlı ulaĢımın sağlandığı merkezler haline gelmiĢtir. 

 

1.1. Depolar 
 

Stokların doğru biçimde saklanması ve korunması için iĢletmede yeterli büyüklük ve 

nitelikte deponun bulunması gerekir. Deponun planlanması ve inĢasında yapısı, dayanıklılığı, 

içerisindeki taĢıma araçlarının rahat hareket edebileceği koridorların bulunması, yangına 

karĢı önlem alınması, taĢıma uzaklıklarının kısa tutulması, basit ancak etkili bir kayıt 

sisteminin kurulması gibi konulara özen gösterilmelidir.  

 

Depolar kullanılıĢ amaçlarına göre, ana ve günlük depolar olmak üzere ikiye 

ayrılabilir. Ana depolar büyük iĢletmelerde stokların uzun süre saklandığı, malzemelerin 

çıkarılıp günlük depolara aktarıldığı alanlardır.  

 

Saklanacak malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre de depolar 

gruplandırılabilir. Bunların en önemlilerini: kuru depolar, taze sebze ve meye depoları, 

soğuk hava depoları, içecek depoları, sarf malzemesi, yakıt ve su depoları oluĢturulur.  

 

Depolar kadar depo içerisindeki yerleĢim ve raflama da özen gösterilmesi gereken bir 

baĢka konuyu oluĢturur. Ġdeal bir raflama sisteminde rafların dört bir tarafını koridor 

çevreleyerek, rafların önünden ve arkasından yükleme, yerleĢtirme ve alım yapılabilmekte, 

olası bozulma ve kayıplar minimize edilmiĢ olmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Yine iĢletmede depoların sağlık koĢullarına, güvenlik durumuna ve girip çıkacak 

malzemelerin sirkülasyonuna elveriĢli olmasına dikkat edilmeli, depolama farklı 

malzemelerin özellikleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. Güvenlik açısından yerleĢim tek 

bir giriĢle bütün depolara ulaĢılabilecek biçimde olmalı, depo çıkıĢında kontrol noktası 

bulunmalı, depo kapıları ve kilitleri sağlam olmalıdır. Ġçecek depoları içerisinde bulunan 

malzemelerin kıymetli olmasından dolayı özel bir koruma sistemi olarak kamera konulabilir. 

 

 

Resim 1.1: Depo 

 

1.2. Depolama Yer Seçimi ve Raf Dizaynı 
 

Depo yeri seçimi, depo içi yerleĢimi ve iĢletimi, depolar arası taĢımalar gibi birçok 

parametre, artan müĢteri beklentileri sebebi ile firmalar açısından stratejik önem 

taĢımaktadır. Bu beklentileri karĢılayacak depoların edinilmesi ve iĢletilmesi firmalar 

açısından önemli bir yatırım ve maliyet unsuru olmuĢtur. Bununla beraber, müĢterinin özel 

ihtiyaçları ve yapmıĢ olduğu yatırımların değerlendirilmesi amacıyla, müĢterinin mevcut 

depo alanları, yeni lojistik teknolojileri ve bilgi sistemleri ile desteklenerek, lojistik hizmet 

sağlayıcılar tarafından verimli kullanılabilmektedir.  

 

Firmalar, iĢ hacimleri, pazardaki talebin durumu, ürün ve hizmetlerin ilgili yerlere 

ulaĢtırılması esnasında ihtiyaç duyduğu koĢulları göz önüne alarak, depolama iĢlemleriyle 

ilgili yatırımlarının ne Ģekilde olacağına karar verir. 

 

Bu sebeple, depolama ihtiyacının giderilmesine yönelik yapılacak yatırımlarda önemli 

olan ayrım, depo alanın mevcut olup olmadığı konusuna dayanır.  

  

Eğer depolama yapılacak olan alan fiziksel olarak hazır değilse, fizibilite çalıĢmaları 

sırasında firmanın ürün özellikleri, ihtiyaç duyulacak depo içi operasyon Ģekli ve hızı, 

kullanılabilecek maksimum yükseklik, elleçleme (eĢyanın asli niteliklerini değiĢtirmeden 

istiflenmesi, yerinin değiĢtirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların 

yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıĢtırılması ve benzeri iĢlemler)  

makinelerinin genel özellikleri gibi detaylar göz önüne alınarak, raf yerleĢimi yapılarak depo 

içinde yer alacak bina kolonlarının, depo içi hareketleri engellemeyecek ve yer kayıplarını en 

aza indirecek Ģekilde yerleĢiminin yapılmasına olanak sağlanır. 
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Eğer söz konusu depo, fiziki olarak hazırsa ve raf ihtiyacı doğarsa, yine ürün 

özellikleri, depo operasyon Ģekli ve hızı, ihtiyaç duyulacak elleçleme makinelerinin 

özellikleri, hali hazırda elleçleme makinesi varsa bunların ihtiyacı giderip, gideremeyeceği 

gibi konular göz önüne alınarak, mevcut deponun mimari özellikleri ve ölçüleri dikkate 

alınarak bir yerleĢim yapılır. Bu aĢamada, her ne kadar maksimum yer kullanımı ve faydası 

sağlanmaya çalıĢılsa da, mevcut deponun fiziki özellik ve yerleĢimi kimi yer kayıplarına yol 

açabilir.   

 

1.3. Deponun Düzenli Olması 
  

Deponun düzenli olmasının  avantajları vardır. Bunları Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

 Stok sayımının doğru ve hızlı yapılabilmesi 

 Hatasız mal kabul ve sevkiyat yapılması 

 SipariĢ kontrollü sevkiyat yapılabilmesi 

 Seri no, lot, parti ve FIFO takibi yapılabilmesi 

 Adres takibi ile malın depo içindeki yerinin tespit edilebilmesi 

 Radyo frekanslı el terminalleri sayesinde bilgisayar ve evrak kullanmadan  

iĢlemlerin yapılabilmesi 

 Barkod ve el terminali ile depo hareketlerinin hızlı yapılabilmesi 

 Kazanılan hız sayesinde maliyetlerin düĢürülmesi 

 Bu özelliklerin müĢterinin isteğine uygun olarak düzenlenebilmesi 

 Anlık ve doğru olarak stokların bilinmesi, stok maliyetlerinin düzenlenmesinde 

kolaylık sağlaması 

 Anlık iĢlem ile iĢ verimliliğinin artırılabilmesi 
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1.4. Depolama Hizmetleri 
 

Lojistik sektöründe depo hizmetinin alınması veya sunulmasında dikkat edilecek belli 

baĢlı noktalar Ģunlardır. 

 

1.4.1. Doğru Yer Seçimi 
  

Depoların ulaĢım açısından kolay eriĢebilir yerlerde olmasına dikkat edilmelidir. 

Özellikle TIR veya kamyon gibi yüksek tonajlı araçların giriĢ-çıkıĢ yapacağı düĢünülürse 

önemi daha kolay anlaĢılır. Deponun bulunduğu yerdeki yol-altyapı ve Telekom alt yapısının 

düzgün olmasına dikkat edilmelidir. 

  

Depoların, ürünün satıĢa sunulacağı yere yakın bulunması iĢ akımı açısından en 

rasyonel yerdir. Bunun faydaları ise Ģöyledir:  

 

 Malların kısa mesafede depolara taĢınması, kazaya uğrayarak devrilme ve 

dökülme olasılığını minimuma indirir.  

 

 Ġstihdam edilmesi gereken personel sayısı azaldığından personel tasarrufu 

sağlanır.  

 

1.4.2. Doğru Raf Sistemleri ve Ġstif Makinelerinin Seçimi 
  

Depolanacak mamüllere uygun raf sisteminin olması, bunlara yük konulması sırasında 

uygun istif makinelerinin seçilmesi önemlidir. Özellikle depo içindeki hareket kabiliyetinin 

rahat olması, hızlı ve sorunsuz yükleme-boĢaltma iĢlemlerinin yapılabilmesine dikkat 

edilmelidir. 
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Depolarda kullanılan raflar, özellikle gıdalar için kullanılacak raflar, krom-nikel 

paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Metalden yapılan ayarlanabilir raflar da tercih edilmektedir. 

Hava akımının sağlanabilmesi için rafların delikli olması sağlanmalıdır. 

 

Depolarda rafların yerleĢtirilmesinde en iyi düzenleme biçimi; rafların duvarlardan 

uzakta olmasıdır. Bu durum malların rahatlıkla alınabilme ve yüklenebilme kolaylığını 

getirir. Stok devir iĢlemi kolaylaĢtırır 

 

1.4.3. Doğru Operasyon ġeklinin Seçimi 
  

Ürün toplama, mal kabul, mal yerleĢtirme, besleme, yükleme-boĢaltma gibi 

operasyonlarda hız, maliyet, araç gibi unsurların göz önünde bulundurularak doğru 

operasyon yöntemlerinin belirlenmesi ve iĢ akıĢlarının çıkartılması gerekir. 

  

1.4.4. Doğru Sayıda ve Nitelikte Eleman Seçilmesi 
  

Depo içindeki operasyon sırasında yeterli sayı ve nitelikte elemanın bulunması önde 

gelen Ģartlardan biridir. Yetersiz eleman sayısı, operasyonların aksamasına, niteliksiz 

elemanların çalıĢtırılması operasyonların kalitesizliğine yol açacaktır. 

  

1.4.5. Doğru Bilgi Teknolojilerinin Seçilmesi 
  

Depo içindeki operasyonların doğru, zamanında ve hızlı bir biçimde yapılması için 

barkod sisteminin depo içindeki mal kabulünden çıkıĢına kadarki tüm aĢamalarında, RF 

(Radyo Frekanslı) barkod okuyucularıyla okutularak sistemde takip edilmesi sağlanmalıdır.  

 

1.5. Stok (Envanter) Bulundurmanın Nedenleri 
 

Envanter, gelecekteki gereksinimleri karĢılamak üzere, depo edilen mal demektir. Stok 

bulundurma kararları, imalatçı, toptancı ve perakendeciler düzeyinde çok önemlidir. Çünkü 

Firmanın yatırımlarının büyük bir bölümünü stoklar temsil eder. Dolayısıyla stok 

kararlarında yapılacak önemli bir yanlıĢlık, müĢteri servisini, satıĢları ve maliyetleri 

etkileyeceği için kârlılığı da önemli ölçüde etkileyecektir.  

 

Stok bulundurmanın nedeni, üretim ve tüketim (Kullanım, satıĢ) faaliyetlerinin aynı 

anda olmamasıdır. ĠĢletmede ya da depoda stok; yani envanter bulundurmanın nedenleri 

iĢletmelere göre değiĢir. Genel olarak stok bulundurmanın baĢlıca nedenleri Ģöyle 

sıralanabilir. 

 

 Satın alma, taĢıma ve üretimde tasarrufları sağlama 

 Arz ve talepteki mevsimlik değiĢmelere karĢı korunma 

 Talep ve sipariĢ süresindeki belirsizliklerden, fiyat artıĢlarından kıtlıklardan 

korunma ve müĢteri servis düzeyini geliĢtirme 

 Maliyetleri azaltma ve dağıtım kanalı üyeleri arasındaki iliĢkilerde tampon 

görevi görme 
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1.6. Stok ÇeĢitleri 
 

Stokları, iĢletmede bulunma nedenlerine göre Ģöyle gruplandırabiliriz: 

 

 Dönem stoku : normal koĢullarda talebi karĢılamak için gerekli olan tazeleme 

stoku. 

 Transitteki stok:  Yolda hareket halindeki stok. 

 Tampon stok:  Emniyet stoku da denir. Talep veya sipariĢ süresindeki 

belirsizlikten dolayı normal dönem stokunun üzerinde fazla olarak tutulan stok. 

 Spekülatif stok:  Normal talebi karĢılama amacı dıĢında elde tutulan stok. 

 Mevsimlik stok: Mevsim baĢında istikrarlı bir akıĢ sürdürebilmek için yapılan 

stoklama. 

 Ölü stok:  Önceden belirlenen bir süre içinde talebi olmamıĢ stok. 

 

1.7. Depoda Ürün Hareketleri 
 

Her depo normal olarak kendi içinde yerleĢim noktalarına bölünür. Fiziksel depolarda 

ürünlerin durumuna göre raflar bulunur. Bu noktalar numaralanır ve / veya isimlendirilir.  

 

Satın alınan veya üretilen malları adreslenmiĢ bir deponun içine yerleĢtirmek daha 

sonraki iĢlemleri kolaylaĢtıracaktır. 

 

Mallar depoya, ürünlerin üzerine etiket yapıĢtırılarak veya ürünlerin konulduğu raflar 

etiketlenerek yerleĢtirilebilir. 
 

Ürünler depoya: 
 

 YerleĢim noktalarına göre, 

 Ürün isimlerine göre,  

 Ürün kodlarına göre,  

 GiriĢ tarihlerine göre, olmak üzere değiĢik ölçütler dikkate alınarak depoya 

yerleĢtirilir. 
 

1.7.1. Ürün GiriĢi  
  

ĠĢletmeye gelen ürünler ile birlikte ürünlere ait irsaliye, fatura ya da irsaliyeli fatura da 

gelmiĢtir.  

 

Firmalardan satın alınan malzemeler önceden belirlenmiĢ satın alma giriĢ kodlarıyla 

depolara girildikten sonra, fatura ve irsaliye bilgileri ile eĢleĢtirilir. Bu eĢleĢtirme iĢleminde 

ürünler ya tek tek sayılır ya da el terminali ile varsa barkotları okutulur. Ġstenen ürünler tam 

ise teslim alınır.  

 

Depoya gelen ürünler, isteğe göre kalite kontrol prosedürlerine tabi tutulabilir. Kalite 

kontrol prosedürlerinin reddettiği malzemeler firmaya iade edilebilir.  
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Ürünleri teslim alma sırasında: 
 

 Satın alınan ürünlerin etiket bilgisi olmasına dikkat edilmeli, kullanım tarihleri 

geçmiĢ ürünler veya etiket bilgisi olmayan ürünler satın alınmamalıdır. 

 Naylon ve plastik ambalajlı ürünlerin, ambalajlarının sağlığa uygun etiketi 

taĢımasına dikkat edilmelidir, vakumlanmıĢ ürünlerin vakumlarına dikkat 

edilerek delik yırtık ambalajlı ürünler satın alınmamalıdır. 

 Tüm gıda ürünleri Türk Gıda Kodeksine uygun üretildiğine dair üretim iznine 

sahip olduğu belgesi olmalıdır. 

 Küflü teneke ambalajlı ürünler alınmamalı, bunların yerine, gıda ürünleri 

konulabilir plastik ambalajlı ürünler tercih edilmelidir. 

 Et ve süt ürünlerinde gıda bilgileri eksik, tarım ve köyiĢleri bakanlığından üretim 

izni olmayan ürünlerin kullanılmaması gerekmektedir.  

 Satın alma depoları krom çelik alaĢımlı raflardan oluĢmalı ve yiyecek ürünleri, 

içecekler ve temizlik ürünleri ayrı depolarda depolanmalıdır. 

 Kuru bakliyat vb. yiyecekler depo içinde plastik palet üstlerine konulmalı ve ilk 

gelen malzeme ile son gelen malzeme ayrılmalı, gıdalar tarihlerine göre ve 

öncelik sıralarına göre kullanıma sunulmalıdır. 

 

1.7.2. Ürün Seri Numarasının OluĢturulması 
 

ĠĢletmeye gelen ürünlerin seri numaraları iki Ģekilde oluĢturulabilir. 

 

 Üretici firmanın ürün üzerine iĢlediği seri numaraları kullanılır.  

 Seri numaralarını iĢletme kendi verir.  

 

Malların alındığı, ya da üretimi yapan firmalar ürünlere seri numarası, barkod vermiĢ 

olabilir. Firmalar isterlerse bu numarayı kullanabilir. 

 

Teslim alınan ürünlere barkotları yapıĢtırılır. Ġsteniyorsa seri numaraları girilerek giriĢ 

iĢlemi tamamlanır.  

 

Ġlgili ürün kartlarında tanımlanan seri baĢlığı ve baĢlangıç numarası temel alınarak seri 

numaraları otomatik olarak üretilebilir.   

 

ArdıĢık seri numaralarında en küçük numara bilgisayar sistemine girilerek geri kalan 

numaraların çok hızlı olarak otomatik oluĢturulması sağlanabilir. Gerekli olması durumda 

ürün seri numaraları depo içinden veya araçtan çok hızlı bir Ģekilde kablosuz okuyuculara 

okutturularak bilgisayar sistemine girilebilir.  

 

GiriĢ iĢlemi tamamlanan ürünler, belli özellikteki lokasyon ve raflara yerleĢtirilir.  

 

 



 

 12 

1.7.3. Ürün ÇıkıĢı 
   

Muhasebe departmanında oluĢturulan satıĢ faturaları veya sevk irsaliyeleri ürün 

hareketi gerektiren evrak türleridir. Depo ile iliĢkilendirme evrak giriĢi esnasında yapılır. 

   

ÇıkıĢı yapılmak üzere seçilen evrak içinde tanımlanan ürünler miktarları ile beraber 

evrak üzerinde belirtilir. Gerekli miktarlar, bulunan noktalardan alınarak ve isteniyorsa seri 

numaraları okutularak çıkıĢ iĢlemi tamamlanır. 

 

Ürünlerin depolama alanından çıkıĢ iĢlemi satıĢ Ģeklinde olabileceği gibi depolama 

alanından satıĢ reyonuna çıkıĢ Ģeklinde de olmaktadır. ÇıkıĢ iĢlemi reyona ise gerektiğinde 

ürünlere etiketlerinin ve alarmlarının takılması gerekir. 

 

1.7.4. Garanti Kartlarının OluĢturulması 
 

Üretici ve ithalatçı firmalar için zorunlu olan garanti belgesi uygulaması, birçok ürün 

için de geçerlidir. Bilgisayarda, ürün kartlarında tanımlanan garanti Ģartları ile, hareket 

miktarı doğrultusunda otomatik olarak oluĢturularak sevkiyat evraklarına eklenebilir.  

 

Depo çıkıĢ iĢlemi esansında, çıkan ürünün seri numarası ile ürün kartında tanımlanan 

garanti belgesi ayrıntılarının yazıcı çıktısı oluĢturulup ürüne eklenir.  

 

Gerekli olması durumunda, paketlere yapıĢtırılmak üzere sayısal olarak kodlanmıĢ 

alıcı ve ürün bilgileri çıktısı yazıcıdan alınabilir.  

 

1.8. Barkod 

Barkod; değiĢik kalınlıktaki dik çizgi ve boĢluklardan oluĢan ve verinin otomatik 

olarak ve hatasız bir biçimde baĢka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. 
Barkod, değiĢik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boĢluklardan oluĢur. 

1.8.1. Barkod ile Neler Yapılabilir? 
 

Barkod, verinin hızlı ve doğru girilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan barkod 

iĢlemlerinin yoğun olduğu ve bilgiye hızlı ve doğru bir Ģekilde ulaĢılmasının ihtiyaç olduğu 

yerlerde kullanılabilir. Bu yöntemin kullanıldığı sistemler veri toplama sistemleri olarak 

adlandırılır. Barkod kullanılarak bir ürüne ait tüm hareketler izlenebilir. Bu sistemlerde 

barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve taĢınabilir data terminaller gibi bir çok iletiĢim aracı 

kullanılmaktadır.   
 

Barkodlu bir sistem kullanarak depo takibi ve depo sayımları çok kolay ve rahat bir 

Ģekilde yapılabilir. 
 

Bir stoğa birden fazla barkod tanımlanabilir. Böylece aynı mala ait eski ve yeni barkod 

kodları ile rahatça iĢlem yapabilme olanağı doğar. Stoklar ve alt stoklar bazında ayrı olarak 

verilen barkodlar ile alt stokların takibi kolaylaĢır. OluĢturulan stok ve alt stoklar için 

otomatik olarak verilen barkod numaraları ve dizayn edilen barkod etiketleri ile her türlü 

stok hareketinde kullanılabilir. 
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Mal hareketlerinde barkod okuyucu ile iĢlem yapabilmenin yanı sıra toplu mal 

hareketlerinde veya depo sayımlarında PTC el terminali aleti kullanılabilmekte ve istenen 

evrağa aktarım yapılabilmektedir.  

 

1.8.2. Borkod Etiketi Tipleri 

 
 Stok Etiketleri: Depoda ya da iĢ yerinde bulunan ürünlerdeki etiketlerdir. 

 Alt Stok Etiketleri : Herhangi bir ürünün özelliğine göre verilen kodlardır.  

Örneğin, ceket ana stok, ceketin beden numaralarına göre ayrılması alt stoktur. 

 Lot Etiketleri: Üretilen ürünlerin parti numarasının verildiği etiketlerdir.  

 Depo Raf Etiketleri: Ürünlerin yerleĢtirildiği rafların numarasının verildiği 

etiketlerdir. 

 Genel Amaçlı Etiketler: ĠĢ yerinde kullanılmak amacı ile alınan ürünlere 

verilen etiketlerdir. 

 

1.8.3. Barkod Basma Yöntemleri 

 

Barkod etiketlerini firmanızda basmanın da birden fazla yolu ve bu yolların da 

avantajı veya dezavantajı vardır.  

 

 Lazer Yazıcıda  

 

Lazer yazıcılardan da barkod basılabilir.   

 

 Barkod Yazıcıda  

 

Barkod yazıcıda Termal ve Termal Transfer olmak üzere iki çeĢit baskı tekniği vardır.  

 Termal Baskı  

Bu yöntemde baskı iĢlemi kâğıdı ısıtarak yapılır. Bu yöntemde ısıya dayanıklı bir 

kâğıt faks makinelerinde olduğu gibi ısıtılarak yakılır. Bu ısının etkisiyle kâğıt siyah renge 

dönüĢür ve böylece baskı iĢlemi yapılmıĢ olur. Ancak bu yöntemle yapılan baskılarda 

çevresel faktörler önemli rol oynar. Bu baskı yöntemi kısa sürelidir. Çünkü güneĢten, ısıdan, 

yoğun ıĢıktan etkilenir ve bozulmaya uğrayabilir. Fakat kısa süreli kullanımlar için idealdir. 
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 Direk Termal (Termal Transfer) Baskı  

Bu yöntemle yapılan baskılar daha uzun sürelidir. Bu yöntemde ribon denen Ģeritler 

kullanılır. Termal baskıda ısıtılan kâğıdın yerini burada ribon alır. Ribon ısıtılarak kâğıt 

üzerine yapıĢtırılır. Daha sağlıklı ve dayanıklı bir yöntemdir. GüneĢ, ısı ve yoğun ıĢıktan 

doğrudan etkilenmez. Uzun ömürlüdür.  

 

1.8.4. Barkodun Yararları 

 Doğruluk  

Doğru bilginin alınmasını sağlar. Kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır. Benzer ürünler 

veya benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karıĢıklığı önler.  

 Hız  

Hızlı veri giriĢinin iki önemli faydası vardır: 

 Ġstenen bilgi manüel Ģekilde toplanacak bilginin çok çok üstünde bir hızla 

ve doğru bir Ģekilde toplanır. 

 Bu toplanan doğru bilgiler bilgisayar ortamında olduğu için yine çok hızlı 

bir Ģekilde bu bilgileri iĢleyebilecek, değerlendirebilecek kiĢilere veya 

ortama ulaĢır.  

 

 Maliyet  

Doğruluğun artması ve veri giriĢ hızının yükselmesi ile iĢçilik maliyeti düĢecek, 

sistem daha ekonomik olacaktır.  

 KullanıĢlılık  

Bu sistem ile güvenilir, detaylı ve hızlı veriler toplanır. Bu toplanan bilgiler ile sistem 

daha etkili yönetilebilir.  

 

Örneğin, 

 

Hangi ürün ne kadar satılıyor?  

ġu anda stokta eksikler neler?  

GeçmiĢ satıĢlara bakarak hangi üründen ne kadar sipariĢ vermeli?  

 

gibi sorulara kolayca cevap bulunabilir.  

 

1.8.5. Barkodun Ürün Paketi Üzerindeki YerleĢimi 
 

Barkodun ürün paketi üzerindeki yeri, barkodun okunmasını kolaylaĢtırmalıdır. 

Örneğin, hızlı ve doğru çalıĢmak zorunda olan kasiyerlerin paket üzerindeki barkodu 

bulmakla zaman yitirmemesi gerekir. Bu nedenle, barkodun okunaklı olmasının yanı sıra 

paket üzerinde kolayca bulunabilir olması da önemlidir.  
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Barkodun ürün paketi üzerine yerleĢtirilmesinde aĢağıdaki kurallar uygulanmalıdır: 

 Barkod, ürünün tabanına (Paket dik durduğunda alt kısma) yakın yerde 

olmalıdır.  

 Barkod, ürün paketinin arka yüzünde olmalıdır.  

 Barkod, paketin köĢelerine dayanmamalı, ambalaj üzerindeki resim/desen/grafik 

ile iç içe geçmemelidir.  

 Barkod, düz (Engebesiz) yüzey üzerinde olmalıdır.  

 Barkod, paketin kenarlarının birleĢim/bağlantı yerinde olmamalıdır.  

 Barkod, paketin buruĢabilen, kıvrılabilen yerinde olmamalıdır.  

 Paketin dar ve geniĢ yüzleri varsa, barkod, geniĢ yüzeyinde olmalıdır.  

 

1.8.6. TOBB Milli Mal Numaralama Merkezi (MMNM)  
 

Merkezi Brüksel‟de bulunan EAN (Uluslararası Mal Numaralama Birliği) ile ABD‟de 

kurulu UCC (Amerikan Numaralama KuruluĢu) örgütlerinin birlikte oluĢturduğu EAN-UCC 

Sistemi, ulusal ve uluslar arası ticarette el değiĢtiren ürünün tanınması ve bu ürünün 

hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliĢtiren bir “Bilgi standardı tanımlama ve 

uygulama sistemi”dir.  

 

EAN-UCC Sistemi, ürünü kimliklendirmek üzere EAN-UCC barkodunu kullanır. 

 

Bu amaçla: 

 

 Ticari ürünler 

 Kutu, koli, palet, varil, çuval gibi taĢıma birimleri 

 Mağaza, depo, ambar gibi yerler 

 DemirbaĢlar için numaralandırma yöntemleri ve standartları oluĢturarak, 

bunların birbirleriyle karıĢmasını önleyecek biçimde tanınmasını sağlar. 

 

EAN International'a bağlı EAN Numaralama Organizasyonu TOBB (Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği) - MMNM (Milli Mal Numaralama Merkezi) 1988 yılında kurulmuĢtur. 

EAN-UCC Sisteminin Türkiye'deki tek temsilcisi ve uygulayıcısı olan ve bir düzenleyici 

kurum kimliği taĢıyan TOBB-MMNM, 

 

 Türkiye'de EAN-UCC Sisteminin gerektirdiği uygulamaları düzenler ve yürütür, 

 Türkiye'deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların EAN-UCC Sistemine üye 

olmasını sağlar. 
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 EAN-UCC Sistemine uygun olarak Türkiye'ye özel ulusal standartları geliĢtirir 

ve uygular. 

 EAN-UCC Sistemine üyelik için baĢvuran firmaların baĢvurularını inceleyerek 

uygun bulunanları EAN-UCC Sistemine üye kaydeder ve EAN-UCC Firma 

Numarası verir. 

 EAN-UCC Sisteminin uygulamaları konusunda üyelerine danıĢmanlık ve 

bilgilendirme hizmetleri sağlar. 

 EAN-UCC tanımlama numaraları ve barkodlarının standartlara uygun biçimde 

hazırlanmasını sağlamak üzere üye firmaları, Bilgi Hizmeti Sağlayıcılarını ve 

Master Film Üreticilerini bilgilendirir ve eğitir. 

 EAN-UCC tanımlama numaralarının ve bu numaraları simgeleyen barkodların 

kullanımını izler, standartlara uygun kullanılmadığı saptanan numaralar ve 

standartlara uygun basılmadığı belirlenen EAN-UCC barkodları için üye firmayı 

uyarır. 

 

EAN-UCC Sistemi ile dünya üzerindeki her  değiĢik ticari ürüne bu ürünü dünya 

üzerinde tek olarak tanımlayacak bir numara verilir; bu numara GTIN (Global Trade Item 

Number-Ticari Ürün Numarası) olarak anılır. GTIN, ürünü kimliklendiren bir numaradır ve 

ürünün özelliklerine iliĢkin hiçbir bilgi içermez. Ürünün tanımında değiĢiklik olmadığı 

sürece ürünün GTIN‟i de aynı kalır. 

 

Ticari ürünler, EAN-UCC Sisteminde, her biri 14 basamaklı GTIN‟in bir alt kümesi 

olarak değerlendirilebilecek EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13, EAN/UCC-14 

numaraları ile tanımlanır ve yine bu numaraları gösteren barkodlar ile simgelenir. 

 

1.8.7. EAN-UCC Firma Numarasının Verilmesi 
 

TOBB-MMNM'ye baĢvuran firmalara, EAN/UCC–13 ürün numaralandırma yapısı 

uyarınca, ürün çeĢitlerinin sayısına bağlı olarak 3 değiĢik uzunlukta firma numarasından biri 

verilir. 

 

EAN-UCC firma numarasının uzunluğu ürün çeĢidi sayısına göre belirlendiğinden, 

TOBB-MMNM'ye üyelik için baĢvuran firma, baĢvuru formunda ürün çeĢidi sayısını 

belirtmek zorundadır.  

 

Firmalara ürün çeĢitlerinin sayılarına bağlı olarak verilen EAN-UCC firma 

numarasının uzunluğu ve EAN/UCC–13 ürün numarasında kullanılacak ürün numarasının 

uzunluğu aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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Ürün ÇeĢidi  

sayısı (en çok) 

EAN/UCC Firma Numarası 

Ürün Numarası 
Kontrol  

Basamağı 
TOBB-MMNM 

Öneki 
Firma Numarası 

99,999 adet 8 6 9 4 basamak 5 basamak  

 

1 basamak 

9,999 adet 8 6 9 5 basamak 4 basamak  

 

1 basamak 

999 adet 8 6 9 6 basamak 3 basamak  

 

1 basamak 

ġekil 1.1: EAN/UCC–13 numarası ve EAN-UCC firma numarası uzunlukları 

 

1.8.8.Türkiye'de Ġlaçlar Ġçin Uygulanan Numaralandırma  Kuralları  
 

Ülkemizdeki ilaç üreticileri (Fason üretim yapanlar dahil) ve ithalatçıları ürettikleri 

ve/veya ihraç ve/veya ithal ettikleri ürünlerde EAN-UCC numarasını ve barkodunu 

uygulamak zorundadır.  

 

Bunun için:  

 

 Firma TOBB-MMNM'ye üyelik için baĢvurur. 

 TOBB-MMNM firmanın baĢvurusunu uygun gördüğünde firmaya 7 basamaklı 

EAN-UCC firma numarası (ülke öneki ve firma numarası) verir.  

 Ġlaç firmaları ürünlerinin üzerinde EAN/UCC–13 numarasını ve EAN–13 

barkodunu kullanırlar. 

 Ġlaç firmalarının kullanacağı EAN–13 barkodundaki beĢ basamaklı ürün 

numarasının ilk iki basamağı ürünün farmasötik form kodu olarak 

belirlendiğinden, ilk iki basamak numarası, ilacın cinsine bağlı olarak Sağlık 

Bakanlığınca verilir. 

 Ürün numarası 001'den baĢlamak üzere ürün çeĢitlerine göre firma tarafından 

verilir. 

 Ayrıca, barkodların ambalajın yan yüzüne basılması gerekir. 

 

 EAN/UCC Firma Numarası Ürün Numarası 

Kontrol 

Basamağı TOBB-MMNM 

Öneki  
Firma Numarası Farmasötik Kod Ürün Numarası 

8 6 9 4 basamak 2 basamak 3 basamak 1 basamak 

ġekil.1.2: Ġlaçlarda uygulanan EAN/UCC–13 numarasının yapısı 
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1.8.9. Ağırlıklı Ürün Numaraları 
 

TOBB-MMNM, Türkiye'de dağıtıma ve satıĢa sunulan ağırlıklı ürünlerin 

tanımlanması ve numaralandırılması için ulusal bir standart geliĢtirmiĢtir. 

 

TOBB-MMNM'nin geliĢtirdiği Ağırlıklı Ürün Numarası standardı aĢağıdaki temel 

özelliklere sahiptir. 

 Ağırlıklı Ürün Numarası bir tür Mağaza/Depo içi GTIN uygulamasıdır.  

 Ağırlıkları değiĢen ve satıĢ bedelleri ağırlıklarına göre belirlenen ticari ürünler 

için kullanılır.  

 Ağırlıklı ürünlere verilen numara EAN-UCC Sisteminin GTIN yapısına 

uygundur ve EAN/UCC–13 numarasıdır.  

 Ağırlıklı ürün, paketinin üzerinde EAN–13 barkod alfabesi ile simgelenir.  

 Numaranın kapsamında ürünün gram cinsinden ağırlığı yer alır.  
 

Ağırlıklı ürünler için TOBB-MMNM'nin Türkiye'de uyguladığı EAN/UCC–13 

standardındaki GTIN yapısı aĢağıda gösterilmiĢtir: 
 

EAN/UCC Öneki Ürün numarası 
Ürünün Ağırlığı  

(gram cinsinden) 

Kontrol 

Basamağı 

28 5 basamak 5 basamak 1 basamak 

ġekil.1.3: EAN/UCC–13 standardındaki GTIN yapısı 
 

EAN/UCC Öneki: Ağırlıklı ürünler için TOBB-MMNM'Nin Türkiye sınırları içinde 

uyguladığı ön ek '28'dir. Bir mağaza/depo içi GTIN ön eki olan '28', Türkiye'de yalnızca 

TOBB-MMNM tarafından kullanılmaktadır.  
 

Ürün Numarası: Ağırlıklı ürün için TOBB-MMNM tarafından verilen 5 basamaklı 

numaradır. TOBB-MMNM'ye üye olan üretici, dağıtıcı, satıcı firma, ağırlıklı ürünün 

tanımını bildirerek TOBB-MMNM'den bedeli karĢılığında ürün numarası alır. Bu numara, 

Türkiye içerisinde tektir.  Dağıtım ve satıĢa sunulan her bir değiĢik ürün çeĢidi için TOBB-

MMNM'den ayrı bir ürün numarası alınmalıdır. 
 

Ürünün Ağırlığı: Ürünün gram cinsinden ağırlığını gösterir. 5 basamaktır. Ürünün 

ağırlığı elektronik teraziler tarafından ölçülür ve EAN–13 barkod alfabesi ile ürünün GTIN 

gösteren barkod basılır. 
 

1.8.10. Ürünlere Etiketin Takılamaması 
 

Eğer ürün etiketleme yapılmayacak  kadar ufak veya birim fiyatı düĢük ürünler ise, 

ürün kodunu içeren etiketi, ürünün bulunduğu raf, dolap, çekmece üzerine de yapabilirsiniz. 

Örneğin cıvata, çivi, fener ampulü gibi malzemeleri etiketlemek son derece zor ve maliyetli  

olabilmektedir. Bunun için bu tür ürünler, tuttuğunuz paket, çekmece, raf gibi yerlere ürün 

etiketini yapıĢtırabilirsiniz. Bu durumda stokagiriĢ/çıkıĢ iĢleminde bu barkod okutturularak 

iĢlem yapılabilir.  
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1.8.11. Ean–13 Numaralama Yapısı  
 

EAN/UCC–13 numarası, perakende satılan ticari ürünlerin yanı sıra hizmetler ve 

perakende satılmayan ticari ürünler için de kullanılır. 13 basamaktan oluĢan EAN/UCC–13 

numarasının barkodu, EAN–13 barkod alfabesi kullanılarak basılır.  

 

EAN13 numarası, EAN Numaralama Organizasyonu‟nun verdiği EAN-UCC firma 

numarası ile firmanın ürüne verdiği numaradan oluĢur. Türkiye‟de TOBB-MMNM 

tarafından uygulanan EAN–13 numaralama yapısı aĢağıda gösterilmiĢtir: 

 

 
 

Firma Numarası: TOBB-MMNM‟ye baĢvuran üretici, dağıtıcı, satıcı, ithalatçı 

firmalara TOBB-MMNM‟nin verdiği numaradır. 

 

Ürün Numarası: Firma Numarası alan firmanın ürettiği malların her ürüne yeni 

numara verilmesi koĢulu ile birden baĢlanarak numaralandırılması.(Aynı numara birden fazla 

kullanılamaz.) 

 

Kontrol Basamağı: EAN13 numarasındaki 13. basamak kontrol basamağıdır.  

 

1.8.12. DeğiĢken Miktarlarla Satılan Ürünlerin  Numaralandırılması  
 

Dağıtıma ve/veya satıĢa sunulduğunda ağırlık, uzunluk, yüzölçümü, hacim vb. değiĢen 

bir özelliğinden dolayı dağıtım/satıĢ koĢulları değiĢen ürünler, değiĢken miktarlı olarak 

adlandırılır. Örneğin, satıĢ noktasında satılırken satıĢ tutarı, ağırlığına göre belli olan peynir, 

tavuk ya da Ģarküteri ürünleri değiĢken miktarlı ürün sınıfına girerler. 

 

Perakende satıĢ ortamlarında kullanılan EAN-UCC numaraları ürünün değiĢken 

özelliğini gösteremediğinden, perakende satılan değiĢken miktarlı ürünler için dünyada kabul 

edilmiĢ uluslar arası bir standart yoktur. EAN Numaralama Organizasyonları, değiĢken 

miktarlı ürünler için kendi sınırları içerisinde kalmak koĢulu ile yerel (Ulusal) standartlar 

geliĢtirip uygulamaktadır. 

 

1.8.13. Aynı Üründen OluĢan Grupların Numaralandırılması  
 

Aynı ürünün bir araya getirilmesi ile oluĢan gruplar da birer ticari ürün olarak 

tanımlanırlar ve bu gruplar da aĢağıdaki numaralardan biri kullanılarak numara alır: 

 

 EAN/UCC–13 numarası 

 EAN/UCC–14 numarası 
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EAN-13 barkodu birim ambalajlar üzerinde kullanılmaktadır. EAN/UCC–14, ise bu 

birimlerin toplu halde sevk edildiği ambalajlarda (Kolilerinde) kullanılan bir sistemdir. 

EAN-13 barkodundaki numaralama sisteminin baĢına bir “0” (Sıfır) getirilerek oluĢturulur. 

14 hanenin dağılımı baĢtaki “0” dıĢarıda bırakılırsa EAN-13 sisteminin aynısıdır. 

 

Aynı ürünü gruplayan paketler aĢağıdaki özelliklerden birini taĢıyabilir: 

 

 
 

 Perakende satıĢ noktalarında satıĢa sunulan ve barkodları perakende satıĢ 

noktasındaki satıĢ noktası terminali/yazarkasada okutulan paketler.  

 

 Perakende satıĢ noktalarından geçmeyen ancak ticari ürünleri taĢımak ve/veya 

depolamak için kullanılan kutular (koliler, kasalar vb.)  Bu gruplar için 

EAN/UCC–14 numarası kullanılır.  

 

1.8.14. Yayınlarda Barkod Uygulaması  
 

EAN-UCC Sistemi ile kitaplar, süreli yayınlar (Dergiler, gazeteler) ve müzik 

yayınlarına (Kaset, CD) barkod numarası verilir. Yayınların tanımlanması için EAN/UCC–

13 numarası kullanılır; bu numara, yayının üzerine EAN–13 barkod alfabesi kullanılarak 

basılır. 

 

EAN-UCC Sistemi, yayınların tanımlanmasında yayıncılık sektöründe kullanılagelen 

numaralama sistemini temel almıĢtır; buna göre; 

 

 Kitaplar için ISBN (International Standart Book Number) 

 Süreli yayınlar için ISSN (International Standart Serial Number) 

 Müzik yayınları için ISMN (International Standart Music Number) kullanılarak 

EAN/UCC–13 numarası oluĢturulur. 
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ġekil 1.4: Yayınlarda kullanılan borkod çeĢitleri 

 

Yayıncı firmalar, yayınlarında ISBN, ISSN ya da ISMN gibi numaralama 

standartlarını kullanabilecekleri gibi arzu ederlerse yayınlarına doğrudan EAN/UCC–13 

numarası da verebilirler. 

 

Kitaplarında ve süreli yayınlarında barkod uygulayacak firmaların MMNM üyesi 

olması  gerekmez. ISBN ve ISSN T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel 

Müdürlüğü‟nden alınır. 

 

1.8.15. Mağaza/Depo Ġçi Barkod Uygulamaları 
 

Bir ticari ürün dağıtım kanalına sunulmayacak ancak numaralandırıldığı firmada, 

mağaza, mağaza zinciri ya da depo içerisindeki iç iĢlemlerde kullanılacaksa, bu durumda 

ürünü tanımlayan EAN-UCC Numarası “2” öneki ile baĢlar ve her zaman EAN/UCC–13 

standardında numaralandırılır. 

 

Örneğin:  28 NNNNN AAAAA K Ģeklinde verilen bir barkodda; 

 

28: Ağırlık ürünler için mağaza içi EAN-13 uygulamasını belirleyen ön ek 

 

NNNNN: Ürünün tüm ülke içerisinde tek olarak tanınmasını sağlayan ve TOBB - 

MMNM tarafından merkeze üye üretici firmaya verilen 5 haneli numara 

 

AAAAA: Ürünün gram cinsinden ağırlığı (Örn : 2 Kg 520 Gr. = 02520) 

 

1.8.16. Yerlerin (Lokasyonların) Tanımlanması  
 

EAN-UCC sisteminde yer numaraları, bir iĢ ortamındaki ya da organizasyon içindeki 

yasal, fonksiyonel ya da fiziksel yerleĢim birimini belirtir, örneğin, 

 

Yasal yerleĢim birimleri: Firmalar (Ģirketler), Ģubeler, bankalar… 

 

Fonksiyonel yerleĢim birimleri: Organizasyon içindeki departmanlardır; satın alma 

departmanı, muhasebe departmanı, satıĢ departmanı… 
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Fiziksel yerleĢim birimleri: Bir yapı içindeki alan/bölümdür; depo, depodaki raflar, 

tesellüm kapısı, sevkiyat alanı, mağaza içi… 

 

 

ġekil 1.5: Ürün etiketi 

 

EAN-UCC Sistemi ile yukarıda örneklenen yerlerin her birine, bu yeri tek olarak 

tanımlayacak bir numara verilir. Bu numara EAN/UCC GLN (Global Location Number) 

olarak adlandırılır. 

 

GLN adı verilen yer numaraları, yerlerin, bilgi sistemlerindeki veritabanlarında tutulan 

tanımlayıcı bilgilerine eriĢmek için kullanılır. 

 

1.8.17. Ean-8 Numaraları 
 

EAN8 numaraları, ürün paketinin üzerinde EAN–13 numarası ve EAN/UCC–13 

barkodunun basılması için yeterli yer olmadığı durumlarda EAN Numaralama 

Organizasyonu tarafından verilir.  

 

Türkiye‟de EAN/UCC–8 numaraları TOBB-MMNM tarafından verilmektedir. 

 

Firmalar, EAN–8 numarasını edinmek için ürünün ambalaj örneği ile birlikte 

baĢvurmalıdır. 

 

EAN Numaralama Organizasyonu, ancak aĢağıdaki durumlardan biri gerçekleĢiyorsa 

ürünün EAN–8 numarası almasını kabul eder: 

 Ürün paketinin toplam alanı 80 cm²‟den küçük ise  

 Basılı etiket yüzeyinin alanı 40 cm²‟den küçük ise  

 Silindir kaplar için, kabın çapı 30 mm‟den küçük ise 
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EAN/UCC–8 numarasının genel yapısı ile EAN/UCC–8 barkodu yanda verilmiĢtir:    

 

Ürün Numarası: TOBB-MMNM‟ye baĢvurarak firma numarası alan üretici, dağıtıcı, 

satıcı, ithalatçı firmalar, ticari ürün paketinde EAN–8 numarası kullanılması gerektiğini 

ispatladıkları koĢulda, TOBB-MMNM, ticari ürün için Ürün Numarasını verir. Bu numara 4 

basamaktan oluĢur  

 

Kontrol Basamağı: EAN/UCC–8 numarasındaki 8. basamak, kontrol basamağıdır.  

 

1.8.18. Gıda Maddelerinin Etiketlenmesi  
 

Gıda maddelerinin etiketlenmesinde aĢağıda belirtilen açıklamalara dikkat edilmelidir: 

 

 SatıĢa sunulan her gıda maddesinin ambalajında etiket bulundurulması 

mecburidir. 

 Gıda maddesinin etiket bilgileri tam ve doğru olarak ifade edilmelidir. 

 Etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Türkçe‟nin yanı sıra baĢka resmi diller de 

kullanılabilir. 

 Tüm yazılar, fonla kontrast teĢkil edecek Ģekilde, silinmez karakterde, okunabilir 

renk ve boyutta olmalı, ambalaja sağlam bir Ģekilde basılmıĢ, yapıĢtırılmıĢ veya 

tutturulmuĢ olmalıdır. 

 Gıda maddesinin etiketi sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine göre hatalı bir 

izlenim yaratacak, tüketiciyi yanıltacak resim, Ģekil ve benzerlerini 

içermemelidir. 

 Özel beslenme amaçlı gıdalar dahil herhangi bir gıda maddesinin etiketinde, o 

gıda maddesinin hastalıkları önleme, iyileĢtirme ve tedavi etme özelliği 

olduğunu bildiren veya ima eden ifadeler yer alamaz. 

 Beslenme yönünden etiketleme özel beslenme amaçlı gıdaların ve bileĢiminde 

farklılık yapıldığı beyan edilen gıdaların etiketlenmesinde mecburi olup, diğer 

gıda maddelerinde ihtiyaridir. 

 Enerji veya yağ değerlerinde sağlanan en az %25 lik azalmalar etiket üzerinde 

“azaltılmıĢ” veya eĢdeğeri bir kelimeyle ifade edilir. 

 Besin öğelerinin miktarları etiket üzerinde yanda verildiği Ģekilde, her 100 g 

veya 100 ml için veya her porsiyonda rakamsal olarak belirtilmelidir.  
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1.8.19. Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait ĠĢaretlerin veya Sembollerin 

Belirlenmesi 
 

Gıda üretim iĢyerlerinde üretilen gıda maddelerinin ait olduğu parti numarasının 

belirlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurallar aĢağıda belirtilmiĢtir:  

 

 Parti numarası bulunmayan gıda maddeleri satıĢa sunulamaz. 

 Parti numaraları: 

  

 Geçici depo veya ambarlara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine 

satılan veya gönderilen, üretici birliklerine sevk edilen, hazırlama veya 

üretim tesisleri için toplama sistemlerine bırakılan tarımsal ürünlerde 

 SatıĢ noktasındaki tüketiciye yönelik ön paketleme yapılmamıĢ ve alıcı 

isteğine bağlı olarak paketlenmiĢ veya hemen satıĢa sunulmak üzere ön 

paketleme yapılmıĢ gıda maddelerinde 

 Paketinin veya kutusunun en uzun kenarının bulunduğu yüzey alanı 10 

cm
2
 'den küçük olan gıda maddelerinde 

 BirleĢtirilmiĢ paketlerde parti numarası gözükmesi gerekmekle birlikte tek 

porsiyonluk dondurmalarda zorunlu değildir. 

 

 Parti numaraları, her seferinde, gıda maddelerinin veya diğerlerinin üreticileri, 

imalatçıları ve ambalajlama yapan iĢ yerleri tarafından belirlenir.  

 Parti numarası, bu iĢletmecilerden birinin veya diğerlerinin sorumluluğu altında 

belirlenir ve iĢaretlenir; etiket üzerindeki diğer iĢaretler arasından kolaylıkla fark 

edilemediği durumlarda ise parti numarasının önünde “L” harfi yer alır. 

 Gıda maddesinin ön paketleme yapıldığı durumlarda “L” harfi, ambalajın veya 

kutunun veya ilgili ticari dokümanların üzerinde görünmelidir. 

 Parti numaraları her durumda kolay görülebilen, açık okunabilen ve silinmez 

Ģekilde olmalıdır. 

 Gıda maddelerinin günlük, kısa süreli olması veya etiketi üzerinde “...... gün 

içinde tüketilmelidir” ifadesinin gün ve ay olarak yer alması durumunda parti 

numarasının belirtilmesi gerekmez. 
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1.8.20. Gıdaları Etiketleme ve ĠĢaretleme Kuralları    
 

Gıda maddelerinin etiketinde bulundurulması zorunlu bilgiler aĢağıdadır: 

 

 Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin adı veya böyle bir adın olmaması 

halinde, ürünün gerçek doğası hakkında yeterli ve doğru bilgiyi tüketiciye sunan 

açıklayıcı tanımla belirtilmelidir.  

 Ġçindekiler: Gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ham 

madde ve gıda katkı maddeleri etiket üzerinde üretim sırasında kullanıldıkları 

miktara göre azalan oranlarda belirtilmelidir.  

 Net miktarı: 

 

 Sıvı gıda maddelerinde hacim olarak 

 Katı gıda maddelerinde ağırlık veya tane ile satılanlarda adet olarak 

 Yarı katı gıda maddelerinde ağırlık veya hacim olarak belirtilmelidir. 

 Sıvı ile birlikte hazırlanan katı gıda maddelerinin süzme ağırlığı 

verilmelidir. 

 

Gıda maddelerinin net miktar ve süzme ağırlığı metrik sisteme göre beyan edilmelidir.  

 

 Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: Ġmalatçı veya ambalajlayıcı veya 

ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli 

markası ve üretim yeri bildirilmelidir. Fason üretim yaptırılması halinde üretim 

yapan firmanın adı ve adresi belirtilmelidir. 

 Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü: Gıda maddesinin üretildiği 

tarih, son tüketim tarihi veya raf ömrü etiket üzerinde aĢağıdaki Ģekilde 

belirtilmelidir. 

 

 Raf ömrü    Son tüketim tarihi 

 3 aydan kısa ise     gün ve ay olarak belirtilmeli 

 3 -18 ay arasında ise    ay ve yıl olarak belirtilmeli 

 18 aydan uzun ise    yıl olarak belirtilmeli 

 

 Tarih belirtildiğinde gün içeriyorsa ; “.......günden önce tüketilmelidir”, 

ifadesine yer verilmelidir. 

 Mikrobiyolojik yönden çabuk bozulabilecek gıda maddeleri için “.......e 

kadar tüketilmelidir”- diğer durumlarda “......sonuna kadar tüketilmelidir” 

ifadesine yer verilmelidir. 

 

 Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası: Parti ve/veya seri numarası 

varsa kod numarası belirtilmelidir. 

 Üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi 

ve sayısı: Etiket üzerinde Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığınca verilen üretim izin 

tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı 

belirtilmelidir. 
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 Orijin ülke: “Türk Malı” veya “TM” olarak belirtilmelidir. Ġthal malı gıda 

maddelerinde ise ülke adı verilmelidir. 

 “Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı’nın ../../.... tarih ve ..... sayılı izni ile 

üretilmiĢtir” , “Türk Gıda Kodeksine Uygundur” veya “Türk Gıda Kodeksi 

- ............  Tebliği’ne uygun üretilmiĢtir”  ibaresinin bulundurulması 

zorunludur.  

 Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza Ģartları: Tüketim öncesi bir 

iĢlem gerektiren durumlarda gıdanın doğru kullanımını sağlamak için gerekli 

hazırlama bilgisi etiket üzerinde yer almalıdır. Gıda maddesinin son tüketim 

tarihi veya raf ömrünün yanısıra özel muhafaza Ģartlarını gerektiriyorsa bu 

Ģartlar ve bu Ģartlarda kullanımı etiket üzerinde belirtilmelidir. 

 

Gıda maddesinin bileĢiminde tatlandırıcı var ise “Ġçinde Tatlandırıcı Vardır” ifadesi, 

gıda maddesine %10 veya daha fazla poliol eklenmiĢ ise “AĢırı Tüketimi Laksatif Etkiye 

Neden Olabilir” ifadesi yer almalıdır. 

 

 

Resim:1.2: Bir gıda maddesinin etiketi 

 

Gıda maddesi olmayan ürünlerde de etiketleri vardır. Bu ürünlerin bir kısmında 

toplum sağlığını ilgilendiren bilgiler bulunmamaktadır. Daha çok ürün ve ürünün özellikleri 

ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. 
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1.8.21. Küçük Ambalajlı Gıdaların Etiketlenmesi 
 

En geniĢ yüzeyi 10 cm
2
 den küçük olan ambalajlarda;  

 

 Gıda maddesinin adı, 

 Net miktarı  
 Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü  bilgilerinin bulunması 

yeterlidir. Bu tür gıda maddelerinin etiketlerinde bulunması zorunlu olan diğer 

etiket bilgileri dıĢ ambalaj üzerinde verilir. 

 

1.8.22. DıĢ Ambalajların Etiketlenmesi 
 

DıĢ ambalajların etiketlenmesiyle ilgili genel kurallar aĢağıdadır: 

 

 Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin yaygın olarak kullanılan adı veya 

gıdanın adına ilave olarak onun gerçek tabiatını belirleyen tipi, çeĢidi, türü gibi 

tanımlar belirtilmelidir. 

 Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrü belirtilmelidir. 

 Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: Ġmalatçı veya ambalajlayıcı veya 

ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli 

markası ve üretim yeri bildirilmelidir. 

 Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir. 

 Ġçindeki iç ambalaj adedi belirtilmelidir. 

  

Ġç ambalaj üzerindeki bilgiler dıĢ ambalajdan görülebildiğinde dıĢ ambalaj üzerine bu 

bilgiler yazılmayabilir. 

 

1.8.23. Dağıtım Ambalajlarının Etiketlenmesi 
 

Gıda maddelerinin kolay ve güvenilir bir biçimde taĢınması, gönderildiği yere ulaĢtığı 

zaman kolay fark edilmesi için dağıtım ambalajlarının etiketleri üzerinde bulunması gerekli 

olan bilgiler aĢağıdadır. 

 

 
 

 Gıda maddesinin adı 

 Brüt ağırlığı 

 Ġçerdiği ambalaj adedi 
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1.8.24. Dökme Gıdaların Etiketlenmesi 
 

Dökme gıdalar olarak satıĢa sunulan Ģekerlemeler, alkolsüz aromalı içecekler,  teneke 

peyniri, tulum peyniri, yaĢ meyve ve sebzeler vb. gıda maddelerinin tüketim veya satıĢ 

yerlerine sevk edilmesinde gıda maddesinin adı, üretici firmanın adı ve adresi, üretim yeri, 

üretim tarihi, parti ve/veya seri numarası, varsa kod numarası ile ilgili bilgileri içeren 

etiketler, dağıtım ambalajı üzerinde tüketicinin göreceği yerlerde bulundurulmalı veya gıda 

maddesiyle birlikte tüketiciye sunulmalıdır. 

 

 

Resim 1.3: Dökme gıdalar 

 

1.9. Ambalajlama ve Paketleme 
 

Ambalaj, ürünün pazarlanması veya dağıtımında ürünü koruyan ve ürün hakkında 

özel bilgileri içeren, muhtelif materyalden yapılmıĢ farklı büyüklükteki ünitelerdir. 

 

 

Resim 1.4: AmbalajlanmıĢ ürünler 
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Bu tanımlamada belirtildiği gibi, ambalajlamanın en önemli özelliği, ürünün fiziksel 

zarardan korunarak, sağlam-sağlıklı biçimde tüketiciye sunulmasını sağlamasıdır.  

 

Paketleme,  pazara hazırlanmıĢ ürünün uygun ambalaj kaplarına doldurulması 

iĢlemine ambalajlama veya paketleme denir.  

 

Günümüzde sebze türlerine göre farklı büyüklük ve Ģekilde, tahta kasa veya sandıklar, 

oluklu-oluksuz karton kutular, file çuvallar, plastik kasalar ve polietilen torbalar ambalaj 

materyali olarak kullanılmaktadır.  

 

 

Resim 1.5: PaketlenmiĢ ürünler 

 

1.9.1. Ambalaj Kaplarının Özellikleri 
 

Ambalaj kapları 

 

 Ġçindeki ürünü ezilmeye karĢı korumalıdır. 

 Sallanma ve üzerindeki istif basıncından koruyacak derecede sağlam ve sert 

olmalıdır. 

 Temiz ve dikkat çekici - kokusuz ve hafif olmalıdır. 

 Havalanmaya ve soğutulmaya uygun olmalıdır. 

 BoĢken kolay taĢınmalı ve az yer kaplamalıdır. 

 Ambalaj materyali gıda maddesini özelliğine bağlı olarak sıcaklık değiĢimleri, 

nem, hava, ıĢık gibi olumsuz dıĢ etkenlerden korumalıdır. 

 Gıda maddelerinin bileĢiminde istenmeyen değiĢikliklere bozulmalara neden 

olmamalı ve gıda maddesiyle etkileĢim göstermemelidir. 

 Doldurma, taĢıma ve depolama koĢullarına dayanıklı ve istiflemeye uygun 

olmalıdır. 

 

Genellikle bir defa kullanılacak ambalaj kapları tercih edilir. Ancak, gidiĢ-dönüĢ 

mesafesi ve süresi kısa ise, çok kere kullanılacak tipler seçilir. 

 

1.9.2. Ambalajlama ile Ġlgili Kurallar  
 

 Türk Gıda Kodeksi‟nde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması 

zorunludur. 
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 AmbalajlanmıĢ gıda maddesi, ambalajı değiĢtirilmediği veya açılmadığı sürece 

gıda maddesine eriĢilemez durumda olmalıdır. 

 

 Gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiĢ basılı ve yazılı kâğıtlar, yeniden 

iĢlenmiĢ kâğıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılamazlar. 

 

 Yumurta violleri, meyve violleri ve gıda ile direkt temas etmeyen oluklu 

mukavva kutu üretiminde belirli ölçüleri sağlamak, ürün özelliklerine ve 

tekniğine uygun üretilmek kaydıyla yeniden iĢlenmiĢ kâğıt kullanımına izin 

verilir.  

 
 

1.9.3. Ambalaj Materyalleri 
 

Ambalaj materyallerinin ( Ambalajlamada kullanılan malzemeler) genel özellikleri 

aĢağıdadır. 

 

1.9.3.1. Kâğıt Esaslı Ambalaj Materyalleri 
 

Kâğıt esaslı ambalaj materyalleri, gıda maddelerini doğrudan sarmaya veya içine 

koymaya uygun kâğıt, karton, oluklu mukavva vb. maddelerdir. Ġçindeki maddenin 

bileĢimini ve duyusal özelliklerini değiĢtirmeyecek, dıĢarıya sızıntı ve akıntı yapmasına 

imkân vermeyecek nitelikte olmalı ve gıda ile direkt temas halindeki yüzey boya 

içermemelidir. 

  

1.9.3.2. Metal Esaslı Ambalaj Materyalleri 
 

Metal esaslı ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar Ģöyledir: 

 

 Gıda maddelerinin konulduğu paslanmaz çelik dıĢındaki metal esaslı ambalajlar 

gıdanın özelliğine göre kalay, krom, kromoksit, alüminyum folyo, lak veya 

plastik ile kaplanmıĢ olmalıdır. Kaplama maddeleri kaplanılan tüm yüzeylere 

homojen bir Ģekilde dağılmalıdır. Lak ve plastik kaplamalarda bu maddelerin 

özellikleri plastik maddelerin teknik özelliklerine uygun olmalıdır. 

 Metal ambalaj kapaklarında kullanılacak contalar, kapak kenarına homojen bir 

Ģekilde dağılmalı, kopma olmamalı, ısıl iĢlemlerden zarar görmemelidir. 

Contaların özellikleri de plastik maddelerin teknik özellikleri bölümüne uygun 

olmalıdır. 
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 Asitli gıdaların ve içkilerin çinko ve çinko ile galvanize edilmiĢ kaplarla teması 

yasaktır. 

 

1.9.3.3.Cam Ambalaj Materyalleri 
 

Cam ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar Ģöyledir. 

 

 Cam kapların ani sıcaklık değiĢimine dayanım dereceleri en az 42  
o
C olmalıdır. 

 Cam ambalajın içindeki ürüne bağlı olarak meydana gelebilecek basınç dikkate 

alınarak ambalajın içinde bir kısım boĢluk bırakılmalıdır.  

 Cam kapakların ağzına konulan madeni kapaklar ve mantar tıpaları bir kere 

kullanılmalıdır. 

 Mantarların yapıĢtırılmasında, suda çözünmeyen ve toksik olmayan yapıĢtırıcılar 

kullanılmalıdır. 

 

1.9.3.4. Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri 
 

Plastik esaslı ambalaj materyallerinin kullanımı ile ilgili kurallar Ģöyledir: 

 

 Yiyecek ve içeceklerin ambalajı olarak kullanılan plastikler bir kez 

kullanılabilir. 

 Gıda maddeleri ile temas edecek plastiklerde kullanılacak boyar maddeler, gıda 

maddelerinde hiç bir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir. 

 Gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastik maddeler kolay kırılmayan, 

yırtılmayan ve Ģekil bozukluğuna uğramayan bir yapıda olmalıdır. 

 Plastiklerle temasta bulunacak gıda maddeleri aĢağıda belirtilen gruplara ayrılır: 

 Sulu maddeler, alkollü maddeler, yağlı maddeler, kuru, katı maddeler, asitli 

maddeler.  

 

1.10. Ġstifleme 
 

Malların depoya ya da iĢletmeye yerleĢtirilmesidir. 

 

Zeminde Ġstifleme 
 

Malların aralarında belirli geçitler bırakılan birkaç adet yığının oluĢturulmasına blok 

istifleme denir.  

 

Zeminde blok istifleme, malların forklift ve konveyör ile taĢınmasına olanak sağlayan 

depolama Ģeklidir. Bununla beraber paketleme malzemelerinin dayanıklılığı ve zeminin belli 

bazı ihtiyaçları karĢılaması gerekir. Büyük malların büyük hacimlerinin depolanmaları için 

uygundur. ĠstiflenmiĢ mal bloklarının depolanmasında belirli ünitelerin dıĢında boĢluk 

bırakılmamalıdır.Yasal olarak istifleme yüksekliği en fazla 3 metredir. 
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Raflarda Ġstifleme 
 

Depo alanından daha fazla istifade etmek için raflarda blok istifleme yapılır. Malların 

raflara blok istiflenebilmesi için malların paketleme Ģekilleri basit olmalıdır. 

 

Ġstifleme Araçları 
 

Depoda ürünleri kaldırma aracı olarak; vinç, asansör, forklift gibi araçlar kullanılır. Bu 

kaldırma kaldırma araçları üç ayda bir bütünüyle kontrolden geçirilmelidir.   

 

Forkliftler 
 

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

istifleme makineleri günümüzde sanayi kuruluĢlarında birçok alanda kullanılmaktadır.  

 

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

tanklarının, çeĢitli Ģekillerde ambalajlanmıĢ ürünlerin iĢyeri ortamında bir yerden bir yere 

taĢınması, depolanması, çeĢitli araçlara yüklenmesi gibi iĢlerde yaygın olarak ve giderek 

artan oranda forkliftler kullanılmaktadır. 

 

Forkliftlerin kullanımı sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

 

DeğiĢik tiplerde forklift makineleri vardır.  

 

 

Resim 1.7: Forkliftler 

 

Konveyörler ( Yürüyen rampalar ) 
 

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

yüklenmesi, malların depo içinde bir erden baĢka bir yere taĢınması  amacıyla kullanılır. 
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Resim 1.8: Konveyörler 

 

Kolay kullanımı ve dizaynı sayesinde personel sayısını en aza indirir. Teleskobik  

konveyörlerin en belirgin özellikleri, konveyör uzunluğunun çalıĢırken değiĢtirilebilmesidir. 

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

hidrolik ünite ile ayarlanabilir. 

 

1.11. Ürünlere Alarm Takılması 
 

Mağazalarda ürün kaybının önlenmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir.  

 

Ürün Kontrol Sisteminin Temel Parçaları: 

 

 Kontrol ünitesi,  

 Algılama üniteleri,  

 Elektronik etiketler ve yan ürünleridir.  

 

Sistemde algılama üniteleri belirli bir bölgede radyo dalgaları oluĢtururlar. Bu sinyalin 

gücü ve frekansı kullanılan sistemin özelliğine göre farklılıklar içerir. Elektronik etiket, 

algılama alanındaki sinyali algılayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu sinyal, algılayıcılar 

vasıtasıyla alınır, gerekli hata kontrolleri yapılarak alarmın oluĢması sağlanır.  
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1.11.1. Sistemin ĠĢleyiĢi ve Uygulamalar  
 

Mağazacılık sektörü için geliĢtirilen ve göründüğü gibi oldukça karmaĢık gibi gözüken 

ürün koruma sisteminin iĢleyiĢi ve uygulamaları 3 temel yapıda incelenebilir: Konfeksiyon, 

gıda ve kütüphane sistemleri. 

  

1.11.1.1. Kütüphane Uygulaması  
 

Kitap ve CD‟ler kağıt etiket ile alarmlanmaktadır. Kitap ve CD kiralamalarında alarm 

etiketleri ürün dıĢarı çıkarken deaktif (Sistem dıĢı bırakmak) edilir. Tekrar döndüğünde ise 

reaktif edilebilmelidir. Böylelikle elektronik etiketin her ürün satıĢında sökülmesi, ürün geri 

geldiğinde de tekrar ürüne takılması gibi bir uygulama ortadan kaldırılmıĢ olacaktır. 

 

 

Resim 1.9: Kağıt etiketler 

 

Bu uygulama teknolojik olarak sadece manyetik sistemlerde mümkündür. Bu nedenle bir çok 

dezavantajı ile birlikte bu özelliği nedeniyle özellikle video kaset kiralamada ve 

kütüphanelerde manyetik sistem tercih edilmektedir.  

 

Deaktivatör, kağıt etiketleri (Label Tag)  deaktive (Sistem dıĢı bırakmak) etmek için 

kullanılır. 

 

 

Resim 1.10: Deaktivatör 

  

1.11.1.2. Konfeksiyon Mağazaları  

 

Konfeksiyon mağazalarında daha çok metal alarmlar kullanılır. Kullanılan elektronik 

etiketlerin her satıĢtan sonra tekrar kullanıma geri dönmesi sağlanmıĢtır.  
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Bu amaçla genellikle sert etiketler ürünlere özel çiviler ( Pin ) aracılığı ile tutturulur. 

Satın alınan ürün kasa-paket reyonuna geldiğinde özel açıcılar ( Detacher ) aracılığı ile etiket 

üründen ayrılarak yeniden kullanıma hazır hale getirilir. Etiketten ayrılmıĢ ürün ise çıkıĢta 

alarma sebebiyet vermeden mağazayı terk edebilir hale getirilmiĢtir.  

 

 

Metal Alarmlar    Manyetik Çivi    Güvenlik Teli 

 

Resim 1.11. Sert etiketler 

 

 

Resim 1.12: Manyetik Çözücü (detacher) 
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Alarm Etiketi Ölçüm Cihazı 
 

Etiket ölçüm cihazı, Alarm etiketlerinin çalıĢıp çalıĢmadığını tespit etmek amacı ile 

kullanılır. 

 
Kasa-paket bölümünde bulunan kiĢilerden kaynaklanabilecek olası bir hatayı 

engellemek amacı ile son kontrolde ürünün etiketten ayrılıp ayrılmadığının kontrolü 

sağlanabilmelidir. Bu amaçla masa üstü veya el tipi etiket kontrol cihazları kullanılır. 

Böylelikle ürün müĢteriye verilmeden önce son kontrol sağlanarak ürünün etiketsiz teslim 

edilmesi garantilenmiĢ olur.  

 

 

Resim 1.13:El tipi etiket kontrol cihazları  

 

ÇıkıĢta kullanılacak ve algılamayı sağlayan güvenlik antenleri ise mağazanın fiziki 

yapısına ve isteğe göre çeĢitli Ģekil, renk ve boyutta olabilmelidir.  

 Tüm alarm etiketleri, metal etiketler ile kâğıt etiketleri algılamaya sahiptirler. 
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Resim 1.14: Güvenlik antenleri 

 

1.11.1.3. Gıda Mağazaları (Marketler)  
 

Günümüzde oldukça geniĢ bir alana yayılmıĢ ve self servis mağazacılık anlayıĢının 

tüm özelliklerini görebileceğimiz marketler, diğer mağazalara oranla çok daha fazla kayba 

uğramaktadırlar. Marketlerde uygulanan ürün koruma sistemi ikiye ayrılır. 

 

Kasa arası kontrol   

 

Bu sistemde koruma kasa aralarına yerleĢtirilen antenler aracılığı ile sağlanır. Her kasa 

arasında bulunan geçiĢ koridoru, bir çift güvenlik anteni ile koruma altına alınmıĢtır. Kasa 

önüne gelen müĢteri satın aldığı ürünleri kasaya bırakır, bedelini öder, antenlerin arasından 

geçerek mağazayı terk eder. Bu prosedür süresince antenlerin arasından geçerken müĢterinin 

üzerinde etiket veya etiketlenmiĢ ürün bulunuyorsa sistem alarm verecektir.  

 

ÇıkıĢ kapısı kontrol  
 

ÇıkıĢ kapısının geniĢliğine ve sayısına uygun olarak yerleĢtirilen antenler ile kontrol 

çıkıĢta sağlanmaktadır. Bu uygulamada ürünlere yerleĢtirilen etiketler kasada bedelleri 

ödendiği anda iptal edilmelidir Bu amaçla kasalarda deaktivatörler kullanılır.  
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UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 

 

ĠĢletmemize aĢağıdaki ürünler 05/04/2… tarihinde MNMZ Tic. Ltd. ġti‟nden 

gelmiĢtir. 0058970 nulu irsaliye ile. 

 

60 Adet Kavrar Takım Elbise, Tanesi 180.00 TL 

80 Adet Makko Gömlek, Tanesi 40.00 TL 

20 Adet  GümüĢyıldız kıravat, tanesi 20.00 TL 

20 adet Türk Sanat Müziğinden Seçmelr CD‟si, Tanesi 5.00 TL 

 

ĠĢlem Basamakları 

 

Öneriler 

 

 ĠĢletmeye (Depoya) gelen ürünleri teslim 

alınız. 

 

 Ġstenen ürünler olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 

 Ürünleri teslim alırken, irsaliyedeki 

ürünler ile gelen ürünleri karĢılaĢtırınız. 

  

 Ġstenen ürünler olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 

 Ġrsaliyedeki ürünler ile gelen ürünler 

arasında farklılıklar varsa, ürün teslimatı  

yapan kiĢiye ve firmaya bilgi veriniz. 

  

 YanlıĢ ve hatalı ürün teslim almayınız. 

 Ürünlerin barkodlarını (etiketlerini) 

hazırlayınız. Barkodları hazır ise ürünlere 

takınız. 

 Bazı ürünlerin barkodları üretici firma 

tarafından hazırlanmaktadır. 

Barkodunun hazır olup olmadığına 

dikkat ediniz. 

 

 Ürünleri bilgisayar ortamına kayd ediniz 

(El terminali ile ya da manuel olarak). 

 

 

 Ürünlerin takibini bilgisayar ortamında 

yapınız. 

 

 Ürünleri depoya (ĠĢletmeye) yerleĢtiriniz. 

YerleĢtirme iĢleminde ürünlerin 

özelliklerine dikkat ediniz. 

 

 Depo(ĠĢ yeri) yerleĢim düzenine dikkat 

ediniz. 

 Ürünlere alarmlarını takınız (Varsa).  Ürünün türüne göre kağıt ya da metal 

alarm kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

A- Objektif Testler (Ölçme Soruları)  

 
1. Üretilen ürünlerin parti numarasının verildiği etiket aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Lot etiketi       

B) Depo raf etiketi  

C) Alt stok etiketi    

D) Stok etiketi 

  

2. Herhangi bir ürünün özelliğine göre (Örneğin ceketin beden numaralarına göre 

ayrılması) verilen kod aĢağıdakilerden hangisidir?   

A) Lot etiketi       

B) Depo raf etiketi   

C) Alt stok etiketi   

D) Stok etiketi 

  

3. EAN-UCC sisteminin Türkiye'deki tek temsilcisi ve uygulayıcısı kurum 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) TBMM   

B) TOBB-MMNM   

C) TCDD 

D) TBMM-THY 

 

 

4.  Barkodda bulunan numaralardan hangisi ürün 

numarasıdır? (Firmanın ürün sayısı 700 adettir.) 

A) 869      

B) 123456  

C) 890    

D) 789 

 

5. Ağırlıklı ürün paketi  hangi barkod alfabesi ile simgelenir?  

A) EAN-8    

B) POSTNET  

C) EAN-13 

D) EAN-128 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. EAN-8 numaraları, ürün paketinin üzerinde EAN–13 numarası ve EAN/UCC–13 

barkodunun basılması için yeterli yer olmadığı durumlarda EAN numaralama 

Organizasyonu tarafından verilir.  

A) Doğru    B) YanlıĢ 

 

7. SatıĢa sunulan her gıda maddesinin ambalajında etiket bulundurulması zorunlu 

değildir.. 

A) Doğru    B) YanlıĢ 

 

8. AĢağıda verilenlerden hangisi gıda meddelerinin etiketlerinde bulundurulması zorunlu 

bilgilerden değildir? 

A) Gıda maddesinin adı   

B) Ġçindekiler   

C) Net miktarı   

D) Depoya giriĢ tarihi 

 

9. Gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiĢ basılı ve yazılı kâğıtlar, yeniden iĢlenmiĢ 

kâğıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılamaz. 

A) Doğru     B) YanlıĢ 

 

10. Genellikle kitap ve Cd‟lerde kağıt alarmlar, konfeksiyon ürünlerinde ise metal alarmlar 

kullanılmaktadır.  

A) YanlıĢ     B) Doğru 

 

 

 

 

 

Değerlendirme 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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B- Uygulamalı Test 
 

Öğrenme faaliyeti ile kazandılğınız beceriyi  aĢağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Depoya ürünlerin giriĢ iĢlemlerinin nasıl yapıldığını anladınız mı?    

Dopoya (ĠĢletmeye) gelen ürünlerin nasıl etiketlendiğni anladınız mı?   

ĠĢletmelerin barkod kullanabilmesi için hangi kurumdan nasıl izin alması 

gerektiğini anladınız mı? 

  

Barkodun niçin kullanıldığını anladınız mı?   

Barkodun ürün paketi üzerinde nereye yerleĢtirilmesi gerektiğini 

anladınız mı?   

  

Barkod çeĢitlerini ve nerelerde kullanıldığını hatırlıyor musunuz?     

Ambalajların nasıl etiketlendiğini anladınız mı?   

Ambalaj materyallerini anladınız mı?   

Ürünlere nasıl alarm takıldığını anladınız mı?   

Ürünlere niçin alarm takıldığını anladınız mı?   

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1‟i tekrar ediniz. 

  

Cevaplarınızın tamamı “evet” ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 
 

 
Her ortamda depo tiplerini kavrayacak ve depolama iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

   

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır:  
 

 Ticari iĢletmelere giderek alınan ürünlerin nasıl teslim alındığını araĢtırınız  

 Ticari iĢletmelere giderek alınan ürünlerin barkod, etiket ve ambalaj iĢlemlerinin 

nasıl yapıldığı yapıldığı konusunda bilgi alınız. 
 

AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. DEPO TĠPLERĠ VE DEPOLAMA 

ĠġLEMLERĠ 
 

2.1. Depo Tipleri  
   

Meyve ve sebze depolamasında kullanılan depo tiplerini, adi depolar (Hava soğutmalı 

depolar), mekanik soğutmalı depolar ve atmosfer kontrollü depolar olarak sayabiliriz. 
 

2.1.1. Adi Depolar  
 

Adi depolarda dıĢ havanın soğutma gücünden yararlanılır. Özellikle gece-gündüz 

sıcaklık farkının büyük olduğu kara ikliminin sürdüğü bölgelerde baĢarı ile kullanılabilir. 

Patates, kuru soğan, sarımsak,  havuç,  lahana,  kıĢlık kabak ve kavun bu tip depolarda baĢarı 

ile saklanabilir. Bu depolar toprak yüzeyinde veya tamamen toprak altında yapılabilir.   

 

Resim 2.1: Toprak altında patates deposu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Mekanik Soğutmalı Depolar 
 

Mekanik soğutmalı depolar, sıcaklık, nem, havalandırma gibi depo faktörlerinin 

kontrol edilebildiği depo tipleridir. Soğutucu ve ekipmanlarının düzgün çalıĢtırılması için 

teknik personel gereklidir.  

 

Resim 2.2: Mekanik Soğutmalı Depolar 

 
Ġyi bir soğuk depo için bütün dünya literatürlerinin mutabık kaldığı 4 ana unsur vardır. 

 
 Ġzolasyon 

 Ġhtiyaca Yeterli Hacim 

 Saklanacak Ürüne Uygun Depo 

 Uygun Soğutma Sistemi 

 

Bunlar için de vazgeçilmez unsur, doğru izolasyonun yapılmasıdır.  

 

Enerji maliyetinin çok yüksek olduğu ülkemizde, bir soğuk depoda doğru izolasyon 

yapılmamıĢsa, en iyi cihaz kullanılsa bile, istenen verim ve istenen Ģartlar elde edilemez ve 

iĢletme maliyeti çok yüksek olur. 

 

2.1.2.1. Soğuk Depo Tipleri  
  

Soğutucu Ünitelerle Soğutulan Depolar  
 

Soğutucu ünitelere Freon 12, Freon 22 ve amonyak gibi maddeler sıvı olarak 

verilmekte bunlar oda içindeki ortamın sıcaklığını alarak buhar haline geçerken odayı 

soğutmaktadır.   
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Kontrollü Atmosferli Depolar  
 

Bu tip depoların esası depo sıcaklık ve hava neminin ayarlanması yanında depo hava 

bileĢiminin de ayarlanabilmesidir.  Bu amaçla depoların zemin ve iç duvarları gaz 

geçirmeyen özel bir plastik boya ile boyanmakta yada özel metal levhalarla kaplanmaktadır.   

  

2.1.2.2. Soğuk Hava Depoları  Nasıl Olmalıdır 
 

Soğuk depolardan daha fazla verim alabilmek için Ģu durumlara dikkat edilmesi 

gerekir.  

 

 Özellikle saklanacak ürünlerin, bir arada birbirlerini etkilemeyen ürünler 

olmasına dikkat edilir. 

 Oda içinde iyi bir hava sirkilasyonu olması için raf kullanarak yükleme tercih 

edilmelidir. 

 Palet ile yükleme halinde duvarlardan en az 15 cm ve palet aralarında da en az 

10 cm boĢluk bırakılmalıdır. 

 Kapı, ihtiyaç olmadıkça açık bırakılmamalı ve mümkün olduğunca az açılıp 

kapatılmalıdır. 

 Yükleme yüksekliği soğutucunun en fazla 20 cm altında olmalıdır 

 Soğuk hava depolarında ısı göstergesi, olmalıdır. 

 Soğuk hava kapılarında hava perdesi takılarak, dıĢ hava ile tertibatı kesilmelidir. 

 Soğuk hava depolarının ısı ayarları günde 3 defa teknik servis tarafından raporu 

alınmalı ısı değiĢikliğinde müdahale edilmelidir. 

 ġok odalarında saklanan ürünlerin zeminle teması kesilmeli ve altlarında palet 

olmalıdır. Hava silikasyonu olacak Ģekilde ürünlerin araları açık olmalıdır. 

 

2.1.3. Diğer Depolar 
 

ÇĠmento, kereste, kömür, araba, elektronik malzeme, sanayi malzemesi, konfeksiyon 

ürünleri depos vs. Bu ürünlerin depolarının gıda maddesi depoları kadar sıcaklık-soğukluk, 

nem oranı, ürüne göre depo, hava sirkülasyonu gibi faktörlere ihtiyacı yoktur. 
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Resim 2.3: Farkı depolar 

    

2.2. Gıdaların TaĢınması ve Depolanması  
 

Gıdaların taĢınması ve depolanması sırasında aĢağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 

 

 Gıda maddeleri depolama ve taĢıma esnasında her türlü dıĢ etkenden zarar 

görmeyecek, bozulmayacak Ģekilde korunmalıdır. 

 Depolar; giyinme yerleri, yatakhaneler, lavabolar, tuvaletler, banyolar, idari 

bölümler ve dinlenme yerlerinden ayrı olmalıdır. Depolar hiç bir zaman amacı 

dıĢında kullanılmamalıdır. 

 TaĢıma araçları ve depolarda havalandırma, sıcaklık ve rutubet ürün 

özelliklerine uygun olmalı, depolarda sıcaklık ve rutubet ölçer cihazlar 

bulundurulmalı, bilgiler sürekli olarak kaydedilmelidir. Soğuk zincirdeki taĢıma 

vasıtalarında da sıcaklık ve nemölçer cihazlar bulundurulmalıdır. 

 Depolar ve taĢıma araçları ürün özelliği göz önüne alınarak, derin dondurulmuĢ 

ürünlerde -18 
o
C dan daha düĢük sıcaklıkta olmalı ve ayarlandığı sabit dereceden 

+ 0,5 
o
C dan fazla sapmaya izin vermeyecek sistemde olmalıdır. Soğuk zincir 

bozulmamalıdır. 
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Resim 2.4: Nem ölçer ve termometre 

 

 Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, 

sıvası dökülmemiĢ, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak özellikte olmalıdır. 

Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli, sıcaklık değiĢmelerinden 

etkilenmeyi önleyecek Ģekilde yalıtımlı olmalıdır. 

 Depo ve taĢıma araç ve gereçleri yıkama ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. 

 Deponun kapı, pencere ve diğer kısımları her türlü zararlının girmesini 

önleyecek uygun donanıma sahip olmalıdır. 

 Depolara ilk gelen ürün önce, son gelen üründe en son çıkarılmalı, istenildiği 

zaman istenilen ürün grubu veya parti çıkarılabilecek Ģekilde yerleĢtirme ve 

istifleme yapılmalıdır. 

 Soğuk hava depolarında jeneratör bulunmalıdır. 

 Çöpler depo dıĢında tutulmalı, atılacak malzeme depodan uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Ürünler zeminle temas etmeyecek Ģekilde belirli bir yükseklikte ve rutubet 

geçirmeyen uygun malzeme üzerinde depolanmalıdır. 

 Depolamada ürünlerin ambalaj ve etiketlerinin zarar görmesi önlenmeli, ürün ve 

ambalajın özelliğine göre istif ve yığma yapılmalıdır. 

 Gıda maddeleri birbirinin özelliğini bozmayacak Ģekilde taĢınmalı ve 

depolanmalıdır. 

 Gıda maddeleri toksik maddeler ile birlikte depolanmamalı ve taĢınmamalıdır. 

 Gıda maddeleri özelliklerine göre temizlik malzemelerinden ayrı bölmelerde 

depolanmalı ve taĢınmalıdır. 

 Gıda maddelerinin taĢınması ve depolanması ile ilgili gerekli iĢ güvenliği 

önlemleri alınmalıdır. 

 

2.2.1. Sebze ve Meyvelerin Depolanması 
 

Sebze ve meyvelerin depolanmasın ürünlerin özelliklerine ve deponun özelleklerine 

dikkat edilmelidir. 
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2.2.1.1. Ürün Nasıl Olmalıdır?  
  

Ürünlerin her türlü bulaĢma, bozulma, çürüme ve küflenmeye neden olmaması için 

hastalıksız, yara ve bere gibi zararlanmalardan uzak, sağlıklı bir yapıda olmalıdır.   

   

Farklı çeĢit,  irilik ve olgunlukta materyalin bir arada depolanması solunumu 

hızlandırıp depo ömrünü olumsuz yönde etkilemektedir.  

  

2.2.1.2. Depo Ġçi Hava Hareketi 
 

Depo içinde havayı hareket ettiren, yönlendiren ve dolaĢtıran sistem soğutucu ve 

nemlendirme fanları ile özel veya istifle ilgili hava kanallarıdır. Bu sistem ile deponun her 

köĢesinde istif ve ambalaj içinde yeterli bir hava hızı sağlanır. Bu hava hareketi özellikle 

soğutmanın baĢında, soğutmanın etkinliğini ve depoda sıcaklık, nem ve hava bileĢiminin 

aynı olmasını sağlar. 

 

2.2.1.3. Depoda Havalandırma 

 
Deponun, ürün solunumu sonucu kirlenmiĢ, yani karbondioksit, çeĢitli uçucu ve 

kokucu maddelerce zenginleĢmiĢ havasının temizlenmesi, bazı durumlarda zorunlu olur. 

Genel olarak normal soğuk deponun duvarlarından yeterli ölçüde gaz sızması olduğundan, 

özel bir önlem alınmaz. Ancak meyvelerde çok kokulu ve uçucu madde salgılayan, yüksek 

sıcaklıkta depolanan tür ve çeĢitlerde ve kabuk yanığına duyarlı elmalarda, hava değiĢimi 

yapmak gereklidir. Aksi halde bu uçucu maddeler olgunluğu hızlandırır ve kabuk yanığına 

neden olur. Bu ürünlerde oda hacmini günde 1-2 defa değiĢtirecek Ģekilde, sürekli veya 

havanın soğuk olduğu zamanda 1 defada  hava değiĢimi yapılır. 

 
 

2.2.1.4. Depo Sıcaklığı 
 

Sebze ve meyve depolanmasında bozulmaların kontrolü için en önemli faktör 

sıcaklıktır. Depo sıcaklığı mümkün olduğunca düĢük tutulmalıdır. Depo sıcaklığı ürün 

türlerine göre değiĢiklik göstermektedir. 
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2.2.1.5. Depo Oransal Nemi (Bağıl Nem) 
 

Ürünlerin büyük çoğunluğu yüksek nem oranında muhafaza edilmektedir.  

 

Özellikle yapraklı sebzelerin depolanmasında sınırlayıcı faktör olan aĢırı su kaybı ve 

solmanın önlenmesi, depo oransal neminin yüksek tutulması ile önlenebilir.  

 

2.2.2. Meyve ve Sebzelerin Dondurularak Değerlendirilmesi  
  

Meyve ve sebzelerin bünyelerindeki suyu dondurmak suretiyle bozulma nedeni olan 

mikroorganizmalar tarafından yararlanılamayan bir ortam meydana getirmek suretiyle  ürünü 

dayandırmaya yönelik muhafaza yöntemidir.   

 

Dondurma tekniğinin uygulanması beraberinde bazı avantajlar getirmiĢtir. Bunlar 

donmuĢ yapıda ürün kalitesinin tazesine en yakın değerde olması, donmuĢ yapıda bütün 

ürünlerin bir arada ve 8-12 ay gibi daha uzun sürelerde depolanabilmesidir.   

 

Fakat bu tekniğin uygulanabilmesi için soğuk zincir dediğimiz iĢlemlerin tümünün 

yani üreticiden tüketiciye kadar bütün iĢlemlerin donmuĢ yapıda örneğin -18°C yi geçmeyen 

sıcaklıklarda yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.  

  

2.2.2.1. Dondurma Yöntemleri  
  

Meyve ve sebzelerin dondurma iĢlemleri öncelikle ayrı dondurucu ünitelerde yapılır. 

Bu amaçla farklı derin dondurma teknikleri uygulanır.   

  

Tünel Tipi Dondurucular 
 

Bu amaçla soğuk hava, oda veya tünel Ģeklinde dondurma ünitelerine gönderilmekte, 

burada blok Ģeklinde ambalajlı veya ambalajsız Ģekilde ürünler dondurulmaktadır. YavaĢ bir 

dondurma yöntemidir.   

 

FIo-Freeze Dondurucular 
 

Daha çok tane veya parça Ģeklinde ürünlere soğuk hava cereyanı içinde tek tek ve 

hareket halinde uygulanan süratli bir dondurma yöntemidir. Taneler arasında yapıĢma 

olmamakta donma iĢlemi süratli olduğundan kalite yüksektir.  

 

Plakalı Dondurucular 
 

PaketlenmiĢ ürünler için uygulanan bir dondurma yöntemidir. Bu amaçla metal yüzler 

özel bölmeler halinde soğuk hava ile soğutulmakta paketlenmiĢ ürünler bu bölmelerde metal 

yüzler ile temasla dondurulmaktadır.   
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Sıvı soğutucular ile direk temasla dondurma 
 

Donma çok süratli ve kalite yüksektir. Ancak sıvı soğutucu kimyasal maddelerin 

gıdalarla direk teması insan sağlığı acısından özen gösterilmesi gereken bir konudur.  

  

DondurulmuĢ meyve ve sebzeler -30°C de muhafazalarında 2 yıldan fazla kalitelerini 

korumaktadır.  

 

AĢağıda besinleri dondurma metodu ile saklamak için hangi maddelerle paketleneceği 

gösterilmiĢtir. 

 

Et, balık, deniz ürünleri ve kanatlılar  

Ġnce plastik naylon ( streç). 

Ġnce plastik torba. 

Alüminyum kağıt. 

Sebze, meyve ( Ģekerli ya da Ģekersiz )  
Ġnce naylon torba. 

 

Meyve ( Ģekerli eriyik içinde )  

Kavanoz. 

Plastik kaplar. 

Alüminyum varaktan kaplar. 

 

2.2.2.2. DondurulmuĢ Gıda Ürünlerinin Saklama KoĢulları ve Raf Ömürleri  
 

Bütün SuperFresh DonmuĢ ürün grupları (dondurulmuĢ sebze - meyve ve unlu 

mamuller): Buzdolabında 24 saat, Buzlukta 7 gün, -18 °C derin dondurucuda son kullanma 

tarihine kadar saklanabilir. 

 

Sebze-meyve ve su ürünleri 2 yıl, unlu mamuller ise 1 yıl; -18°‟deki derin 

dondurucuda son kullanma tarihine kadar tazeliğini korur. 

 

Çözdürme iĢlemi buzdolabında yapılmalı, çözdürülmüĢ gıdalar yeniden 

dondurulmamalıdır.  

 

2.2.3. Ġçeceklerin Depolanması  
 

Ġçeceklerin niteliklerine göre depolanması, yiyeceklere göre çok daha dayanıklı 

olduğu unutulmamalıdır. Ġçeceklerin depolanmasında binaların gün ıĢığı almayan bodrum ya 

da alt katların tercih edilmelidir. 

 

Ġçeceklerin depolanmasında aĢağıdaki prensiplere dikkat edilmelidir: 

   

 Depo Hareketi: Ġlk giren ilk çıkar ilkesine dayanır (FIFO), böylece içecekler 

içilemez duruma gelmeden tüketilmiĢ olur.  

 Sıcaklık: Ġçecekler sıcaklık daima sabit kalacak Ģekilde depolanmalıdır. 
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 Teslimat: Ġçecekler teslim alınırken kolilerin açık ve ĢiĢelerin kırık olmadığı 

kontrol edilmelidir.  

 

2.2.4. Kuru Erzakların Depolanması 
  

Kuru erzakların depolanmasında Ģu özelliklere dikkat edilmelidir. 

 

 Depo içinde, ortam derecesi ve nem düzeyini gösteren termometre ve nemölçer 

aletler bulundurulmalıdır. 

 Kuru erzak deposu rafları krom çelikten olmalı ve gıdaların kulanım 

silikasyonuna göre depolanması gerekmektedir. 

 Erzak deposunda malzemelerin altına, havalandırma için paletler konulmalıdır. 

 Tahıl, kuru baklagil, Ģeker gibi kuru gıdalar; karanlık, kuru ve serin ortamda 

depolanmalıdır. 

 

Resim 2.5: Kuru Gıda Deposu 

 

2.3. Sağlık Ürünlerinin Depolanması   
 

Sağlık ürünlerinin depolanması özel önem gerektirmekir. Üreticiden tüketiciye kadar 

belirlenmiĢ yasal iĢlemler çerçevesinde iĢlem görmektedir. 

 

 



 

 51 

2.3.1. Sağlık Ürünlerinin Depolanması   
 

Tıbbî farmasötik ürünler, tıbbî malzeme, kozmetikler ve benzerleri gibi çeĢitli ürün 

türleri birbirinden ayrı yerlerde depolanır. Her bir ürün, ıĢıktan, nemden ve sıcaklıktan 

kaynaklanabilecek zararları önlemek üzere, imalâtçısınca belirlenen Ģartlar altında 

bulundurulur. Sıcaklık ve nem periyodik olarak izlenir; kaydedilir ve bu kayıtlar düzenli 

olarak gözden geçirilir. 

 
Özel sıcaklıkta saklama öngörülen durumlarda, depolama alanları, istenen Ģartların 

dıĢına çıkıldığını belirten sıcaklık kaydediciler veya diğer cihazlar ile donatılmalıdır. Bu 

nitelikteki alanların her yerinde öngörülen Ģartların sağlandığını gösterecek yeterli cihazlar 

bulunmalıdır. 

 

Görevlilerin ve yetkililerin dıĢındaki kiĢilerin depolama alanlarına giriĢi önlenmelidir. 

 

UyuĢturucu, psikotrop ilâçlar, canlı mikroorganizma içeren ilâçlar ve toksik ilâç ve 

maddelerin depolandığı yerler, ana depodan ve birbirlerinden ayrılmıĢ olmalı ve kilit altında 

tutulmalıdır. Bu bölümlerde malların giriĢ ve çıkıĢ iĢlemleri,hastanelerde sorumlu eczacının, 

diğer yerlerde sorumlu müdürün veya kalite güvencesi sorumlusunun veya bunların her 

ikisinin denetiminde yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. 

 

Stok dönüĢü, "ilk giren ilk çıkar" ilkesini garanti edecek bir sistemle sağlanmalı ve 

sistemin doğru Ģekilde çalıĢtığını görmek üzere düzenli ve sık kontroller yapılmalıdır. 

 

 
 

Raf ömrü sona ermiĢ ürünler, kullanılır stoktan derhal ayrılmalı, bunlar kesinlikle 

satılmamalı veya herhangi bir suretle dağıtımları yapılmamalıdır. 

 

Ambalajları bozulmuĢ, yırtılmıĢ, herhangi bir Ģekilde zarar görmüĢ ürünler ile 

bulaĢmaya maruz kaldığından Ģüphe edilen ürünler, satılacak stoktan derhal ayrılmalıdır. Bu 

ürünler derhal imha edilemiyor ise, "red bölümü" olarak belirlenmiĢ ve diğer bölümlerden 

fiziksel olarak tamamen ayrılmıĢ bir alanda saklanmalı ve bu tür ürünlerin yanlıĢlıkla 

satılmasını veya diğer ürünlere bulaĢmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. 
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2.3.2. Sağlık Ürünlerinin  Sevkiyatı 
 

Ecza depolarından, ilgili mevzuat ile ilâç bulundurmaya ve satmaya yetkili kılınan 

yerler ve kiĢiler dıĢındakilere sevkiyat yapılamaz. 
 

Yapılan sevkiyat ile birlikte gönderilen sevk irsaliyesinde veya bunun yerine geçecek 

belgede, sevk tarihi, ürünün adı, birim dozu ve farmasötik formu, miktarı, gönderenin ve 

alıcının adı ve adresi bulunur. 
 

Ecza deposu, âcil hâllerde halka ilâç verme yetkisi bulunan yerlere ve kiĢilere istenen 

ürünleri derhal sağlamak durumunda olmalıdır. 
 

Kontrollü olarak soğukta saklanması gereken ilâçlar uygun soğutma   sistemleri içinde 

sevk edilmelidir. Soğuk zincire tâbi ürünlerin nakli sırasında bu ürünlerin belirtilen sıcaklık 

dereceleri arasında saklanmalarını sağlamak için gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır. Sevk 

araçlarında nakliye süresine ve miktara bağlı olarak soğuk kabinler, soğutma dolapları, ısı 

yalıtımlı özel kaplar, amaca uygun baĢka sistem ve cihazlar bulunmalıdır. 

 

Bunların, ürünleri istenen sıcaklık aralığında muhafaza etmesi güvenceye alınmalıdır. 
 

Sevk ambalâjlarının üzerinde saklama Ģartları açık ve silinemeyecek Ģekilde yazılmıĢ 

olmalıdır. Ürün ihraç ediliyor ise, saklama Ģartları açık ve silinemeyecek Ģekilde ve 

gönderilen ülkede anlaĢılacak dilde yazılmıĢ olmalıdır. Soğuk zincirin tam uygulanması için 

ürünün ambalâjında belirtilen hususlara, soğukta saklanacak ürünün fiilen tüketildiği noktaya 

ulaĢıncaya kadar uyulmalıdır. 
 

Kontrollü olarak soğukta saklanması gereken ilâçlar ve immünolojik ürünler (aĢı ve 

saire) için kullanılacak soğuk zincir gereci içinde ürünün muhafaza edilebileceği azamî süre 

(gün/saat), gereç üzerine silinemeyecek Ģekilde yazılmıĢ olmalıdır. 
 

Elektrik kesilmelerine karĢı alternatif enerjiler ile çalıĢabilecek gereç veya sistemler 

yedek olarak bulunmalıdır. 

 

2.3.3. Soğuk Zincir Nedir ?  
 

Soğuk zincir, gereksinimi olan gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her 

aĢamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, 

soğuk taĢıma ve benzeri iĢlemlerinin tamamını ifade eder.  
 

Balık, et, süt ve bunların yan ürünleri mutlaka soğuk zincir içerisinde ve bu konuda 

eğitilmiĢ kiĢiler tarafından satıĢa sunulmalıdır. 
 

Özellikle sağlık sektöründe "Soğuk Zincir" çok önemlidir. istenilen miktarda etkin 

aĢının, ihtiyacı olan kiĢilere doğru sıcaklıkta ulaĢmasının sağlanması gerekir. AĢılar, çok 

sıcak veya soğuk ısılara maruz kaldıklarında etkinliklerini kaybeden maddeler oldukları için 

soğuk zincir sistemi çerçevesinde muhafaza edilmeleri gereklidir. Kullanılan aĢılar etkin 

değilse aĢı uygulamanın hiçbir anlamı yoktur. AĢıların, üretim aĢaması sonrasında elde 

edilen etkinliklerinin devamı ise, aĢağıda anlatılana soğuk  zincir sistemine uyulması ile 

mümkün olabilmektedir.  
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AĢağıdaki kurallara dikkatle uyulması, aĢıların etkinliği güvencede olacak Ģekilde 

dağıtım zincirinde bulundurulması açısından büyük önem taĢır;  

 

 Buz aküsü ve buz kalıplarını daima sevkiyat için hazır bulundurunuz.  

 Ürünleri raflara aralıklı diziniz. Böylece soğuk hava dolaĢımı 

engellenmeyecektir.  

 Buzdolabınızı aĢırı doldurmayınız.  

 Soğuk hava deposunun  kapısını sık sık açmayınız.  

 Buzdolabını direk güneĢ ıĢığı almayan bir yere ve duvardan 20 cm uzağa 

yerleĢtiriniz.  

 Buzluk kısmının karlanmamasına dikkat ediniz.(Karlanma 0.5 cm'i geçtiğinde 

dolabın soğutma gücü 1/2 oranında azalmaktadır).  

 Buzdolabı ısısının 0 
o
C'nin altına düĢmediğini izleyiniz. (Su dolu kapalı bir 

laboratuar tüpü ile anlaĢılabilir).  

 Elektrik kesintilerinde dolap kapağını açmayınız. (24 saat ısıyı koruyabilirsiniz). 

 Sevkiyat için paketleme kurallarına uyunuz. AĢı sevk edilirken mesafenin 

uzunluğuna, iklim ve ısı özelliklerine ve sevkiyatta geçecek süre göz önüne 

alınıp yeterli buz aküsü konularak paketleme yapılmalıdır. Buz aküleri aĢının 

dolap ısısını korumak için kullanılır. AĢılar buz aküleri ile temas ettiğinde 

donabilirler. Bu yüzden aĢı ile aralarına karton veya mukavva konulması 

önerilmektedir.  

 

2.3.4. Sağlık Ürünlerinin Ġadesi 
 

Ġade edilecek hasar görmemiĢ ürünler için bir karar verilinceye kadar, satılabilir 

stoktan ayrı bir yerde saklanmalıdır. 

 

Deponun sorumluluğu dıĢına çıkmıĢ ürünlerin satılabilir stoklara geri dönmesi ancak 

Ģu Ģartlarda olabilir: 

 

 Ürünler açılmamıĢ, orijinal ambalajları içinde ve iyi durumda ise 

 Ürünlerin uygun Ģartlarda saklandığı ve iĢlem gördüğü biliniyorsa 

 Raf ömrünün kalan süresi kabul edilebilir ise 

 Bu tür konularda karar vermek için yetkili olan bir kiĢi tarafından ürünler 

incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢ ise ( Bu değerlendirme, ürünün yapısını, özel 

saklama Ģartlarını, sevk tarihinin üzerinden geçen zamanı dikkate almalıdır. Özel 

saklama Ģartları olan ürünler üzerinde özellikle durulmalıdır. Gerekiyorsa, ruhsat 

sahibi/imalâtçının mes'ul müdüründen bilgi ve tavsiye alınmalıdır.).Ġadelere ait 

kayıtlar tutulmalıdır.  

 

 

2.4. Depolamada Hijyen 
  

Depolama iĢlemlerinde temizlik çok önemlidir. 

 



 

 54 

2.4.1. Ürünlerde Hijyen 
 

Mikroplar gözle görülmeyecek kadar küçük mikroorganizmalardır. Bakteri, maya ve 

Küf mantarları da bu sınıfa dahildir. Basit bir Ģekilde mikropları, faydalı ve zararlı olarak iki 

ayrı gruba ayırabiliriz. Ġkinci gruba dahil olanlar, besin maddelerimizi etkileyip zarar 

verebilir ve ender olarak da sağlığımızı tehdit edebilir. 

 

Mikroplar her yerde bulunur ve küçük miktarlarda zararsız durumdadırlar. Ancak 

uygun ortam bulduklarında inanılmaz hızda çoğalabilir ve zararlı hale gelebilirler. 

 

Bazı mikroplar 20 ºC ile 45 ºC arasında son derece hızlı üreyebilmektedir. Daha düĢük 

derecelerde üremeleri durdurulabilse bile ölmezler. 75º C üzerindeki sıcaklıklarda ise 

mikropların çoğu ölmektedir. 

 

Mikropların Üremesinde Etken Diğer Olgular: 

 

 Su 

 Oksijen 

 Asit oranı düĢük ortamlar 

 

Mikropların en çok sevdiği besin maddelerinin; et, balık, tavuk gibi çiğ besinler ile 

yıkanmamıĢ sebze, yumurta ve hazır yiyecek maddeleridir. 

 

Ürünleri mikroplardan korumak için; 

 

 Doğru Mal Teslimatı  

 

Gıda satın alırken, teslimat zamanını beklemek, gıda maddelerinin kontrolünü 

yapabilmek açısından önemlidir. Aksi halde kötü mal için yüksek bir fiyatın ödenmesi söz 

konusu olabilir. 

 

Alınacak ürünün, ambalajının zarar görüp görmediğine ve son kullanım tarihinin 

aĢmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 Doğru Saklama KoĢulları 

 

 Dayanıklı Gıdalar; kuru baklagiller, tahıl ve tahıl ürünleri, salça, 

konserve, kuruyemiĢ, baharat, patates, soğan vb. ortam koĢullarında 

depolanmalıdır.Dayanıklı diğer ürünler de (konfeksiyon, sanayi 

ürünleri.. vb) ortam koĢullarında depolanmalıdır. 

 Çabuk Bozulabilen Gıdalar et, balık, tavuk, süt ve süt ürünleri, 

donmuĢ meyve sebzeler vb. soğuk ortamlarda depolanmalıdır.  

 Çiğ et, balık, tavuk, yumurta ve yıkanmamıĢ sebze kolaylıkla 

bakteri üretebileceğinden bu gıda maddeleri saklanırken kesinlikle 

birbirlerine ve diğer gıda maddelerine değmemelidir. 
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 Uygun kaplara yerleĢtirilerek veya paketlenerek, hijyenik bir 

Ģekilde saklanmaları sağlanabilir.  

 Besin maddeleri paketlenmiĢ veya üzeri kapalı da olsalar asla yerde 

depolanmamalıdır.  

 Depolamada esas olarak dikkate alınması gereken husus; daha önce 

alınan ve daha uzun süre bekleyen gıdanın, ilk önce tüketilecek 

Ģekilde yerleĢtirilmesidir. 

 

2.4.2. KiĢisel Hijyen  
 

KiĢisel hijyeni sağlamada dikkat edilmesi gereken noktalar:  

 

 Ağız-Burun-Saçlar 

 

 Yiyeceklerle uğraĢırken asla ağız, burun ve saçlara 

dokunulmamalıdır.  

 Yiyeceklerle ilgili alanlarda sigara içilmemeli, bir Ģeyler 

yenmemeli, sakız çiğnenmemelidir. 

 Hiçbir zaman yerlere tükürülmemelidir.  

 Öksürme ve aksırmalarda mendil kullanılmalıdır.  

 Her sabah duĢ alınarak genel vücut temizliği sağlanmalıdır.  

 DiĢler bakımlı olmalı ve sık sık fırçalanmalıdır.  

 

 Giysiler 

 

 Temiz ve açık renkli olmalıdır.  

 Kolay temizlenebilen, terletmeyen, dayanıklı ve koruyucu nitelikte 

bir kumaĢtan yapılmıĢ olmalı ve sık sık yıkanarak temizliği 

sağlanmalıdır.  

 Ayaklarda kaymayan, su geçirmeyen ve rahat ayakkabılar 

olmalıdır.  

 ÇalıĢırken üniformalara eller sürülmemelidir.  

 ĠĢ giysileri ile masa ve tezgâhlara dayanılmamalı ve 

oturulmamalıdır.  

 
 El Hijyeni 

 

Gıda iĢyeri çalıĢanlarının elleri her zaman temiz ve bakımlı olmalı, kirletme ve çapraz 

bulaĢmaya neden olmaması için yeteri sıklıkta temizlenip, dezenfekte edilmeli ve gerekli 

iĢlerde steril eldiven kullanımı yoluna gidilmelidir. Ellerde oluĢabilecek yara, yanık ve 

kesikler renkli ve plastik bir bant ile kapatılmalıdır.  

 

 Ellerinizi yiyeceklerle ilgisi olmayan lavabolarda yıkayınız.   

 Ellerinizi bilekleriniz de dahil olmak üzere, sabunlu suyla 

yıkayarak, iyice durulayınız. Mümkünse tırnaklarınızı fırçalayınız.  
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 Ellerinizi kâğıt havlu ya da el kurutma makinesi ile kurulayınız.  

 Duvara monteli sıvı sabun aracı sabun temini için tercih edilmeli, 

kalıp sabun kullanılacaksa, duvara monteli mıknatıslı sabunluk 

kullanılmalıdır.  

 Sabunluk her boĢaldığında, iyice temizlendikten sonra yeniden 

doldurulmalıdır. 

 Çiğ yiyeceklere dokunduktan sonra asla piĢmiĢ yiyeceklere el 

sürülmemelidir.  

 Mümkün olduğu kadar yiyeceklere el sürmekten kaçınılmalı, 

yiyecekle temas eden hiçbir yüzeye el sürülmemelidir.  

 

Tırnaklar kısa ve temiz olmalı, oje, alyans ve mücevherat bulundurulmamalıdır.  

Ellerde bulunan yara kesik ve sıyrıklar mikroorganizmaların çok rahat çoğalabileceği 

yerlerdir. Bu nedenle, besin zehirlenmelerine neden olmamak için hemen yaralı-bereli kısma 

antiseptik merhem sürülmeli ve su geçirmeyen bandajla kapatılmalıdır.  

 

 Portör Muayenesi 

   

Gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalıĢanların bulaĢıcı hastalık taĢıyıcılığı 

yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiĢ ve bu 

sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından 

yapılacağı belirtilmiĢtir. 

 

Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, iĢ yeri hekimi 

olan iĢletmelerde çalıĢan personelin muayenesi iĢyeri hekimi tarafından, iĢ yeri hekimi 

olmayan iĢletmelerde çalıĢan personelin muayenesi belediye tabiplerince veya hükümet 

tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde 

portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini daha sık talep edebilir. 
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DENETLEMEYE YETKĠLĠ KURUMLAR 

A………. ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

B………  SAĞLIK GURUP BAġKANLIKLARI 

C………..SAĞLIK OCAKLARI 

D……… BELEDĠYESĠ 

 

ALTI AYDA BĠR TBC YÖNÜNDEN KONTROL ( RĠE 

GRAFĠ, PPD, ARP) 

ÜÇ AYDA BĠR PORTOR KONTROLÜ ZORUNLUDUR. 

T.C. 

………………. VALĠLĠĞĠ 

 

 

 

 

SAĞLIK MUAYENE KARTI 

SERĠ: 

KART NO: 

Adı Soyadı 
 Muayene Tarihi  Muayene Tarihi  

RIE Grafi  RIE Grafi  

Baba Adı 
 PPD  PPD  

ARP  ARP  

D. yeri ve tarihi  Muayene Eden  Muayene Eden  

Uyruğu  Muayene Tarihi Muayene Tarihi 

Görev unvanı  Muayene Bulguları 

 

Dr. Adı soyadı  

Ġmza 

Muayene Bulguları 

 

Dr. Adı soyadı  

Ġmza 
ÇalıĢtığı iĢ kolu 

 

ĠĢyeri adresi  Muayene Tarihi Muayene Tarihi 

ĠĢyeri kodu  Muayene Bulguları 

 

Dr. Adı soyadı  

Ġmza 

Muayene Bulguları 

 

Dr. Adı soyadı  

Ġmza 
ĠĢyeri sicil no 

 

ġekil 2.1: Portör muayene kartı  

 

2.4.3. Depoda Temizlik ve Dezenfektasyon 
 

Tüm alanların, döĢemelerin ve üzerinde çalıĢılan yüzeylerin temizliğinden emin olmak 

için belirli aralıklarla ve planlı olarak temizlik ve dezenfekte iĢlemi yapılmalı, çalıĢma 

ortamları, duvarlar ve yer günde bir kere veya gerektiğinde daha sık silinmeli, temizlik 

sırasında ulaĢılması zor bölümler unutulmamalıdır. 

 

Hijyenin gerek duyulduğu alanlar ise mutlaka dezenfekte edilmelidir. 

 

ÇalıĢma yüzeylerinin dezenfekte edilmesi gerektiğinde, dezenfektan mutlaka kullanım 

talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.   

 

Temizlik sonunda kullanılmıĢ olan fırça, kova ve benzeri yardımcı temizlik / 

dezenfekte maddeleri de iyice temizlenmelidir. Temizlik ve dezenfekte maddeleri ve 

yardımcı malzemeler, gıda maddelerinden ayrı bir dolapta, temiz ve kuru bir ortamda 

saklanmalıdır. 
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2.5. Deponun Korunması 
 

2.5.1. Depolardaki Güvenlik Faaliyetleri  
 

 Depolar sürekli kapalı tutulmalıdır.  

 Depoların bulunduğu bölgeye giriĢleri, sadece yetkililer bakımından 

sınırlandırılmalıdır.  

 Çalınma ve bozulmalara karĢı depolar sürekli envanter sistemi ile kontrol 

edilmelidir.  

 Depolar günlük olarak mesai bitiminde gerekli kontrolden geçirilmelidir.  

 Güvenlik bakımından fiziksel yapı uygun olmalıdır.  

 Depolarda uygun aydınlatma sistemi kurulmalıdır.  

 Gerektiğinde kamera ile kontrol edilmelidir. 

 

 

Resim 2.6: Güvenlik kameraları 

 

2.5.2. Yangına KarĢı Koruma 
 

ĠĢ yerlerinde yangına karĢı tedbirler önceden alınmalıdır. Bunun için: 

 

 Çatlak, hatalı inĢa edilmiĢ veya dolmuĢ bacalar yangın nedeni olabilir.Bacalar 

devamlı temizlenmelidir, soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek 

yangınlara dikkat edilmelidir. 

 Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır.  

 Yanıcı maddeler iĢ yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır.  

 Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır.  

 Kaynak ve kesme iĢlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır. 

 Elektrik donanımına ehliyetsiz kiĢiler el sürmemelidir. 

 LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır.  

 Yangına karĢı korunmak ucuzdur. ĠĢ yerinizde yangına karĢı önlemler almak 

sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karĢı korunma 

cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun 

ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.  
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Yangın ile karĢılaĢırsanız: 

 

 TelaĢlanmayınız.  

 Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız. 

 
 Ġtfaiyeye telefon ediniz, 110 Yangın Ġhbar. 

 Yangın adresini en kısa ve doğru Ģekilde bildiriniz.  

 Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz.  

 Yangını çevrenizdekilere duyurunuz. 

 Ġtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan 

yararlanınız. 

 

 

ġekil 2.2: Yangın söndürme Ģekli 

 

 Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız.  

 Bunları yaparken kendinizi ve baĢkalarını tehlikeye atmayınız. 

 Görevlilerden baĢkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.  

 

2.6. Sayım ĠĢlemleri 
 

Depo sayımı, bilgisayarda kayıtlı stok mevcutları ile fiili mevcutların karĢılaĢtırılması 

ve gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yapılır. 

 

Sayım iĢlemleri iki metod ile yapılabilir. 

 Genel bir sayım ile (Dönem sonu envanter sayımı) bütün depo sayılacağından, 

depo bazında sayım emirleri ürün bulunan her yer ve ürün için yapılır.  
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 Yer ve ürün bazında sayım yapılır. Bunlar; 

 Genel sayım: Ürünlerin tamamının sayılmasıdır. Özellikle dönem 

sonlarında yapılır. 

 Ürün bazında periyodik sayım: Ürün (Örneğin sadece gömlekler 

gibi…), ürün A/B/C grubu (Örneğin, X marka takım elbiseleden 46 ve 48 

beden olanların sayılması gibi), yer ya da depo bölgesi bazında (örneğin 

depoda F rafındaki ürünlerin sayılması gibi), son sayım tarihinden itibaren 

geçen süre esas alınarak yapılır.  

 Ürün bazında sayım: Ürün bazında ürüne ait sayım iĢlemlerinin 

yapılmasıdır. (Örneğin, depodaki  mallardan sadece Y marka ceketlerin 

sayılması gibi…) 

 Ürün-Adres bazında sayım: Ġstek üzerine bir yerdeki bir cins ürünün 

sayılması iĢlemidir.(Örneğin, depoda A rafında bulunan Z marka 

kazakların sayılması gibi…) 

Küçük çaplı iĢletmelerde sayım iĢlemleri manuel (El ile tek tek) yapılabilir. Ancak 

büyük depolarda sayım iĢlemlerinin manuel olarak yapılması imkânsızdır. Ürünler barkodlu 

olduğu için el terminalleri kullanılarak sayım yapılmaktadır. El terminaline yüklenen sayım 

sonuçları ile bilgisayardaki sonuçlar karĢılaĢtırılır. Farklılıklar varsa düzeltme iĢlemleri 

yapılır. 

 

Sayım iĢlemi bittiği zaman gerekli düzeltme iĢlemleri yapılmalıdır. Düzeltme 

iĢleminden sonra sistem mevcutları ile fiili sayım mevcutları birbirine eĢitlenmiĢ olur.  

 

 

Resim 2.7: El Terminali 
 

El terminali; ürün kabulü, raf sayımı, depo sayımı, toplu sevkiyat (Toptan satıĢlar), 

rafta alım sipariĢi oluĢturma, rafta fiyat kontrolü için kullanılabilir. El terminallerinin 

kullanılması otomasyon içerisinde verimliliği artırır, iĢlemler sırasında insan kaynaklı 

oluĢabilecek hataları en aza indirir, yeni personel için daha az eğitim gerekir. 
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Günlük olarak sipariĢler el terminalleri üzerine aktarılarak, mal kabul esnasında, mal 

fazlası gelen ürünleri reddetme veya bozuk / defolu gelen ürünleri iade etme iĢlemleri 

yapılabilir. Sistem, kurulumunda oluĢturulan yetkilendirme çerçevesinde, mal fazlası 

ürünleri kabul edebilir.  

 

2.6.1. Envanter Maliyetlendirme 
 

Envanter maliyetinin doğru olarak bilinmesi iĢletmenin en hayati ihtiyaçlarından 

biridir. Özellikle düĢük kâr marjı ile çalıĢan iĢletmelerde maliyet problemi daha da ön plana 

çıkmaktadır. 

 

2.6.1.1. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet 
 

Devamlı envanter uygulanması sırasında, her yeni alıĢ ve satıĢ durumunda iĢletmede 

bulunan mal mevcutlarının ortalama birim maliyeti hesaplanır. Böylece, her yeni iĢlemde 

mevcut mal stoklarının maliyet değeri ve her satıĢ iĢleminde satılan malın ortalama birim 

maliyeti ve toplam maliyet değeri bulunmuĢ olur. 

 

2.6.1.2. Ġlk Giren - Ġlk Çıkar (FIFO)     
 

Bu değerleme yönteminde iĢletmede kullanılan, üretime verilen veya satılan malların 

iĢletmenin stoklarına en önce girenlerden olduğu kabul edilir. Bu yönteme göre, çıkıĢlar 

iĢletmeye ilk girenlerden baĢlar ve giriĢ sırasına göre devam eder. Bu durumda, dönem so-

nunda iĢletmede mevcut stoklar, son giren parti mallardan kalmıĢ olacaktır. 

 

FIFO stok değerleme yöntemi, enflasyonist dönemlerde satılan malın maliyetini 

olduğundan düĢük bir değerle, buna karĢılık stokları piyasa fiyatına en yakın maliyet değeri 

ile değerleyecektir. Buna bağlı olarak mal satıĢ karı ĢiĢirilmiĢ olacaktır. 

 

Fiyatların düĢtüğü dönemlerde ise, satılan malın maliyeti olduğundan yüksek, 

dönemsonu stokları ve mal satıĢ karı gereğinden düĢük olarak hesaplanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ürünlerin taĢıma kurallarını öğreniniz. 

 

 Öğrenme Faaliyeti 2‟yi inceleyiniz. 

 

 Ürünlerin özelliklerine göre depolamayı öğreniniz. 

 

 Çevrenizdeki iĢletmelere giderek araĢtırma yapınız. 

 

 

 Deponun ısı ve nem ayarını ürüne göre  nasıl ayarlandığını 

öğreniniz. 

 

 Çevrenizdeki iĢletmelere giderek araĢtırma yapınız. 

 

 Depoların nasıl havalandırıldığını öğreniniz.  

 

 

 Çevrenizdeki iĢletmelere giderek araĢtırma yapınız. 

 . 

 

 Sağlık ürünlerinin depolanmasını öğreniniz. 

 Çevrenizdeki eczanelere  giderek araĢtırma yapınız. 

  

 Sayım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenininz. 

 Çevrenizdeki iĢletmelere giderek araĢtırma yapınız. 

  

 

UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

A. Objektif Testler (Ölçme Soruları)  

 
1. Soğuk Depo Tipleri nelerdir? 

 

2. Derin dondurulmuĢ ürünler ………….. 
o
C dan daha düĢük sıcaklıkta olmalıdır. 

A) -18 

B) -30 

C) 10 

D) -20 

 

3. Farklı çeĢit, irilik ve olgunlukta bulunan sebze ve meyvelerin bir arada depolanması ne 

gibi olumsuz etkiler meydana getirir? 

A) Depoda fazla yer iĢgal eder.  . 

B) Hiçbir sakıncası yoktur.  

C) Solunumu hızlandırıp ürünün depo ömrünü azaltır  

D) Ambaljlama iĢlemi zor yapılır. 

 

4. Sebze ve meyve depolanmasında bozulmaların kontrolü için sıcaklık nasıl olmalıdır?  

A) 10 
o
C „ye kadar olan sıcaklıklar 

B) Donma noktasının 1°C - 2°C üzerindeki sıcaklıklar 

C) 10 
o
C „ye kadar olan sıcaklıklar  

D) -18 
o
C „ye kadar olan sıcaklıklar 

 

5. Meyve türlerinin uygun nem oranı % kaçtır?   

A) %70–95 arası     

B) %65–80 arası    

C) %80–82 arası 

D) %87–95 arası 

 

6. Ġçeceklerin depolanmasında hangi prensiplere dikkat edilmelidir?   

 

7. Ecza depolarından, ilgili mevzuat ile ilâç bulundurmaya ve satmaya yetkili kılınan 

yerler ve kiĢiler dıĢındakilere sevkiyat yapılamaz. 

A) Doğru    B) YanlıĢ 

 

8. Gereksinimi olan gıda maddeleri ile sağlık ürünlerinin, üretiminden tüketimine kadar 

her aĢamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk 

muhafaza, soğuk taĢıma ve benzeri iĢlemlerinin tamamını …………………….. denir. 

A) ġoklama      

B) Dondurma   

C) Soğuk zincir   

D) Depolama 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. Portör muayenesi, ………  ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, ĠĢ yeri 

hekimi olan iĢletmelerde çalıĢan personelin muayenesi iĢyeri hekimi tarafından, ĠĢ yeri 

hekimi olmayan iĢletmelerde çalıĢan personelin muayenesi belediye tabiplerince veya 

hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır.  

A) 1 ay   

B) 3 ay   

C) 5 ay    

D) 12 ay 

 

10.  Her yeni alıĢ ve satıĢ durumunda iĢletmede bulunan mal mevcutlarının ortalama birim 

maliyetinin  hesaplanması hangi maliyet yönteminde kullanılmaktadır?  

A) FIFO yöntemi     

B) MALĠYET yöntemi    

C) Satılan malın maliyeti  

D) Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet 
 

 

 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

  

 

Değerlendirme 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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B. Uygulamalı Test 
 

Öğrenme faaliyeti ile kazandılğınız beceriyi aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

Soğuk Hava Depolarında saklanacak ürünlerin, bir arada birbirlerini 

etkilemeyen ürünler olması gerektiğini biliyor musunuz?   

  

Depoların;  giyinme yerleri, yatakhaneler, lavabolar, tuvaletler, banyolar, 

idari bölümler ve dinlenme yerlerinden ayrı olması gerektiğni biliyor 

musunuz?   

  

Bütün SuperFresh DonmuĢ ürün gruplarının (DondurulmuĢ sebze - 

meyve ve unlu mamuller): Buzdolabında 24 saat, buzlukta 7 gün, -18°C 

derin dondurucuda son kullanma tarihine kadar saklanabildiğini biliyor 

musunuz?   

  

Tıbbi farmasötik ürünlerin, tıbbi malzemelerin, kozmetik ve benzeri 

ürünlerin birbirinden ayrı yerlerde depolanması gerektiğini biliyor 

musunuz?   

  

Dayanıklı gıdaların (Kuru baklagiller, tahıl ve tahıl ürünleri, salça, 

konserve, kuruyemiĢ, baharat, patates, soğan vb.) ortam koĢullarında 

depolanması gerektiğini biliyor musunuz? 

  

Çabuk bozulabilen gıdaların (Et, balık, tavuk, süt ve süt ürünleri, donmuĢ 

meyve sebzeler vb.) soğuk ortamlarda depolanması gerektiğini biliyor 

musunuz?  

  

Portör muayenesinin, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene 

olduğunu biliyor musunuz? 

  

Soğuk zincirin, gereksinimi olan gıda maddelerinin üretiminden 

tüketimine kadar her aĢamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için 

uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taĢıma ve benzeri 

iĢlemlerinin tamamını ifade ettiğini biliyor musunuz? 

  

 

Değerlendirme 
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 3‟ü  tekrar ediniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

A- Objektif Testler (Ölçme Soruları)  

 
1. Önceden belirlenen bir süre içinde talebi olmamıĢ stok, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Mevsimlik stok 

B) Ölü stok 

C) Spekülatif stok 

D) Tampon stok 

 

2. Firmalardan satın alınan malzemeler önceden belirlenmiĢ satın alma giriĢ kodlarıyla 

depolara girildikten sonra, fatura ve irsaliye bilgileri ile eĢleĢtirilir. Bu eĢleĢtirme 

iĢleminde ürünler ya tek tek sayılır ya da el terminali ile varsa barkotları okutulur.  

A) Doğru   B) YanlıĢ 

 

3. Üretilen ürünlerin parti numarasının verildiği etiket aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Alt stok etiketleri 

B) Depo raf etiketleri 

C) Stok etiketleri 

D) Lot etiketleri 

 
4. Barkod kullanacak bir firmanın nereye baĢvurması gerekir? 

A) TBMM 

B) TCDD 

C) TOBB-MMNM 

D) TRT 

 

5. 869 2546 25 954 3 Ģeklinde barkodu olan bir üründe firma numarası kaçtır? 

A) 2546 

B) 25 

C) 954 

D) 869 

 

6. Kitaplarında ve süreli yayınlarında barkod uygulayacak firmaların MMNM üyesi 

olması gerekmez. ISBN ve ISSN………………………………………‟nden alınır  

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B) Milli Mal Numaralama Merkezi 

C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

D) T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 

 

7. Soğutucu ünitelere Freon 12, Freon 22 ve Amonyak gibi maddeler sıvı olarak 

verilmekte bunlar oda içindeki ortamın sıcaklığını alarak buhar haline geçerken odayı 

soğutmaktadır.   

A) YanlıĢ  B) Doğru 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 67 

 

8. Gıda maddeleri depolama ve taĢıma esnasında her türlü dıĢ etkenden zarar 

görmeyecek, bozulmayacak Ģekilde korunmalıdır. 

A) Doğru   B) YanlıĢ 

 

9. PaketlenmiĢ ürünler için uygulanan bir dondurma yöntemi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Tünel tipi dondurma 

B) FIo-Freeze Dondurucular 

C) Plakalı Dondurucular 

D) Sıvı soğutucular ile direk temasla dondurma 

 

10. El terminali; ürün kabulü, raf sayımı, depo sayımı, toplu sevkiyat (Toptan satıĢlar), 

rafta alım sipariĢi oluĢturma, rafta fiyat kontrolü için kullanılabilir.   

A) Doğru   B) YanlıĢ 

 

 

  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

 

Değerlendirme 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. 
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B- Performans Testi (Yeterlik Ölçme) 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

Deponun bulunduğu yerdeki yol-altyapı ve Telekom alt yapısının düzgün 

olmasına dikkat edilmesi gerektiğini biliyor musunuz? 
  

Depolarda rafların yerleĢtirilmesinde rafların duvarlardan uzakta 

olmasının en iyi düzenleme biçimi olduğunu biliyor musunuz? 
  

Ürünlerin depoya; yerleĢim noktalarına göre, ürün isimlerine göre, ürün 

kodlarına göre, giriĢ tarihlerine göre yerleĢtirildiğini biliyor musunuz? 
  

Ürünlere seri numaralırı verilirken, üretici firmanın verdiği seri numarası 

kullanılabileciği gibi iĢletme tarafından da verilebileceğini biliyor 

musunuz? 

  

Barkodlu bir sistem kullanarak depo takibinin ve depo sayımlarının çok 

kolay ve rahat bir Ģekilde yapılabileceğini biliyor musunuz? 
  

Bir stoğa birden fazla barkod tanımlanabileceğini biliyor musunuz? 
  

Ġlaç firmalarının, ürünlerinin üzerinde EAN/UCC–13 numarasını ve 

EAN–13 barkodunu kullandıklarını biliyor musunuz? 
  

Gıda maddelerinin etiketinde gıda maddesinin adı, içindekiler, net 

miktarı, firmanın adı, adresi ve üretildiği yer, parti ve/veya seri numarası 

varsa kod numarası, üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya 

ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı bilgilerinin bulunması gerektiğini 

biliyor musunuz? 

  

Mağazalarda ürün kaybının önlenmesi amacıyla alarm sistemlerinin 

kullanılanıldığını biliyor usunuz? 
  

DondurulmuĢ meyve ve sebzeler -30°C de muhafazalarında 2 yıldan fazla 

kalitelerini koruduklarını biliyor musunuz?   
  

 

 

Değerlendirme 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. 



 

 69 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

Öğrenme Faaliyeti 1’in Cevap Anahtarı 

 

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar 

1- A 6- A 

2- C 7- B 

3- B 8- D 

4- D 9- A 

5- C 10- B 

 

Öğrenme Faaliyeti 2’in Cevap Anahtarı 

 

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar 

1- 

a) 

Soğutucu 

ünitelerle 

soğutulan 

depolar 

b) 

Kontrol 

atmosferli 

depolar 

6- 

a) Depo 

Hareketi 

b) 

Sıcaklık 

c) 

Teslimak 

d) 

Raflama 

2- A 7- A 

3- C 8- C 

4- B 9- B 

5- D 10- D 

 

Modül Değerlendirme’nin Cevap Anahtarı 

 

Sorular Cevaplar Sorular Cevaplar 

1- B 6- D 

2- A 7- B 

3- D 8- A 

4- C 9- C 

5- A 10- A 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 
 

 
 Ürünlerin Depoda Takibi ile Ġlgili Yazılı ve Görsel Kaynaklar 

 

 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 
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KAYNAKÇA 
 

 

 

 Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme 

Kuralları Tebliği 

 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 

 Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği 

 www.altareu.com.tr 

 www.aib.org.tr 

 www.anadoluguvenlik.com 

 www.aso.com.tr 

 www.audioguvenlik.com 

 www.bilgisite.com 

 www.bilkur.com.tr 

 www.egirdir-bahce.org 

 www.erzurum-tarim.gov.tr 

 www.goktepe.net 

 www.imkaforklift.com 

 www.istanbulsaglik.gov.tr 

 www.kuto.org.tr 

 www.maestrosoftware.com 

 www.minerva.com.tr 

 www.mkn.itu.edu.tr 

 www.ordutarim.gov.tr 

 www.sankootomotiv.com 

 www.ssgm.gov.tr 

 www.tarim.gov.tr 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

http://www.aib.org.tr/
http://www.anadoluguvenlik.com/
http://www.aso.com.tr/
http://www.bilkur.com.tr/turkce/barkod_tipleri.htm
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/
http://www.maestrosoftware.com/
http://www.minerva.com.tr/
http://www.sankootomotiv.com/

