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1. GİRİŞ
Mühendis olduktan sonra profesyonel olarak çalışmaya 
başladığım zaman mühendisliğin teknik işlerinin ya-
nında lojistik faaliyetler olarak tanımlanabilecek işler-
le ilgilenmek durumunda oldum. Benim dönemimde 
(1980’lerde) bu konular, profesyonel olarak çalışan ma-
kina mühendislerinin genel olarak ilgilendikleri konu-
lardı. Genel olarak başlıkları söylemek gerekirse: Depo, 
Satın Alma ve Planlama. Birçok uygulamada teknik ba-
şarının olması için bu konuların çok düzgün yönetilmesi 
gerekmektedir [1, 2, 3, 4].

Çalışmaya başladığım bu dönem işlerin yoğun ve eko-
nomik yapının farklı olduğu bir ortam vardı. Kapalı bir 
ekonominin yeni açılmaya başladığı, ama içerde talebe 
yetiştirmek için çaba sarf edilen bir çalışma ortamı söz ko-
nusuydu. Rekabet tam anlamıyla oluşmuş değildi. Özel-
likle üretim yapan işletmelerde ürün yokluğu nedeniyle 
üretim kesintileri çok önemli bir sorundu. Talebin karşıla-
namadığı bu durum, doğrudan kârdan kayıp sonucunu 
vermekteydi.

Belirli bir dönem bu konularla ilgilendikten sonra, bu 
konulara sistematik olarak yaklaşmak gereği olduğu ka-
nısına vardım. Teknik anlamda konuyu anlatacak ve çö-
zümleri verecek kaynak aradım. Fakat bu konuda yerli 
veya yabancı ciddi bir kaynak bulamadım. Ben de tüm 
meslektaşlarım gibi kendi başıma bu sorunların üstesin-

den gelmeye çalıştım. Şu sıralarda bu konudaki dene-
yimlerimi ilgi duyan herkesle paylaşmaktayım [1, 3]. Bu 
konuda bir başka söylenebilecek olan husus, çok fazla 
depo uygulaması görmem ve depo yöneticileri ile uygu-
lama örneklerini konuşmamdır. Bu konuşmalarda değişik 
depo uygulamaları konusunda bilgi sahibi oldum. Han-
gi sorunları yaşadıklarını ve nasıl çözümler bulduklarını 
öğrendim. Konuşulan konuları bir kenarda bırakmadan 
sonuna kadar takip ederek, bilgi, sorunlar ve çözümler 
konularında bir bütünlük elde etmeye çalıştım. Bir yerde 
bilginin yönlendiricisi oldum.

Depo; Satın Alma Yönetimi, Planlama Yönetimi, Lojistik 
Yönetimi konuları ile sıkı sıkıya ilintilidir ve bu konular 
topluca ele alınmalıdır. Diğer yandan da bu konuların 
birbirinden bağımsız olarak yönetilmesi gerekmektedir. 
Bu konular veri anlamında birbirlerini etkilemektedirler, 
ama yönetimleri bağımsız olarak düzgün işlevlere sahip 
olmalıdır [1, 2, 3, 4].

Kendi deneyimim olarak sürece baktığım zaman bu ko-
nularda 2000 yılına kadar devam eden geleneksel dönem 
söz konusudur. 2000 sonrasında tam olarak açık pazar 
ekonomisinin düşük enflasyon gerçeği ile oluşan biraz 
daha zorlu rekabet ortamı vardır. 2000 yılından sonra, de-
polarda geleneksel anlayıştan farklılaşmalar başlamış ve 
her şeye daha dikkatle yaklaşılmaya çalışılmıştır [1,3].
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Bu yazımda, depo tasarımı konusuna sistematik ve tek-
nik bir yaklaşımı temsil edecek bir tanımlama yapmaya 
çalıştım.

2. DEPO’YA GELENEKSEL BAKIŞ ve DURUM TESPİTİ
Geleneksel olarak depoda herhangi bir üretim veya ticari 
faaliyet olmadığı için en az yatırım yapılması gereken bir 
departman olmalıdır algısı oldukça yüksektir. Diğer yan-
dan depo için genellikle vasıflı personel istenmemekte-
dir. Bu ise depo konusunda personel masrafının azalma-
sı anlamına gelmektedir. Bir diğer göze batan konu ise, 
depo kapasitelerinin ayarlanamamasıdır. Uygun kapasite 
ile çalışan depo neredeyse yoktur. Depolar ya çok düşük 
kapasiteli olarak tasarlanmakta, ya da çok büyük kapasi-
teli olarak hazırlanmaktadır. Bu ise çok değişik sorunlar 
yaratmaktadır. Tüm bu gerçekler yan yana geldiği zaman 
depolarda standart sorunlar kendisini göstermektedir. Bu 
sorunlar hala devam etmektedir.

Değişiklik gerekliliklerinden en önemlisi 2000 yılından 
sonra kendisini gösterdi. Düşük enflasyon dönemine 
girildiği zaman yabancı sermaye yatırımlarının artması, 
yabancı işletmelerle rekabet etme gerçeğini bize yaşattı. 
Tüm dünya Uzak Doğu ile 1960 yılından itibaren rekabet 
etmeye alıştığı için, rekabetin fiyatlar üzerinden olduğu 
ve karlılıkların düştüğü gerçeği bize de ulaşmış oldu. Bi-
zim fiyatlama geleneğimiz yüksek enflasyonun da etkisiy-
le yüksek karlılık hesaplarına dayandığı için, bu dönem-
de çok ciddi şekilde bocalama yaşadık. Aynı dönemde 
yaşadığımız 2001 krizi de bu konuda piyasamızı oldukça 
zorladı. %3’ler seviyesindeki bir karlılık, işletmelerimizi 
depoları dikkate almak durumunda bırakmıştır. Bu ta-
nımlamadan sonra düzgün depolar görmeye başladık. 
Ancak depoların düzgün görünümlerinin depodaki sıkın-
tıların çok azına çare olduğu bilinen bir gerçektir. Depo 
mutlaka düzgün olmalıdır, ama depoların düzgün çalış-
ma sistemleri de olmalıdır. 2000 sonrasında karlılıkların 

%3’e düşmesi ile uyuşmayan husus depo maliyetleridir. 
Geleneksel olarak depolardaki kayıplarımız önümüzdeki 
en büyük engeli oluşturmaktadır. Ülkemizde sektör ve 
işletmelere göre değişiklik göstermesine rağmen depo 
kayıpları %5-7,5 civarında seyretmektedir. Bu durumu da 
işletmelerimizin yılsonu sayımlarından anlamaktayız. Bu 
durumda, karlılığın %3 olduğu bir yerde depoda %5 ürün 
kayboluyorsa sıkıntı var demektir. Eğer yabancı rakipler 
depoda mal kaybetmiyorlarsa, ülkemiz işletmelerinin re-
kabet edememek gibi bir sorunu oluşmaktadır. Aslına ba-
kılırsa, depodaki asıl sorun maliyetler açısından kendisini 
göstermektedir.

Diğer yandan maliyetlerin oluşumunun temeline bakı-
lacak olursa başka bir gerçekle karşılaşıyoruz. Ülkelerin 
gelişmişliklerine göre maliyet yapılanmaları farklılık gös-
termektedir:

Bu tabloda en dikkat çeken husus, rekabetin ülkeler ara-
sında değil, ülkemizdeki yabancı sermaye yatırımcılarıyla 
kendi ulusal sermayemiz arasındaki para maliyet uçuru-
mu olduğudur. Bu konuda ülkemizin kamu yönetiminin 
herhangi bir çabasının olmadığı ve olmayacağı gayet 
açıktır.

3. DEPO İLE İLGİLİ TEMEL VERİLER 

Rekabetçi koşullarda, depo tasarımı artık eskisi gibi ol-
mamalıdır. Üretim alanımız şu kadar, şu kadar da ürün 
depolasak, bize şu kadar depolama alanı yeterlidir deyip, 
çalakalem bir dörtgen çizmek depolarımızı tanımlamak 
için yeterli değildir.

Depo tasarımı, işçi sağlığı ve güvenliği, depo güvenliği ve 
ürün güvenliği konularında belirleyici ve iş kazaları konu-
sunda da en önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenlerle 
çok titizlikle çalışılmalı ve hata yapmamak adına çalışma-
lar bir bütün olarak gözden geçirilmelidir. Eğer aksaklıklar 

Tablo 1. Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine göre ve Ülkemizdeki Yabancı Yatırımcılar için Personel ve Para Maliyeti Karşılaştırması

Maliyet Bileşeni Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Ülkemizdeki Yabancı Sermaye Yatırımcıları

Personel Yüksek Düşük Düşük 

Para Düşük Yüksek Düşük 
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ve uyumsuzluklar tespit edilirse, konu üzerine eğilmeli ve 
aksaklık ve uyumsuzlukları giderecek çalışmalar yapılma-
lıdır.

Depolama için kapasite öngörüsü nasıl belirlenmelidir 
sorusunun hassas bir şekilde yanıtlanması gerekmek-
tedir. Bu konuda depoya ne kadar ürün konulmalıdır 
sorusunun hassas bir şekilde yanıtlanması gerekmekte-
dir.  Genellikle tavsiye edilen yaklaşım norm kapasite2 ve 
norm kadro3 değerlendirmelerinden yola çıkılmasıdır. Bu 
durumda ilk başlarda depolarda tam doluluk sağlanama-
ması bir sıkıntı gibi algılanmasına rağmen, depoda %100 
doluluk istenilen bir durum değildir ve eğer bu doluluk 
değerine ulaşılırsa, sıkışık depo kavramı gündeme gel-
mektedir. Bu durumu açıklamak için aşağıdaki şekilleri 
irdelemek gerekmektedir.

Şekil 1’de depo kapasitesinin uygun olması durumun-
da öngörülen ürün hareketleri verilmiştir. Ürün bir defa 
gelecek ve yerine yerleştirilecek ve daha sonra sevk edi-
lecektir. Bu şekilde norm kadro ve norm makine4 hesabı 
yapılabilir. Bu uygulamada ürünler standart olarak iki 
defa elleçlenecektir. Elbette zaman zaman bu değerlerin 
sorun yaratması da söz konusu olabilecektir. Örnek ola-
rak depoda yoğun hareket olan durumu gösterebiliriz. 

Bu durumda, elleçleme operasyonlarında gecikmeler 
söz konusu olabilecektir. Bunun nedeni aynı koridorda 
iki makinanın çalışmayacağı kuralıdır. Eğer bu kural göz 
ardı edilirse depoda kaza riski artacaktır. Depoda hiçbir 
şey yalın doğrusal bir ilişki ile hesap edilemez. Bu neden-
le, yeni bir isimlendirme ile senaryolu hesap yapılması 
gerekmektedir. İşlemlerin ve süreçlerin senaryoları önce-
den tanımlanmalıdır ve bu tanımlama işlemi yapıldıktan 
sonra hesaplamaları yapılmalıdır. Burada değişik süreç 
senaryoları değerlendirilerek uygun olanı seçmek yönte-
mi de kullanılabilir. Olası olumsuzlukların senaryolarıyla 
beraber hesaplamalar yapılmalıdır. Eğer süreçler düzgün 
şekilde analiz edilmezse ve alternatif uygulamalar ile kar-
şılaştırma yapılmazsa, hatalı verilerle tasarıma başlamak 
çok kuvvetli bir olasılık olabilir. Eğer bu konuda hata ya-
pılırsa, tasarım uygulandıktan sonra bunu düzeltmek ol-
dukça pahalı olacaktır. Çoğu durumda da tam olarak dü-
zeltmek söz konusu olmayabilir.

Şekil 2, depo kapasitesinin yetersiz olduğu durumda olu-
şan ürün hareketlerini göstermektedir. Bu durumdaki de-
polara sıkışık depolar demek gerekir. Gelen ürünler için 
raflarda yer olmaması durumunda ürünler koridorlara 
yerleştirilmektedir. Daha sonra o koridorların içlerinden 
ürün sevk edilmesi gerekirse koridorda bulunan ürün-

 
Şekil 1. Depo Kapasitesinin Uygun Olması Durumunda Öngörülen Ürün Hareketleri

2 Norm Kapasite: İşletmenin kurulu tam kapasitesidir.
3  Norm Kadro: İşletmenin Norm Kapasite ile çalıştığı zaman gerekli olan personel kadrosu 
4 Norm Makine: İşletme norm kapasite ve norm kadro ile çalışılması durumunda deponun makine gereksinimi.
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lerin başka yerlere nakledilmesi gerekmektedir. Ürünler 
standart olarak 3 defa elleçlenecektir. Bu durum depoda 
gereğinden fazla makine ve eleman çalışmasını gerektir-
mektedir. Personel ve makine gereksinimi %50 oranına 
kadar artabilecektir. Bu gerekliliğe karşın işletmeler bu 
gereksinimi fazla mesailer ile karşılamaya çalışmaktadır-
lar. Bu şekilde çalışma başladıktan sonra, işletme fazla 
mesai ile işleri yapma kararı verdiği zaman ister istemez 
kayıp ve hasarlarda artış olacaktır. Bu ise depolama ma-
liyetlerine kayda değer oranda yansıyacaktır. Bu durum-
dan çıkış için genellikle iki yöntem söz konusu olmakta-
dır. Bir tercih depoyu büyütmek, diğer tercih ise depoyu 
yalınlaştırmaktır. Depoyu büyütmek, işletmenin kapasite 
artışı olmayacaksa yüksek maliyet anlamına gelmekte-
dir. Talepte düşüş ve bu duruma bağlı satışlarda düşüş 
olursa gereksiz bir yatırım haline gelebilir. Diğer yöntem 
olan depoyu yalınlaştırmada ise, her ürün çeşidinde de-
podaki ürün miktarını azaltmak gerekmektedir. Bu yak-
laşım karmaşık bir takım hesaplamaları barındırdığı için 
basit pratik yanıtları olmayan bir yöntem olmaktadır. Bu 
durumda yapılacak olan şey, çalışmada envanter plan-
lamasına geçilmesidir. Envanter planlamasında, azami, 
asgari ve ortalama stok miktarları belirlemek gerekmek-
tedir. Bu belirlemeler öyle olmasını istediğimiz için değil, 
risk öngörülerimize bağlı olarak oluşturulmalıdır. Kabaca 
yaklaşımı tanımlamak için aşağıdaki açıklamaları yapmak 
gerekmektedir:

Hangi stok seviyesi geçildiğinde stokları taşımak finan-
sal, teknolojik ve miat bakımından risk oluşturacaksa o 
seviye en yüksek stok seviyesi olarak tanımlanmalıdır. Bu 
konuda değişkenler oldukça fazladır. Ürünün fiyatı, ürüne 
bağlanan paranın miktarı ve ürünün miadı konuları belir-
leyicidir. Ürün miktarı konusunda da işletmenin sermaye 
gücü ve iş yapma yöntemleri de belirleyici olmaktadır. Bu 
nedenlerle kesin formüller söz konusu olamamaktadır. 
Her işletme kendi durumuna göre belirlemelerini yapa-
caktır.Tam bu noktada söylenmesi gereken şey, bugünün 
depo kapasite gereksinimini, depo kapasitesi olarak alıp 
depo kapasitesi diye belirlemenin, doğru yaklaşım olma-
yabileceğidir. Bu konuda gelecek dönemler içim projek-
siyon yapılması uygun olacaktır. Bu projeksiyon 5-10 yıl 
seviyesinde bir dönemi kapsamalıdır. Böylece depo ku-
rulduktan hemen sonra depo yetersizliği sorunu oluşma-
sı engellenebilir. Depo alanının uygun rant maliyeti olan 
bir bölgede seçilmesi depo yatırım maliyetlerinin uygun 
bir seviyede tutulmasına destek olacağı da kesindir. Bu 
durumda da projeksiyon yapılan dönemde de doluluk 
hedefi %80 olarak alındığında, yeni depo gereksinimi 
oluştuğu zaman depo yatırımı kararlarının verilmesi ve 
yatırım yapma süresinde de bir tolerans tanınmış olacak-
tır. Eğer öngörülen projeksiyonda ve planlarda bir sap-
ma gerçekleşirse, bu durum sorunsuz olarak atlatılabilir. 
Ürünlerin hareket hızlarını belirleyen stok devir hızını art-

 

Şekil 2. Depo Kapasitesinin Yetersiz Olduğu Durumda Oluşan Ürün Hareketleri
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tırma olanağı varsa, depo alan gereksinimi azalacaktır. Bu 
hızlanmanın tüm ürünleri kapsaması gerekmemektedir. 
Bunun için depo verilerinin sürekli olarak analiz edilmesi 
gerekmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus 
ise, var olan depoda, deponun büyüme alanlarının belir-
lenmesidir. Yeni bir alanda depo kurulacaksa, bu durum-
da deponun genişleme alanları mutlaka belirlenmeli ve 
bu alanlar gelecek depo büyüme projeleri için alan kul-
lanımı amaçlı olarak alan stoğu gibi görülmelidir. Eğer bu 
husus sağlanamazsa, bu durumda tüm işletmenin yer de-
ğiştirmesi olasılığı gündeme gelebilecektir. Bu ise talihsiz 
bir şekilde çok büyük bir yatırım gerekliliğini bize işaret 
edecektir.

Rant maliyetlerinin kontrol edilebilmesi için deponun iç 
yerleşimi de belirleyici olmaktadır. Bu yaklaşım gelenek-
sel bir depo anlayışında söz konusu değildir. Temel pren-
siplerden bahsedildiğinde palet şeklinde muhafaza edi-
lecek ürünlerimizi yığma olarak yerleştirdiğimizde 3mt 
yüksekliği geçmiyorsa, genellikle depoda raf sistemi ya-
pılmasını önermiyoruz. Genellikle denilmesinin nedeni, 
ürünün dayanıklılığı konusunun zorlaması olabilir. Palet-
te bulunan ürünler üstlerine konulacak olan ağırlığa fiziki 
olarak dayanamayacaksa bu durumda raf yapılması zo-
runludur. Raflar ciddi anlamda maliyet oluşturmaktadır, 
bu nedenle iyi çalışılması gerekmektedir. Ağır hizmet raf-
larında tasarım palet ölçülerine göre yapılması durumun-
dadır. Tasarımın karmaşıklaşmaması için işletmede tek 
tip palet ölçüsü belirlemek oldukça yararlı olmaktadır. Bu 
durumda da satın alma sipariş verilirken palet ölçüsünün 
dikte ettirilmesi gerekmektedir. Eğer bu uygulanamazsa, 
depoda hem boş kapasite olup, hem de depo zeminine 
palet konulması gibi bir durumla karşılaşılabilir. Diğer 
yandan bunu engellemek için gelen ürünlerin paletler-
den boşaltılarak tekrar standart ölçüde palete yerleşti-
rilmesi söz konusu olabilir, ancak bu uygulama ilave iki 
elleçleme işlemi gerektirecektir ve personel maliyetlerini 
yaklaşık olarak %50 oranında artıracaktır. Ayrıca verimsiz 
operasyon alanı sonucunu oluşturacaktır.

4. DEPO TASARIMI
4.1 Depo Binası 
Depo ile ilgili olarak özel bir şekilde dikkat edilmesi gere-
ken konu binanın kendisi olmalıdır.

Depo binaları çok basit görünmekle beraber, hataya çok 
açık konuları içinde barındırmaktadır. Depoların aldatıcı 

kısmı içerde işlevin az olması nedeniyle basit zannedil-
mesidir. Oysa depo içinde ürünlerin depolanması depo 
binasının yükleri açısından sıkıntılar yaratmaktadır. Ör-
nek vermek gerekirse, depoda on katlı bir raf sistemi ol-
duğunu var sayarsak ve 1 paletin 1 m2 alan kapladığını 
var sayarsak yük hesabı yapıldığında temel veri 10 kat üst 
üste paletin bize 10 ton/m2 yük oluşturduğu görülecektir. 
Ancak, bu hesaba hem raf sisteminin statik yükü ve kori-
dordan geçecek olan istif makinası ve üzerindeki yükün 
dinamik etkisi de ilave edilmelidir. Tüm bunların hesap-
lanması da yeterli olmamaktadır. Bu hesaba, olası olum-
suzlukların da ilave edilmesi gerekecektir. Burada dikkate 
alınması gereken en önemli olumsuzluk, en üst raftan, 
yani yaklaşık 10 m yüksekten dolu bir paletin zemine 
düşerek çarpması sonucu oluşacak darbenin getirdiği 
yükün ilave edilmesi gerekliliğidir. Böyle olunca, depoda 
zemin dayanımının en az 20 ton/m2 olması kaçınılmazdır. 
Bu hesabı yapmış olmak da henüz güvenli tarafta oldu-
ğumuz anlamına gelmemektedir. Bunun nedeni, rafın 
genel yapısından kaynaklanmaktadır. Depo rafları, ayak 
pabuçlarındaki ankrajlarla yere bağlandığından yük yapı-
sı tekrar değişmektedir. Genel olarak bu konuda sıkça ya-
pılan hata, zemin yük verisinin değişmesinin dikkate alın-
mamasından kaynaklanmaktadır. Birim alana düşen yük 
zemine düzgün ve eşit olarak yayılmamaktadır, sadece 
ayak pabuçlarının alanı kadar bir yüzeyden zemine etki 
etmektedir. Bundan dolayı da zeminde ayak pabuçlarının 
bastığı yerlerde yük yoğunlaşmaktadır. Ayak pabuçlarının 

 

 

Şekil 3. Zemine Aşırı Yük Gelmesi Durumunda Zeminde Oluşacak Olan Kırık 
Kesiti ve İstif Makinası Tekerleğinin Uğrayacağı Darbe Görüntüsü
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bastığı yerlerde zeminler zaman içinde zedelenmektedir.  
Elbette yüklerin mertebesine bakıldığı zaman zedelenme 
ifadesinin yetersiz olacağı gayet açıktır. Zemin kırılması/
çatlaması, birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. Depo 
bu haliyle kullanılmaz hale gelebilir (bu durumda tadilat 
veya binanın yeniden yapılması gerekebilir) veya çatlak 
ve kırıklarla kullanılmaya devam edilir. Eğer binayı tasar-
layan ve yapan mühendisler, konuyu göz ardı etmişlerse 
ve bu sonuçlarla karşılaşılmışsa, o zaman durumu ida-
re etme yoluna gidilmektedir. Durumun idare edilmesi 
demek, genellikle zemindeki çatlak ve kırıkların beton 
yamalarla sürekli olarak iyileştirme çabasıdır. Öncelikle 
depo zeminine aşırı yük geldiği zaman oluşan duruma 
bir göz atmak gerekmektedir.

Yük çok fazla olduğunda bu yamaların sonuç vermesi 
olanaksızdır. Zeminde çatlak ve kırıklar olan depolarda şu 
sonuçlar kaçınılmazdır:

• İstif makinaların sağlıklı olarak çalışmaları olanaksız-
dır. Oldukça sık arıza yapacaklardır.

• Depoda hijyen ve temizliği sağlamak olanaksız hale 
gelecektir.

Birbirinden derzlerle ayrıştırılmış bloklar şeklinde şeklin-
de beton dökülmesi bir çare gibi görünebilir, ancak bu 
durumda da zemin dayanım farklılıklarının neden olacağı 
Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmiş olan sorunlar oluşabile-
cektir.

Depo binası ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar söz konu-
sudur. Artık betonarme binalardan kaçınılmaktadır. Yer-
leşim yerlerinde rant değişimleri bu konuda işletmeleri 
zorlamaktadır. Kamu ve yerel yönetimler şehir planların-
da değişiklik yaptıkları zaman ticari ve sanayi işletme-
lerinin yer değiştirmesini de zorlayabilmektedirler. Bu 
durumda silo depo veya raf bina da denilen depo bina 
uygulamasına geçilmektedir. Basit olarak tanımlanırsa, 
depo zemini beton olarak hazırlanır, daha sonra bu zemi-
ne raf sistemleri yerleştirilir. Bu montaj şekli, raf binasının 
iskeletini oluşturmaktadır. Bu iskeletin üzerine cephe ve 
çatı giydirilerek inşaat tamamlanmaktadır. Bu özel uygu-
lamada, raf tasarımında bazı teknik detaylar söz konusu 
olmaktadır ve tasarım çelik yapı uzmanlığı gerektirmek-
tedir. Bu konuda bazı yanlış uygulamalar sonucunda 
gerçekten üzücü durumlarla karşılaşılmıştır ve konunun 
uzmanı olmayan tasarımcıların bazı vahim hataları nede-
niyle istemeyen bazı kazalar gözlemlenmektedir. Raf bina 
depo uygulaması tasarımında rafların yüklerinin üzerine 
bina yükleri de eklenmelidir. Bu tür tasarımda, deprem 
etkisini standart bina tasarımından daha titiz bir şekilde 
ele almak gerekmektedir. Bunun nedeni, rafın çelik yapısı 
ve bağlantılarının zayıf noktalar üretmesidir. Bu konuda 
yapılan hatalar nedeniyle, bina geometrisinin bozulması 
gibi birçok olumsuz sonuçlarla karşılaşılması söz konusu 
olabilmektedir. Dış cephe kaplamalarında alüminyum 
sandviç paneller tavsiye edilir, ancak bazı uygulamalarda 
ucuz olması gibi bazı gerekçelerle dayanıklı branda da 
kullanılmaktadır.

Şekil 6 ve Şekil 7’de, raf bina uygulamalarına örnekler ve-
rilmiştir.

Şekil 4. Zemin Dayanımının Farklı Olduğu Durumda Blok Betonun Alacağı 
Şekil

 

 

SERT ZEMİN 

GEVŞEK ZEMİN 

GEVŞEK ZEMİN 

SERT ZEMİN 

Şekil 5. Blok Beton Çöktüğü Zaman Kesit Görüntüsü ve İstif Makinası 
Tekerleğinin Uğrayacağı Darbe Görüntüsü
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4.2 Raf Tasarımı
Diğer bir sorun ise, raf üreticisinin genleşmeyi dikkate 
almadan zemin bağlantısını tasarlamasıdır. Raf sistemi-
nin montajının yapıldığı zamana bağlı olarak, raflarda 
genleşme veya kısalma oluşmaktadır. Zemine bağlantıda 
genleşmeyi veya kısalmayı karşılayacak oval delik uygu-
lanmazsa, genellikle rafta deformasyon oluşmaktadır, bu 
deformasyon rafa yük uygulanmadan önce gerilim yarat-
maktadır, bu şekli ile de raf kapasitesi düşmektedir. Şekil 

8’de rafların zemine bağlantısında uygulanması gereken 
detay gösterilmiştir.

Seçilecek olan raf sistemleri koridor genişliklerini etkile-
mektedir. Bu durum, depo verimliliği ve istif makinasının 
seçimi ile de doğrudan ilişkilidir. Koridor genişliği en geniş 
3,75 m, en dar 1,3 m olabilmektedir. Koridorların enleri-
nin azalması, ya dar koridor istif makinası, ya da paleti yan 
alabilen ataşmanlı makina kullanılmasını gerektirmektir. 
Dar koridor yüksek istif makinaları (operatörler bu maki-

Şekil 6. ÜÇGE DRS Raf Bina Uygulaması

Şekil 7. Jungheinrich Raf Bina Uygulaması
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nalara asansör demektedirler/40 m yüksekli-
ğe kadar paletleri yukarıya çıkarabilmektedir), 
çok pahalı olduklarından yüksek raf sistemleri 
için kullanılmaları önerilmektedir. Bu makina-
ların yatırımı pahalı olmasına karşın, çok dar 
alanda yoğun depolama olanağı sağladığı için 
yatırımın geri ödemesi olanağı vardır. Şekil 
9’da bu uygulamanın fotoğrafı yer almaktadır..

Depolarda kullanılacak olan rafların malze-
meleri ve boyaları da çok kritik seçimlerdir. 
Depo raflarının yapımında kullanılan malze-
meler form ezberleyen malzemeler olmalıdır. 
Form ezberleyen malzeme tercihi ile farklı 
kötü sonuçlar ve kalıcı deformasyon engel-
lenmiş olur. Birçok işletme ve uygulamacı işin 
estetik ve görüntü yönüyle ilgilenmektedir. 
Bir uygulamada kalıcı deformasyon ne kadar 
fazla olursa, rafın üzerinde paleti kararlı bir 
şekilde tutmak o ölçüde zorlaşmaktadır. Raf 
elemanlarında kalıcı deformasyon nedeniyle 
aşırı sehim ve sarkma bu olumsuz sonucu ya-
ratmaktadır. Diğer yandan rafları depo içinde 
çelik yapı gibi görmek gerekmektedir. Çelik 
yapı olarak ele alındığı zaman yapının kararlı 
bir şekilde durması ve yük altında dengesini 
muhafaza etmesi gerekecektir. Bu nedenle raf 
yapısının 3 boyutta da gergi parçalarına sahip 
olması gerekmektedir. Gergi parçaları çelik 

 Şekil 8. Raf Ayaklarının Zemine Sabitlenmesinde Uygulanması Gereken Detay [3]

 
Şekil 9. Yüksek İstif Makinası Uygulaması (Jungheinrich’ten alınmıştır)
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yapının dikdörtgen gözlerine konulan çapraz parçalar-
dır. Bu şekilde kararsız dikdörtgen yapı, çapraz parçalar-
la kararlı üçgen yapılar haline gelmektedir. Betonarme 
depo binalarındaki depo uygulamalarında, Kamu İSG5  
uzmanlarının görüşlerinin aksine, depreme karşı muka-
vemet adına zemin ankarajlarının dışında, raflar duvara 
veya tavana hiçbir şekilde bağlanmamalıdır. Bu konuyu 
kısaca açıklamak gerekirse, depremin yanal kuvvet etkisi-
nin, birbirinden farklı yapılar ile karşılanması farklı salınım 
sorunu yaratmaktadır. Raf sistemi ile bina salınımı farklı 
frekanslarla gerçekleştiği zaman (ki hep farklı salınım 
oluşacaktır / bu durum malzeme dayanımı ve yük altın-
da malzeme davranışı nedeniyle oluşmaktadır) deprem 
kuvveti etkisine göre hesaplanan bina duvarlarının üzeri-
ne hiç gelmemesi gereken yüklerin yanal olarak gelmesi 
durumu oluşacaktır. Bu durumda, depoda 1000 ton ürün 
varsa, bina yükü ve deprem yükünün üzerine 1000 ton 
ek yük gelecek demektir. Hiçbir depo binası, bina yükleri 
ve deprem yükünün üzerine 1000 ton ilave yük için ta-
sarlanmayacağı için, depo binasının yıkılması kaçınılmaz 
olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, raf sistemi betonarme 
depo binalarında hiçbir şekilde zemin dışında duvar ve 
tavana bağlanmamalıdır. Raf bina depolarda bu konuda 
her hangi bir sorun yoktur. Bina zaten raf sistemi üzerine 
giydirilmektedir. Bina dış cephe ve çatısı çelikten yapıldı-
ğından, malzemenin farklı şekilde direnmesi söz konusu 
değildir. Bu konuda tasarım yapan kişilerin çelik yapılar 
konusunda deneyimli uzmanlar olması sorunun uygun 
şekilde çözümünü sağlayacaktır. Raf sisteminin ankrajlar-
la zemine bağlanması işlemi için raflar tek köşeden sabit-

lenmeli, diğer ayak bağlantılarında genleşme sırasında 
kaymaya izin verecek oval delik uygulamaları yapılmalı-
dır. Çelik yapıyı bütünleştirmek adına raflar birbirlerine 
uygun traversler ve yöntemlerle bağlanarak çelik yapının 
oturma alanı genişletilmeli ve devrilmeye karşı dirençli 
bir yapı elde edilmelidir. Rafların çelik yapıları gaz altı toz 
altı kaynak makinaları ile yapılmalıdır. Depoya yeni raflar 
ilave edileceği durumda veya başka bir gereklilik duru-
munda hiçbir şekilde elektrot kaynağı ile işlem yapılma-
malı, çelik konstrüksiyonda matkapla delik açılmamalıdır. 
Bu uygulamaları traverslerin ve ayakların mukavemetini 
azaltmakta ve uygulamada riskleri arttırmaktadır.

Sıradan uygulamalarda kullanılan sentetik boyalar, hiçbir 
şekilde hijyen gerektiren depolarda kullanılmamalıdır. Bu 
boyalar zehirli nitelikte olup, kesinlikle hijyen gereken 
durumlarda kullanılmamalıdır.

Açık gıda, ilaç ve sağlık malzemeleri depolarında kesinlik-
le kullanılacak olan raflar, ya paslanmaz çelik ya da galva-
nizli sacdan yapılmalıdır. Raflar çelikten yapıldığında pas 
oluşumuna engel olunamayacağı için hijyen konusunda 
riskler oluşmaktadır.

4.3 Yükleme Rampaları
Binada bir diğer konu ise yükleme rampaları olmaktadır. 
Eğer depomuzda farklı kapasitede araçlar kullanılacaksa, 
bu durumda her değişik araç için kapı, rampa ve körük 
tasarımı dikkate alınmalıdır. Konu ile ilgili görseller Şekil 
10 ve Şekil 11’de verilmiştir.

5 İSG: İşçi Sağlığı ve Güvenliği

 Şekil 10. Depolarda Kapı Uygulama Örneği [3]
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4.4 Depo Zemini
Eğer depoda hijyen gerekiyorsa, bu durumda zemin 
epoxy ile kaplanmalıdır. Epoxy kullanımı yangın konu-
sunda da yardımcı olacağı için uygun bir malzeme ol-
maktadır. Ancak malzeme dayanıklı olmadığı için zaman 
zaman bu kaplama yenilenmelidir.

Şekil 11. Bir Rampa ve Körük Uygulaması [3]
 

 

Şekil 12. Depolarda Epoksi Zemin 
Uygulama Örnekleri  (Görseller Epokon 
Epoksi Zemin Kaplama Sistemleri’den 
Alınmıştır)

4.5 Depoda Havalandırma ve Soğuk Hava 
Uygulamalarının Tasarıma Etkileri
Depoda ısıtma ve havalandırma konuları mutlaka üzerin-
de çalışılması gereken konular olmaktadır. Bu konudaki 
uygulamalar, çevre etkenleri ve ürün özellikleriyle bera-
berce ele alınarak çözülmek durumundadır. Konunun 
uzmanlarıyla bu konuları detayına konuşmak ve detaylı 
olarak sorunu değerlendirmek gerekmektedir. Genellikle 
depolarda çevre iklimi çok zorlamadığı durumlarda ısıt-
ma düşünülmemektedir. Eğer depoda uçucu maddeler 
varsa, ürünlerin küflenmesi veya bozulması söz konusu 
olacaksa havalandırma da gerekli olabilir. Ancak, hava-
landırma ve ısıtma sistemlerinin yangın durumunda yan-
gını körükleme etkisi yapacağının unutulmaması ve bu 
konuda önlemlerin alınması gerekecektir.

Açık gıda ve çeşitli kimyasallar, ürün yapısı gereği hava-
landırma gerektirebilmektedir. Bu durumda, ürün gerek-
sinimleri çok iyi tanımlanmalı ve tasarımcıya bu konuda 
veriler eksiksiz verilmelidir. Bu konuda da deneyimli uz-
manlarla çalışmak çok önemlidir.

Soğuk hava depoları ise çok başka gereksinimlere yanıt 
vermek zorundadır. Soğuk hava depolarının teknik an-
lamda tasarımının yanında depo içinde nereye yerleş-
mesi gerektiği konusu da çok önemlidir. Özellikle don-
durulmuş gıda konusunda soğuk zincirin korunması ve 
depoya personel girişi ve personelle birlikte ürün giriş 
çıkış protokollerinin uygun olmaması tasarımların ha-
talı yapılmasına neden olmaktadır. Bu konuda bir diğer 
önemli konu, enerji tasarrufunun soğuk hava depoların-
da nasıl uygulanacağının bilinmemesi olmaktadır. Enerji 
ve raf tasarımı konusunda zaman içinde gelişmeler ol-
maktadır. Günümüzde, 10 yıl önce hiç aklımızdan geçme-
yen bir takım yeni uygulamalar söz konusu olmuştur. So-
ğutma sistemlerinde de bu gelişmeler kaçınılmaz olarak 
gerçekleşmiştir. Fakat bu gelişmelerin her zaman depola-
rı bir takım hatalardan arındırdığı anlamını taşımadığını 
da belirtmek gerekmektedir. Soğuk hava depolarının dış 
cepheye açılan, kendisine özel korunaklı kapı-rampa-kö-
rük sistemi olmalıdır. Yaya ve yaya ile ürün giriş çıkışı için 
depoya kademeli giriş-çıkış depo tasarımı sırasında ön-
görülmelidir. Soğuk hava depoları, ciddi anlamda elektrik 
enerjisi tüketimi gerektirdiği için elektrik tesisatı ve elekt-
rik alt yapısı titizlikle tasarlanmalıdır. Aksi takdirde depo-
da  yangın riski artacaktır.
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4.6 Depo İç Yerleşiminin ve Depo Operasyonlarının 
Depo Tasarımına Olan Etkileri
Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, depoda her 
türlü uygulama, çok taraflı olarak sonuçları etkilemekte-
dir. Depo tasarımında en basit bir konuda bile verilecek 
olan yanlış kararlar, umulmadık başka yerlerde sorunlar 
yaratabilecektir. Raf sistemi seçimleri, depo iç yerleşim ta-
sarımı, istif makinası seçimleri, kapı-rampa-körük seçim-
leri ve depo operasyonları topluca neden sonuç ilişkileri 
üzerinden değerlendirilmek durumundadır. Diğer konu-
lar ile ilişkiler değerlendirilmeden alınacak olan herhangi 
bir konuda basite indirgenerek alınmış olan kararlar, bü-
yük bir olasılıkla sorunlar yaratacaktır.  Bu, fiziki anlamda 
bir sorun yaratmak olabileceği gibi, kullanım sırasında 
operasyonları engellemek gibi sonuçlar da yaratabile-
cektir. Deponun koridorlarıyla ilgili karar, istif makinası 
seçiminizi de etkileyecektir. İstif makinası seçimleri de, 
depo verimliliğini etkileyebilir. Bu nedenlerle kararlarınız 
hızlı ve oldu bitti ile verilmemeli, detaylı etütler yapma-
lı, paydaşlarla paylaşılmalı, konular tartışılmalı ve emin 
olduktan sonra kararlar verilmelidir. Eğer depo binası ile 
beraber tasarlanacaksa, benzer büyüklükteki bir alanda 
ölçümler yapılması yoluyla deponun nasıl şekilleneceği 
konusunun daha gerçekçi olarak görülmeye ve canlandı-
rılmaya çalışılması uygun olur. 

Depo iç yerleşimi, depo operasyonları açısından belirle-
yici olmaktadır. Yanlış bir depo yerleşimi, ürün depo ka-
pasitesi, personel ve makine verimsizliğine neden olabil-
mektedir.

4.7 Depo Tasarımında Güvenlik Önlemlerinin 
Etkileri, Aydınlatma Çözümleri ve Yangın Önlemleri
Depo denildiğinde ticari değeri olan ürünlerden söz edil-
mektedir. Bu nedenle ürünlerin ve depo binasının gü-
venliği de çok önemli olmaktadır. Bu gerçekliğin ışığında, 
depoda güvenlik konusunun depo tasarımı sırasında ele 
alınması gerekecektir. Bu konuda yerleşik bir takım ku-
rallardan bahsetmek olası değildir. Güvenlik önlemleri 
konusunda işletme yetkililerinin  kendilerini güvencede 
görmeleri çok daha önemlidir. Elbette bu aşamada alına-
cak olan önlemlerin bir kısmının deponun fiziki yapısıyla 
ilgili olması gerekir, diğer kısmının da elektronik olarak 
çözülmesi gerekmektedir.

Diğer bir başka önemli konu ise başta gıda ve hijyenik 
depolar olmak üzere, tüm depolarda haşere ve zararlılara 
karşı alınacak olan önlemler konusunun tasarım sırasında 
belirlenmesi ve bu gerekliliklerin yerine getirilmesidir.

Elbette içerideki operasyonlarla birlikte, giriş çıkış dene-
timleri de sağlanmalıdır. Bu konuda deponun bina olarak 
ve içindeki ürünler olarak güvenliklerinin de tasarım sıra-
sında dikkate alınması gerekmektedir. Bu konuda ürünün 
vasfı belirleyici olmaktadır. Özellikle bu konuda FMCG6  
(hızlı hareketlenen tüketici ürünleri) ürünlerini depola-
yan işletmelerin depolarının tasarımı sırasında çözümler 
üretilmeleri gerekmektedir.

Depo içerisinde kazalara ve hatalara neden olunmama-
sı için aydınlatma çözümleri uzmanlar tarafından tasar-
lanmalıdır. Aksi takdirde iç mekân aydınlatması sorunlar 
yaratmaya aday olacaktır. Bu konuda önemli bir nokta, 
depo raflarının yüksekliği ve aydınlatma araçlarının zo-
runlu olarak çok yükseklerde olması nedeniyle aydınlat-
ma konusunun uzmanlık gerektirmesidir. Konuyla ilgili 
bilgisi yeterli olmayan tasarımcıların bu konuda hata yap-
tıkları zaman, depo içerisinde uygun olmayan aydınlat-
ma gerçekleşmektedir. Bu durumda görüş de zorlaşacağı 
için, özellikle istif makinası operatörleri kazalara açık hale 
gelmektedirler. Aydınlatma hiçbir şekilde görüşü zorlaya-
cak şekilde olmamalıdır.

Yangına karşı alınacak tedbirler üç yönden bakılarak çö-
zülmelidir:

• Tasarımda yangına karşı alınacak önlemler.

• Depoda yangını körükleyecek olan malzemelerin 
kullanımından kaçınmak.

• Yangın sırasında süreci en iyi şekilde yönetecek siste-
matik kararların alınması ve depo tasarımında süreci 
iyi yönetmek için alınacak olan tedbirler.

Öncelikle deponun yangını başlatacak veya artıracak 
faktörlerden arındırılması gerekmektedir. Bu nedenle 
yangına karşı ürünlerin sınıflandırılması gerekir: yanıcı 
olmayan malzemeler, yanıcı malzemeler, yanıcı parlayıcı 
malzemeler, yanıcı patlayıcı malzemeler. Bu sınıflandırma 
sonucu ayrıştırılan ürünlerin deponun farklı bölgelerinde 
depolanacak şekilde tasarım yapılmalıdır.

6   FMCG : “Fast Moving Consumer Goods”
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Depolama alanının çeşitli bölümlere bölünmesinin yan-
gına karşı önlem almak konusunda da yararı olacaktır. 
Böyle bir uygulama ile bu bölümler yangın sırasında izole 
edilebilirse, her hangi bir bölümde çıkan yangının diğer 
bölümlere atlaması engellenebilir.

Yangın başladıktan sonra belirli ürünler için yangın sön-
dürme sistemleri çalışabilir. Yanıcı parlayıcı ve yanıcı pat-
layıcı malzemeler, yangın söndürme sistemleriyle sön-
dürülemezler. Bu şartlar altında yangının izole edilmesi 
ve itfaiye gelene kadar kontrol altında tutulması daha 
mantıklı olmaktadır. Ürünlerin ambalajlarında kullanılan 
malzemelerin yangını körükleyici malzemeler olmasın-
dan kaçınmak gerekmektedir. Elbette depo mahallinde 
sigara içilmesinin engellenmesi gerekmektedir. Yangın 
algılama ve söndürme sistemlerinin tasarımında ko-
nusunda uzman kuruluşlar ve personelle çalışmak çok 
önemlidir. Fakat bu konuda uzmanlara doğru ve uygun 
bilginin verilmesi de çok önemlidir. Uzmanlar kendi ko-
nularında çok iyi olabilirler, fakat işletmedeki uygulama, 
süreçler ve ürünleri en iyi tanıyan deponun işletmecisidir. 
Diğer yandan da istif makinalarının bakım onarımlarının 
ve arıza önleyici bakımlarının zamanında yapılması da 
yangın önlenmesi bakımından çok önemlidir. Depolarda 
yangın konusunda uzman tasarımcı ve uygulamacılarla 
çalışmakta yararlar söz konusudur. Bu uzmanlara depo 
içindeki ürünler ve olası yangın riskleri aktarılmalıdır. Bu 
verilerin hazırlanması sırasında, yatırımcı olarak, beledi-
yeler ve ilgili kamu denetimleriyle işbirliği yapılarak ek-
siksiz hazırlık yapılmalıdır.

4.8 Deponun Bina Dışı Tasarımı
Bir diğer çözülmesi gereken konu depo binasının dışı ol-
maktadır. Dış mekân sorunu sadece kapı, rampa ve körük 
tasarlanması ile bitmeyecektir. Kamyonların depo kapıla-
rına yanaşma düzeni de tasarlanmalıdır. Bu husus, birçok 
uygulamada depo iç mekân alanının kısıtlamalarını da 
gerektirebilmektedir. Bu çözümlerde araçların manev-
raları için gereken düzenlemeler yapılmazsa, operasyon 
hızları oldukça düşecektir. Bazı hallerde hem kapı, rampa 
ve körük maliyetinden kaçınmak için depolar hemzemin 
(bina dışı zemin ve bina içi zemin aynı seviyede olacak 
şekilde)  tasarlanmaktadır. Hemzemin depolarda rampa 
kullanılamadığı için yükleme ve boşaltma sırasında palet-

lerin zedelenmesi gibi istenmeyen birçok olumsuzluk ya-
şanmaktadır. En zorlayıcı sonuçlar ise paletlerin kırılması 
nedeniyle oluşabilecek olan kazalardır. Bu tür kazalar ya-
ralanma, sakatlanma ve ölümle sonuçlanabilen durumlar 
yaratabilmektedir. Hemzemin depo iç mekânının verim-
liliğini arttırmak amacıyla araç yükleme ve boşaltma için 
depo içinde ve dışında mobil veya çeşitli değişik şekiller-
de rampalar kullanılmaktadır. Ancak bu tür uygulamalar 
gerçekçi çözümler olmaktan çok uzaktır ve alan kullanı-
mının en verimsiz olduğu şartları temsil etmektedir. De-
polarda en doğru şekilde araç boşaltma ve yüklemeler 
için kapı, rampa ve körük sistemleri kullanılması uygun 
olacaktır. Bu şekilde ürünlerin paletleri hasarlanmadan 
yükleme boşaltma yapılması olanaklı hale gelecektir. 
Araç kasasının içi, ürün düzenleme alanı olarak kullanı-
labilecektir. Yükleme boşaltma için araç şoförünün araç 
çadırını açmak gibi bir zorunluluğu olmayacak, şoför sa-
dece aracın arka kapısını açacak, depo operatörü de ram-
payı ve körüğü yerleştirdikten sonra yükleme boşaltma 
işlemi hemen yapılmaya başlayacaktır. Bu uygulamanın 
kolayca yapılabilmesi için depo iç zeminini ile depo dış 
zemini arasındaki kot farkının yaklaşık olarak 1,1 - 1,2 m 
olması gerekmektedir. Yaklaşık ifadesinin kullanılmasının 
nedeni, bu yükseklik kamyon ve TIR’lar için genellikle ge-
çerli olan yüksekliklerdir. Araçlar değiştikçe (kamyonet, 
alçak kasalı kamyon, panelvan, kaptıkaçtı vb.) rampanın 
yüksekliği, bu yeni duruma göre değişkenlik gösterme-
lidir. Bu şekilde yükleme boşaltma yapılabilmesi için, 
kullanılacak elleçleme makinasının elektrikli transpalet 
olmasını uygun olacaktır. Bu makina hem operasyon ko-
laylığı sağlayacaktır, hem işlem süresini kısaltacaktır, hem 
de araçların zarar görmesi engellenecektir.

Şekil 13’te yükleme - boşaltma rampalarının tasarımında 
dikkat edilmesi gereken hususlar verilmiştir. Bu uygula-
malar bina tasarımında veri olarak dikkate alınmazsa, 
daha sonraki uygulamalarda bu konunun çözülmesi ola-
naksız hale gelecektir.

4.9 Depoda Ürün Hareket Şekillerinin Depo 
Tasarımına Olan Etkileri
Depo tasarımında ürünlerin hareket şekilleri de önemli-
dir. FIFO7 (ilk giren ilk çıkar) veya LIFO8 (son giren ilk çıkar) 
hareket şekli, depo alan kullanım verimliliği üzerinde ol-

7 FIFO: “First In First Out”
8   LIFO: “Last In First Out”
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dukça fazla etkiye sahiptir. FIFO veya LIFO, stokta bulun-
durma maliyetleri ve fiyatlar için maliyetlendirme tekniği 
olarak kullanılmaktadır. Gerçek maliyetleri temsil etmek-
ten uzak, var sayımlı bir yaklaşımdır ve hala kullanılmakta-
dır. Depo yönetimi olarak bu kavramlar maliyetlendirme 
dışında ürün gereklilikleri ve operasyonları tanımlamak 
için de kullanılmaktadır. İlk bakışta bir farklılık anlaşılmasa 
bile, detaylar çalışıldığı zaman ne demek istenildiği daha 
kolay anlaşılacaktır. Her hangi bir nedenle eğer ürün-
le ilgili SKT (son kullanım tarihi) varsa, FIFO uygulaması 
zorunluluktur. Bu zorunluluk ürün ile ilgili SKT, ürünün 
modeli, teknolojisi, modası veya her hangi bir nedenle 
anılan sürede tüketilmesi zorunluluğu nedeniyle gerekli 
olabilir. Bu durumda hatasız operasyon yapılması adına 
FIFO zorunlu olarak kullanılacaktır. Depoya yerleştirme 
ve depodan sevkiyat işlemlerinin zorluk olmadan ve kısa 
sürede gerçekleşmesi ve depoda kargaşa olmaması için 

ürünlerin tümüne ulaşılması gerekmektedir. Bunu teknik 
anlamda sağlamak için, depo oturma alanının büyük bir 
kısmını koridorlara ayırmak gerekmektedir. Bu durumda 
deponun oturma alanının sadece %25’i depolama ama-
cıyla kullanılabilecektir. Bu ise depolama için gerekli ala-
nın 4 katı alana gereksinim yaratacaktır. Oysa böyle bir 
gereksinim olmadığı zaman depo alan kullanımını %95 
mertebesine kadar çıkarmak olasıdır. 

Bir de LIFO uygulamasını incelemekte yarar var. Muhase-
be ve üst düzey yöneticiler, sadece hesap için kullanılan 
LIFO hesaplama yöntemini uyguladıklarında, ürünlerin 
de aynı düzende hareket etmesini zorunlu hale getirmek-
tedirler. Oysa ürünün niteliği son girenin ilk çıkması koşu-
lunu zorunlu hale getirdiği durumlarda depoda FIFO uy-
gulamasında olduğu gibi alan kaybı söz konusu olacaktır. 
Mutlak bir şekilde son giren ilk çıkacaksa, o zaman her 

Şekil 13. Yükleme – Boşaltma Rampalarının Tasarlanmasında Dikkate Alınması Gereken Boyutsal ve Şekilsel Ölçütler [3]
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ürüne mutlaka ulaşılması gerekecektir. Bu durumda alan 
kullanımı verimi ancak %25 olabilecektir. Eğer depo yö-
netimi LIFO uygulamasını ne zaman girerse girsin ve ne 
zaman çıkarsa çıksın şeklinde anlarlarsa, o zaman depo 
alan kullanımını arttırmak gayet olasıdır. Bu nedenle FIFO 
ve LIFO uygulamalarıyla ilgili kararlar alelacele verilme-
meli, dikkatli bir irdelemeden sonra verilere dayanarak 
bu karar verilmelidir.

4.10 Depoda Elektrik Sistemleri
İstif makinalarının akü şarjları ve depo içerisindeki ısıtma, 
havalandırma, klima tesisatları ve soğuk hava depolarının 
çok elektrik yükü çekmeleri nedeniyle, ilgili elektrik do-
nanımlarının zaman içinde ısınmaları ve tehlike oluştura-
bilmeleri de dikkate alınmalıdır. Depolarda bu konuların 
uzmanlarla çözülmesi çok önemlidir.

4.11 Depoda Yazılımlar ve Elektronik Etiketlemeler
Yeni depo tasarımında depo hareketleri konusunda ya-
zılımlardan da yararlanmak gerekecektir. Depo verile-
rinden ne kadarının değişeceğini çalışmak ve o konuda 
yazılımcılar ile işbirliği yapmak gerekliliği vardır. Elbette 
ilk yazılımların iki ayaklı olduğunu da görmek gerekmek-
tedir. İlk yazılımlar ERP9 (İşletme Kaynakları Planlaması) 
MRP10 (Malzeme Gereksinim Planlaması veya Üretim Kay-
nakları Planlaması) şeklinde tanımlanan işletme sistemle-
ri yazılımlarıdır. Bu yazılımlar, bir bütün olarak işletmenin 
yönetimini hedef alır. Diğeri ise WMS11 (Depo Yönetim 
Sistemi) yazılımı olarak tanımlayacağımız depoya özel 
yazılımlar olmalıdır. Bazı durumlarda WMS yazılımı, ERP 
ve MRP yazılımlarından ayrışmaktadır ve özel olarak de-
ponun optimizasyonu için özel olarak tasarlanmaktadır. 
Depoda operasyonların yapılması ve yerleşim düzeni ko-
nusunda oldukça yararlı bir takım uygulamalara erişmek 
de söz konusu olabilmektedir.

Tüm bu değerlendirmelerin yanında, yeni depo tasarımı 
sırasında veri toplama sisteminin de elden geçirilmesi 
gerekebilmektedir. Bu, elektronik kodlama sistemlerinin 
gözden geçirilmesi anlamını taşımaktadır. Bilindiği gibi 
çeşitli kodlama sistemleri vardır. Bunlardan biri BARKOD 

(Çubuk Kodlama) sistemidir. Bu sistem veri toplamayı ko-
laylaştırmakla beraber, çok az veri kodlanabilmektedir. 
Aynı kodlu ürünlerin ayrıştırılmaları ve ilgili kodlamaların 
işlenmesi de ayrı bir sorun yaratabilmektedir. Ancak BAR-
KOD sistemi en yalın haliyle bugün perakende mağaza-
larında kasalarda işlevi olan etiketleme sistemidir. QKOD 
(Kare Kod) olarak tanımlanan etiketler ise biraz daha ve-
rimli olabilmektedir. Ancak onlarla yapılabilecek olanlar 
da hala kısıtlı olmaktadır. QKOD etiketlere örnek olarak, 
ilaçların üzerindeki etiketler ve uçağa binmemizi sağla-
yan Biniş Kartlarının üzerindeki etiketler verilebilir. Diğer 
yandan RFID12 (Radyo Frekanslı Tanımlama) bize sınırsız 
denilebilecek uygulama kolaylıkları sağlayabilmektedir. 
Eğer bu konuda yenilikler düşünülüyorsa, veri toplama 
tasarımının yapılması ve elektronik donanımın (el termi-
nalleri, etiket okuyucular, bilgi işleme sistemleri, yazıcılar, 
vb.) seçiminin de yapılması gerekmektedir. Bu konuda 
dikkat çekilecek hususlar vardır. RFID sistemler, gerek el 
terminalleri uygulamalarında, gerekse de etiketler ko-
nusunda teknik anlamda çeşitli kısıtlamalar ve destek 
donanımlarına gereksinim göstermektedir. Bu konuların 
teknik projeler olduğu hatırdan çıkartılmamalı ve konu-
nun uzmanlarıyla proje şeklinde uygulamalar yapılmalı-
dır. Özellikle de çeşitli olumsuzluklar için gerekli önlemler 
konusunda hazırlıklar yapılmalıdır.

4.12 Depoda Öngörülemeyen Hususların Tasarıma 
Uyarlanması
Depo tasarımına girişmeden önce, depo paydaşlarının 
tümü ile görüşmeler yapmak çok önemlidir. İşletmedeki 
istif makinası operatörleri, depocular, işletmenin sürekli 
olarak taşıma işini yapan taşıma şirketleri ve onların şo-
förleri, tedarikçiler ve müşterilerin tümü depo ile ilgili çe-
şitli fikirlere sahiptirler ve bu konudaki fikirleri son derece 
değerli ve yol gösterici olabilir. Diğer yandan depodaki 
hasar ve kayıplarla ilgili kayıtlar ve nedenleri de bu ha-
sarlara neden olan yapısal sorunların tanımlanması açı-
sından önemlidir. Depo yöneticilerinin ve depocuların 
da kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir. 
Bu, ilgili yayınları takip etmek, ilgili fuarlara gitmek gibi 
yöntemlerle yapılabilir.  Bunların yanı sıra olabildiğince 

9 ERP1/2 : “Enterprice Resources Planning”
10  MRP1: “Material Requirement Planning”
 MRP2: “Manufacturing Resources Planning”
11 WMS: “Warehouse Management System”
12 RFID: “Radio Frequency Identification”
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çok ve değişik depo uygulamalarının yerinde ziyaret ede-
rek görülmesi ve uygulayıcılardan depo detayları hakkın-
da bilgi alınması önemlidir. Tüm bu çalışmalar sırasında 
akıl defterlerinin oluşturulması çok yararlı olacaktır. Bu-
nun nedeni şu şekilde açıklanabilir. Yeni bilgiler ilk öğre-
nildiğinde oldukça hoş ve çekici olabilir. Oysa detaylı bir 
şekilde değerlendirildiğinde, her yeni gelişmenin bizim 
uygulamamızda yararlı olamayabileceği sonucuna ulaşı-
labilir. Bu notları son anda oluşturmak değil, bilgiyi elde 
edildiği anda tutmak ve bilgiyi konusuna göre sınıflandır-
mak önemli olmaktadır.

5. SONUÇ
Yukarıdaki açıklamalardan görülebileceği gibi, depo ile 
ilgili konular oldukça çok ve geniş kapsamlıdır. Burada sa-
dece tasarım ile ilgili önemi konular irdelenmeye çalışıl-
mıştır. Bu konuların içinde hiç değinilmemiş olan önemli 
bir başlık da deponun uygulanacağı sektör ve o uygula-
madaki özel ürünlerin gereksinimleridir. Depolar uygu-
landıkları sektörler ve içinde depolanacak olan ürünlerin 
özelliklerine göre şekillenen tasarımlardır. Bu konunun 
enine boyuna çalışılması gereklidir. Depo tasarımlarında, 
burada kritik olarak belirtilmiş konular üzerinde belirli bir 
sistematikle çalışılmalı ve verilere dayalı olarak kararlar 
verilmelidir. Bu yazıda bahsi geçmeyen konular önemli 
değil diye algılanmamalı ve bu konuların dikkate alın-
mamasına neden olmamalıdır. Depo, detayları çok fazla 
olan bir konudur. Depoların tasarımı sırasında dikkate 
alınmayan konularda, daha sonra o konuyu çözmek için 
bedel ödemek zorunda kalınacağını akıldan çıkarmamak 
gerekmektedir.

Diğer bir başka husus ise, depo tasarımının işçi sağlığı ve 
güvenliği, depo güvenliği ve ürün güvenliği konularında 
belirleyici ve iş kazaları konusunda da en önemli etken-
lerden biri olduğudur. 

Burada vurgulanmak istenen, depo tasarımının bir kâğıt 
üzerine rastgele çiziktirilen bir dörtgen olmadığı ve başlı 
başına maliyetleri baskılamak için yapılan önemli bütün-
leşik bir çalışma olduğudur. Ayrıca operasyonların verimli 
olabilmesinin tek yolu, deponuzun operasyonlarınıza 
göre tasarlanmasıdır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, depo tasarımı hafife alınma-
ması ve olabildiğince detaylı çalışmalar yapılması gereken 
bir konudur. Depo tasarımı sırasında bu yazıda belirtilen 
konuların dikkate alınmasıyla, sonuçlarından memnun 
kalınacak bir depoya sahip olmak mümkün olabilecektir.

KAYNAKÇA
1.  Çavuşlar, M.  2007. Depo Yönetimi, ISBN no. 978-9944-

0950-0-6, Diyet İstanbul Sağlıklı Beslenme Danışmanlık Ltd 

Şti., İstanbul

2.  Çavuşlar, M. 2010. Satın Alma Süreçleri ve Temel Satın 

Alma El Kitabı, Tiem Eğitim Eğitim Yayıncılık ve Org. Tic. Ltd 

Şti., İstanbul

3.  Çavuşlar, M. 2020. Depo ve Stok Yönetimi El Kitabı, Bursa.

4.  Çavuşlar, M. 2020. Satın Alma Süreçleri ve Uygulamaları El 

Kitabı, Bursa.


