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ÖZET 

 
       Depolama, hammadde, yarı ürün ve bitmiş ürünleri, başlangıç ve tüketim noktalarında ya da bunların arasında stoklayan ve 

yönetime stoklanan ürünler hakkında bilgi veren lojistik sisteminin ana faaliyetlerinden biridir. Depolama faaliyetinin 

gerçekleştirildiği yer olan depo ise; tedârik zinciri içinde, malzemelerin, çeşitli amaçlarla ve değişik dönemlerde kullanılmak üzere 

korunması ve stoklanması amacıyla istiflendiği, saklandığı ve malzeme tipine göre tasarlanmış, farklı boyutlarda ve özelliklerde 

olabilen, kapalı veya açık alandır. Depolar; üretim, dış ticaret, satış, distribütör, toptancı, nakliye, lojistik ve perakende şirketleri ile 

devlet kurumları tarafından kullanılabildiği için, depo yerine ‘antrepo’, ‘dağıtım merkezi’, ‘silo’, ‘tank’, ‘ardiye’ vb. kavramlar da 

kullanılabilmektedir. Ancak bunların her biri farklı anlamlar taşırlar. Depo daha genel bir kavramdır. Depolar, taşıdıkları 

niteliklere bağlı olarak, hammadde deposu, ürün deposu, yedek parça deposu, tekstil deposu, tehlikeli madde deposu, soğuk hava 

deposu ve antrepo gibi farklı türlere ayrılabilmektedir. Dolayısı ile faaliyet alanına bağlı olarak bir deponun işleyiş biçimi, 

özellikleri, teknoloji ve ekipman tercihleri ile yönetim anlayış ve uygulamaları, birbirinden farklı olmaktadır. Bu bildiride depolar, 

aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak, geliştirilen bir yönteme göre sınıflandırılacaktır: İşletme fonksiyonuna göre, ürünün türüne ve 

özelliklerine göre, üretim sürecine göre, mülkiyet şekline göre, dış cephe tipine göre, saklama birimine göre, coğrafî konuma göre, 

otomasyon düzeyine göre. 

 

Anahtar Sözcükler: Depo, depo sınıflandırması, depo türleri 

 

ABSTRACT 

 
CLASSIFICATION OF WAREHOUSES FROM DIFFERENT POINT OF VIEWS 

 
Warehousing is one of the main activity of logistic system that stocks raw materials, components and final products in or in between 

the starting or consuming points and reporting to management about these materials that were stocked. Warehouses in which 

materials are stored are designed according to material types with variying properties and sizes and also coverd or open areas where 

materials are maintained, and stocked to be used in different periods for various objectives. Because warehouses can be used by 

manufacturing, trading, sales, distibuting, wholesaler, transporting, logistics, retail and state owned companies terms such as bonded 

warehouse, distribution center, silo, tank, storage rent etc. can also be used as synonym to warehouse. Warehouse is more general 

concept. Warehouses varies in types according to the properties like raw material, product, spare parts, textile, hazardous material, 

cold storage warehouse and entrepot. Therefore based on operational field the operatios, features, technology and equipments 

preferences, management phylosophy and applications differ from one another. In this paper warehouses will be classified by a 

method developed considering the criteria as shown below: Criteria are business function, product types and features, production 

process, ownership type, external boundary type, storage unit, geographical location (position) and automation level. 

 

Keywords: Warehouse, warehouse classification, warehouse types 

 

 

1. GİRİŞ  
 
Depo; tedârik zinciri içinde, malzemelerin, çeşitli amaçlarla ve değişik dönemlerde kullanılmak üzere korunması ve 

stoklanması amacıyla istiflendiği, saklandığı ve malzeme tipine göre tasarlanmış, farklı boyutlarda ve özelliklerde 

olabilen, kapalı veya açık alandır. Depolar, geleneksel yönetim anlayışında salt ürünlerin saklandığı yerler olarak 

algılanırken, günümüzün tedârik zinciri yönetimi anlayışında satışa destek yerler olarak görülmektedir. Depolar, 

korumaktan çok bir akış noktası hâline gelmektedir. Çünkü firmaların artık stok hakkında bilgi vermek, küçük miktarlı 

sevkiyat ve ürün birleştirme amaçlı kullanma eğilimleri artmaktadır. 

 

Depo, salt daha sonra kullanmak veya sevk etmek üzere ürünleri koyduğumuz bir yer olmayıp, lojistik bakış açısıyla en 

düşük mâliyetle, istenilen müşteri hizmet düzeyini gerçekleştirmede önemli bir yere sahiptir. Depolar birer mâliyet 

kaynağı olsalar da, ürünlerin bulunabilirliği için büyük önem taşıyan tesislerdir. Dolayısıyla mal ve hizmet üreticileri 

ürünlerinin bulunabilirlik oranını yükseltmek, hedeflenen müşteri hizmet düzeyine ulaşabilmek için çeşitli bölgelerde, 

çeşitli kapasitelerde depo kullanmaktadırlar. 

 

Depolar; elleçleme, yükleme/boşaltma, koruma, aktarma yer ve ekipmanları ile idarî birim alanlarına sahip, tek veya 

çok katlı olabilirler. Çok katlı depolar, genellikle depo taban alanının az olduğu durumlarda depo kapasitesini arttırmak 

amacıyla kullanılırlar. Bu tip depolarda, asansör ve elevatör gibi düşey taşıyıcılar önem kazanır. Depolarda manuel, yarı 

otomatik ve tam otomatik sistemler kullanılabilir. Otomasyona geçilmesi sonucunda; işçilik giderleri azaltılmakta, 

süreçlerin hızları arttırılmakta, hata oranları azaltılmakta, optimizasyon sağlanmakta, yeni yazılımlar ve barkod, RFID 

gibi otomatik tanımlama sistemleri kullanılmaktadır. 
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Bu bildiride, depolama kavramı ve önemi açıklanmakta, çalışmanın amacı belirtilmekte ve yeni bir sınıflandırma 

önerilmektedir. 

 

2. DEPOLAMA KAVRAMI 

 
Depolama gereksinimi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Başlangıçta amaç, temel gereksinim maddelerinin, olumsuz 

çevre ve iklim koşullarından korunmasıydı. Çok sayıda tüketim malının üretildiği ve pazarlandığı günümüzde ise 

işletmeler, üretime giren hammaddenin veya üretimden çıkan yarı ürün ve ürünün taşınması sırasında bilgi 

eksikliklerinden doğan zararları en aza indirgemek istemektedirler. O nedenle artık her saniye değer kazanmıştır. Kalite 

sistemlerinin Türkiye’de uygulamaya alınması ile depolama alanlarında da olumlu bir değişim süreci başlamıştır. 

 

Depolama; belirli nokta(lar)dan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli noktaya/noktalara 

gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Bir başka deyişle; gereksinimleri gidermek üzere, hammadde, yarı ürün, bitmiş ürün 

ve diğer malzemelerin, belirlenmiş alanlarda ve belirli esaslara göre bulundurulmasıdır. Depolama fonksiyonunun 

gereksinimleri, ürün özelliklerine ve ürünlerin konumlandığı sektörün yapısına göre değişmektedir. Bu kavram; 

depolardaki ve dağıtım merkezlerindeki tüm işlevleri içerir. Depolanan malzemelerin çoğu, depolarda; mal kabul, 

istifleme/yerleştirme, toplama ve sevkiyat olmak üzere dört şekilde elleçlenmektedir. Tedarik Zincirinde önemli bir 

mâliyet kalemi olan depolama, hareket hızı sıfır olan bir taşımadır (Saatte sıfır kilometre taşıma). 

 

Depolama, müşteriler için zaman ve yer yararı sağlayan ve katma değerli hizmetler sunan bir fonksiyondur. Deponun 

zaman yararı, ürünlerin kullanım zamanı gelinceye kadar uygun ve güvenli koşullarda korunmasını, yer yararı ise, 

müşterilerin ürünlere uygun teslim süresi içinde kolayca erişebilmesini sağlayan mekânları ifâde eder. Bu şekilde 

fiziksel dağıtımın ekonomik güvenilirliği, teslim zamanı iyileştirilmesi ve talebe hızlı tepki verilmesi olanaklı hâle gelir. 

Lojistik yararları ise; nakliye masraflarından tasarruf yapmak üzere taşımaların konsolidasyonu (birleştirilmesi) ve 

farklı tedârikçilerden gelip aynı müşteriye gidecek ürün karmalarının hazırlanmasıdır. Depolarda; hafif montaj, kitting, 

demontaj, mal bölme, birleştirme, etiketleme, paketleme vb. hizmetler, katma değerli hizmetler olarak adlandırılır. 

Şirketin salt lojistik operasyonlarına ve bunların mâliyetine değil, genel performansa ve mâliyete de etki eder. 

 

Günümüzde rekâbet ve müşteri odaklılık artmakta, depo ölçekleri büyümekte, kent dışına gidilmekte, yeni ekipmanlar 

kullanılmakta, alanı verimli kullanmak önem kazanmakta, daha fazla ürün çeşidi elleçlenmekte, daha sık (toplam sipâriş 

sayısı fazla) ve daha küçük miktarlı sipâriş partisi sevkiyatları gerçekleştirilmekte (palet bazından koli hattâ adet bazına 

inilmekte), daha fazla ürün (SKU) ve katma değerli hizmet talebi oluşmakta, gerçek zamanlı bilgi gereksinimi 

(izlenebilirlik) artmakta, daha fazla iade işlemi olmakta, sipâriş çevrim (işlem) süreleri kısalmakta, daha az hata 

marjlarına izin verilmektedir. Tüm bunlar depolamanın önemini arttırmaktadır. 

 

Depolamanın başlıca 3 temel fonksiyonu vadır: Hareket, Stoklama ve Bilgi Transferi. 

 Hareket kapsamında mal kabul, yerleştirme, toplama, çapraz sevkiyat ve sevk eylemleri gerçekleştirilir. 

 Stoklama, malzemenin özelliklerine uygun olarak korunmasıdır. 

 Bilgi Transferi ise yönetimin zamanında ve doğru kararlar vermesi için depo ve malzeme ile ilgili verilerin 

zamanında ve doğru olarak iletilmesidir. 

 

3. ÇALIŞMANIN AMACI 

 
Depolar; üretim, dış ticaret, satış, distribütör, toptancı, nakliye, lojistik ve perakende şirketleri ile devlet kurumları 

tarafından kullanılabildiği için, depo yerine ‘antrepo’, ‘dağıtım merkezi’, ‘silo’, ‘tank’, ‘ardiye’ vb. kavramlar da 

kullanılabilmektedir. Ancak bunların her biri farklı anlamlar taşırlar. Depo daha genel bir kavramdır. Depolar, 

taşıdıkları niteliklere bağlı olarak, hammadde deposu, ürün deposu, yedek parça deposu, tekstil deposu, tehlikeli madde 

deposu, soğuk hava deposu gibi farklı türlere ayrılabilmektedir. Dolayısı ile faaliyet alanına bağlı olarak bir deponun 

işleyiş biçimi, özellikleri, teknoloji ve ekipman tercihleri ile yönetim anlayış ve uygulamaları, birbirinden farklı 

olmaktadır. Bu bildiride depolar, farklı ölçütler dikkate alınarak sınıflandırılacaktır. 

 

4. DEPOLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 
Depolar aşağıdaki ölçütlere göre sınıflandırılabilir: 
 

 İşletme fonksiyonuna göre 

 Ürünün türüne ve özelliklerine göre 

 Üretim sürecine göre 
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 Mülkiyet şekline göre 

 Dış cephe tipine göre 

 Saklama birimine göre 

 Coğrafî konuma göre 

 Otomasyon düzeyine göre 

 Antrepolar 

 

4.1. İşletme Fonksiyonuna Göre Depolar 

 

1. Geleneksel Depo (Warehouse): Fabrika veya satış mağazası içinde veya çok yakınında  bulunan, ürünlerin 

çoğunlukla gereksinim ânına kadar uzun süre kaldığı tesistir. Îmalat ve satış destek amaçlıdır. Giriş-çıkış hareketleri 

düşük düzeydedir. Hammadde depoları, arşiv depoları, mevsimsel ürün depoları örnek olarak verilebilir. 

 

2. Dağıtım Merkezi (Distribution Center): Müşterinin talep ettiği ürünleri, kısa sürede karşılamaya yönelik, dağıtım 

fonksiyonuna ve perakendeye destek amaçlı olarak kurulmuş büyük ölçekli, müşteri sipârişlerine göre hızlı, sık ve 

yoğun sevkiyatlara uygun bir tesistir. Çok çeşitli ürünleri içerir. Stoklar düşük düzeyde tutulur. Stok devir hızları 

yüksektir. Müşterilere toplu sevkiyat gerçekleştirmek üzere birden fazla firmadan gelen ürünlerden ürün karması 

hazırlanır ve sevkedilir. Ürünlere yönelik depolama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyat 

işlemleri yapılır. Dağıtım merkezine taşımalarda nakliye ölçek ekonomisi sağlanır. Âni talep değişikliklerine karşı kayıp 

satışı önler. Ürün hareketi, girişte palet bazında iken, çıkışta koli-kutu-kasa bazında gerçekleştirilir. Küçük 

perakendecilere ürün dağıtımına yönelik toptancı ve distribütör depoları da küçük ölçekli dağıtım merkezleri olarak 

tanımlanır. Depo-Dağıtım Merkezi karşılaştırması, Çizelge 1’deki verilmektedir. 

 

Çizelge 1: Depo-Dağıtım Merkezi karşılaştırması 
 

 Depo Dağıtım Merkezi 

Sipariş Miktarı Büyük Küçük 

Sipariş Sıklığı Seyrek Sık 

Stok Devir Hızı  Düşük Yüksek 

Tedârikçi Sayısı Az Çok 

Anlaşma Süresi Kısa Uzun 

Hata Oranı Düşük Sıfıra yakın 

Dokümantasyon Kağıt Ağırlıklı Elektronik 

Paketleme Tipi Duruma göre Standart 

 

3. Toplama Merkezi (Consolidation Center): Tedârikçilere yakın, üreticiye destek amaçlı tesistir. Stoklar düşük 

düzeyde tutulur. Stok devir hızları yüksektir. Farklı tedârikçiden alınan farklı ürünler birleştirilerek, üreticiye yönelik 

taşımalarda nakliye ölçek ekonomisi sağlanır. Farklı tedârikçilerden ürünlerin toplanması ile üreticiye küçük 

miktarlarda sevkiyat sağlanarak stok mâliyetleri düşürülür. Örneğin bir otomobil fabrikasının belli bir bölgeden gelecek, 

farklı tedârikçilere ait parçalar, bölgenin merkezî konumunda bulunan bir noktada konsolide edilerek otomobil 

fabrikasına gönderilebilmektedir.  

 

4. Aktarma Merkezi (Hub): Genelde farklı taşıma modları (havayolu, karayolu) veya aynı taşıma modunda farklı 

araçlar (kamyon, kamyonet) arasında ürünlerin aktarıldığı, ürünlerin çok kısa süreli olarak kaldığı tesistir. Ürünlerin salt 

giriş (ürün kabul) ve çıkış (sevk) işlemlerinin yapıldığı çapraz sevkiyat (crossdocking) noktalarıdır. Genellikle ürünler 

ertesi güne kalmaz. Aktarım merkezleri arası taşıma mâliyetlerinden tasarruf ve aktarma merkezi bazında hızlı hizmet 

olanağı sağlanır. Tedârik zinciri içinde bir lojistik hizmet noktasıdır. En tipik örneği, kargo firmalarının kullandığı 

aktarma merkezleridir. 

 

5. Sipâriş İşleme Merkezi (Order Fullfillment Center): Bireysel müşteri sipârişlerinin alınıp paketlendiği ve 

gönderildiği tesistir. Genellikle internet ve telefon üzerinden alınan sipârişlerin karşılandığı yerler olup, bireysel 

tüketicilerin taleplerini karşılamaya yöneliktir. Dolayısıyla çoğunlukla palet veya koli bazında değil; kutu veya adet 

bazında toplama yapılır. Elle toplamaya uygun, yüksek olmayan raflara sahip depolardır. Ürünü müşteriye ulaştırmada 

genelde kargo sistemi kullanılır. 

 

6. Terminal Depo: Büyük kapasitelere sahip, büyük ölçekli pazarların merkezî noktalarında çok sayıda üretici ve 

dağıtıcı şirket ile lojistik şirketlere bağımsız depo olarak hizmet veren tesistir. Terminel deponun genel görüntüsü Şekil 

1’deki gibidir. Bu tür depoların genel özellikleri şunlardır: 

 

 24 saat işletme olanağı 
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 Esnek (İsteğe göre değişebilen) kullanım alanları, yeterli depo yükseklikleri ve aks aralıkları, farklı depo tipleri, tek 

katlı yerleşim, yüksek zemin yük taşıma kapasitesi 

 Yeterince manevra, park ve kullanım alanları ile yeterli yükleme rampası 

 İdeal biçimde yerleştirilmiş ve düzenlenmiş ofisler 

 A sınıfı depo ve ofis standartları 

 Fiberoptik data altyapısı ve jeneratör 

 Mükemmel ulaşım bağlantıları (karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolları) 

 

 
 

Şekil 1: Terminel deponun genel görüntüsü 

 

4.2. Ürünün Türüne ve Özelliklerine Göre Depolar  

 

1. Gıda Depoları: Gıdaların özelliklerine, işlenmiş ve/veya işlenmemiş hâllerine göre çok çeşitli sınıflarda olabilen 

depolardır. Sebze ve meyveden paketlenmiş ürünlere (bisküvi, şekerleme ve çikolata grubu, makarna vb.), tarım 

ürünlerine (bakliyat, tahıl, tütün vb.), hayvansal ürünlerden içecek gruplarına, kadar çok geniş bir yelpazede 

olabilmektedir. Sözkonusu ürünlerin özelliklerine göre sıcaklık ve havalandırma, raf sistemi, ürün giriş çıkış sıklığı ve 

büyüklüğü, temizlik, hijyen ve bakım gibi konulardan dolayı özel bina, donanım ve işletim ilkelerine sahip olan kapalı 

alanlardır. 

 

2. Tehlikeli Madde Depoları: Tehlikeli madde sınıfına (yanıcı, patlayıcı, parlayıcı) giren katı-sıvı-gaz malzemelerin 

konulduğu ve can, mal ve çevre emniyeti konusunda özel güvenlik önlemlerinin sıkı sıkıya uygulandığı depolardır. 

Tehlikeli maddeler veya bir arada bulundukları maddeler için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara 

gerek gösteren maddeler, ancak bu niteliklerine uygun depolara konulabilir. Kimyasal depolar örnek olarak verilebilir. 

 

3. Soğuk Hava Depoları (Isı ve Nem Kontrollu Depolar) (Refrigerated Warehouses): Kapalı depoların özel bir türü 

olmakla birlikte, bağımsız bir sınıf altında düşünülmesi gereken depolardır. Ürünün raf ömrü ve ticarî değerini korumak 

amacıyla, bozulmasını önleyen, soğuk zincirin kırılmaması için sürekli ısı kontroluna tâbi tutulan donuk (-18˚C ve altı) 

veya soğuk kategorilerde hizmet verebilen depolardır. Tekstil ürünlerinde ise nem kontrolu önem arzetmektedir. Bu 

depolara; et, balık, süt, yoğurt, dondurma, sebze ve meyve, dondurulmuş gıda, bir kısım ilaç, fotoğraf kağıtları ve 

filmler gibi bozulabilir ürünlerin konulduğu depolar örnek olarak verilebilir. Nem kontrollu depolara ise tekstil depoları 

ve kürklerin saklandığı depolar örnek olarak verilebilir. 

 

4. İlaç/Ecza Depoları: İlaç ve ıtriyat firmalarının ürünlerinin, sağlık kuruluşları ve eczanelere sevkedilmek üzere 

saklandığı depolardır. 
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5. Askılı Ürün Depoları: Ütülü ve dik durumda durması gereken, takım elbise gibi hazır giyim ürünlerinin askılara 

asılarak saklandığı ve elleçlendiği depolardır. 

 

6. Akışkan Ürün Depoları: Kimyasallar, petrol ve türevleri, yağ gibi ürünlerin konulduğu depolar olup, ürünler sıvı 

veya gaz şeklinde olabilir. 

 

7. Arşiv-Evrak Depoları: Evrak türü malzemelerin saklandığı ve kayıt altına alındığı, tarama, imhâ ve istatistiksel bilgi 

vb. hizmetlerinin verildiği depolardır. 

 

8. Ev ve Ofis Eşyası Depoları: Bu depoların özelliği, ev ve ofis eşyaları (mobilya vb.) için yapılmış olmasıdır. Ticarî 

eşyadan ziyade, kişisel eşyaların depolanması için kullanılmaktadır. Eşyalar, geçici koruma amaçlı olarak bir zaman 

dilimi boyunca bu depolarda tutulur. Bu depolarda başlıca üç çeşit depolama seçeneği sözkonusudur. Genelde ev ve 

büro eşyası nakliyesini yapan firmalar tarafından kullanılmaktadır. Her ürünün farklı özelliklere sahip olması nedeniyle 

depolar farklı özelliklere, farklı tasarıma ve farklı mimarîye sahip olabilmektedir. 

 

4.3. Üretim Sürecine Göre Depolar  

 

1. Hammadde Depoları: Üretimde kullanılan hammaddeler ve yardımcı maddelerin yer aldığı, genellikle üretim ile 

aynı tesiste ve üretim veya montaj hattının başlangıç noktasında bulunan depolardır. Ekmek fabrikası için un, mobilya 

fabrikası için kumaş ve vernik, kumaş fabrikası için iplik depoları örnek olarak verilebilir. 

 

2. Yarı Ürün (Süreç İçi Stok) Depoları: Üretim veya montaj hatları boyunca .çeşitli noktalarda, üretim işlemleri 

tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemelerin konduğu depolardır. Üretim sürecinin farklı 

aşamalarında yer alan ve genellikle üretim tesisinin içinde geçici ve kısa süreli olarak bulunan alanlardır. Hammadde 

deposundan, işlenmek üzere üretim sahasına alınan ancak henüz işleme girmemiş olan malzemelerin konulduğu 

alanlara da koltukaltı ambarı denilmekte olup, bu sınıfa dahil edilen depolardır. Temperlenmek üzere fırın önünde 

bekleyen işlenmiş camların, tencere üretiminde şekillendirilmiş sacların konulduğu alanlar, örnek olarak verilebilir. 

 

3. Ürün Depoları: Üretimi tamamlanmış ürünlerin konulduğu, genellikle üretim tesisleri ile aynı alanda yer alan, 

üretim veya montaj hatlarının bitimine  yakın noktalarda bulunan depolardır. Hazır giyim fabrikasında üretilen elbiseler, 

otomobil fabrikasında üretilen otomobiller, seramik fabrikasında üretilen karoların konduğu alanlar, örnek olarak 

verilebilir. Bu amaç doğrultusunda, bitmiş ürün depoları üretime yakın noktada konumlandırılmakta ve giriş ve çıkışlar 

tam paletler ile yapılmaktadır. Stok ikâmesi, aylık veya 3 aylık olarak gerçekleşmektedir. 

 

4. Teknik Malzeme Deposu: Bakım-Onarım ve üretim için gerekli yedek parça, kalıp, alet-edevat vb. teknik 

malzemelerin konulduğu, genellikle üretim tesisi içinde yer alan, çoğunlukla kapalı depolardır. Yağ, takım, el aletleri, 

kesici bıçak, yedek parça, ölçüm ve kontrol cihaz ve aletlerinin konduğu oda ve depolar, örnek olarak verilebilir. 

 

4.4. Mülkiyet Şekline Göre Depolar 

 

1. Özel (Özmal) Depolar (Private Warehouses): Özel depolar, ürüne sahip olan firma tarafından işletilen depolardır. 

Bu depoların mülkiyeti kişi veya kuruma ait olup; arazi, bina ve ekipman yatırımları depo sahibi tarafından karşılanır. 

Depo operasyonları, işgücü, yönetim, kontrol ve izleme, sigorta, risk ve tehlikeler (kayıp, hasar, iş kazası, yangın, vb.), 

maliyetler ve vergiler, depo sahibinin sorumluluğundadır. Depolanacak veya taşınacak ürün miktarı çok olan firmalar 

için özel depolar, depolama mâliyetlerini azaltma yönünde fırsat sunmaktadır. 

 

2. Genel Depolar (Public Warehouses): Birden fazla müşteri ile çalışarak, işgücü, ekipman ve bilgi kaynaklarını 

verimli bir şekilde kullanıp, uzmanlık, esneklik ve ölçek ekonomisi yararlarının elde edildiği depolardır. Böylece 

kullanıcının herhangi bir depo yatırım yapmadan bir ücret ödeyerek aldığı depolama hizmetlerini sağlarlar. 

 

3. Sözleşmeli Depolar (Contract Warehouses): Deponun tümünün veya bir bölümünün, kullanıcı ve depo sahibi 

arasında yapılan sözleşme esasları dahilinde kiralandığı ve riskin paylaşıldığı depolardır. Elleçleme hizmetleri, kimi 

durumlarda kiracı, kimi durumlarda ise kiraya veren tarafından üstlenilebilir. Çeşitli sevkiyatlar ve ürünlere ilişkin yük 

bölme, yeniden paketleme, montaj, kalite kontrolları, malzeme elleçleme, ekipman yönetimi, dokümantasyon, depolama 

vb. özelleştirilmiş ve uzmanlaştırılmış hizmet sunarlar. Ayrıca sundukları hizmetlerin kapsamını; nakliye, stok kontrol, 

sipâriş işleme, müşteri hizmeti ve iadeleri işleme gibi diğer lojistik etkinlikleri içine alacak şekilde genişletebilirler. 

 

4. Lisanslı Depolar (Licensed Warehouse): Ürün sahiplerinin ürünlerini güvenli şekilde, kalitesi bozulmadan 

saklamalarına, depoların ürün karşılığı verecekleri belgeye göre bankalardan kredi almalarına, ürünü depodan 

çıkarmadan satmalarına olanak tanıyan depoculuğa, lisanslı depoculuk adı verilmektedir. 5300 sayılı Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk Yasası’nın 3. maddesinin e fıkrasında lisanslı depo şu şekilde tanımlanmaktadır: Tarım ürünlerinin 

sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticarî amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesislerdir. 
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4.5. Dış Cephe Tipine Göre Depolar 

 

1. Açık Hava Depoları (Open Area Warehouses): Herhangi bir üst koruyucu içermeyen, bina içinde olmayan, açık 

sahada, genellikle kontrol amaçlı olarak çevresi tel örgü vb. koruma araçları ile kapatılmış, yatırım mâliyeti düşük 

alanlardır. Yağmur, güneş, sıcaklık gibi dış etkilere açık, gerektiğinde ürün üstünde önlemlerin (ambalaj, örtü vb.) 

alındığı depolardır. Bu tip depolarda ne tür malın teknik olarak korunabileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Kapalı ve 

naylon ya da plastik ile paketlenmiş depo malları, maliyeti düşürme açısından açık depolarda depolanabilirler. Genelde 

elleçleme araçları olarak gezer ve sabit vinçler, bantlı konveyörler gibi ekipmanlar kullanılabilir. Bu alanlarda 

depolanan ürünlere; tomruk, otomobil, konteyner, maden, tuğla, demir hurda, seramik örnek olarak verilebilir.  

 

2. Betonarme Depolar (Reinforced Concrete Warehouses): Betonarme olarak üretilmiş yapı türleridir. Amaç, içine 

konan ürünleri, olumsuz hava koşullarından ve hırsızlıktan korumaktır. Kağıt, deterjan, gıda, ilaç vb. ürünlerin konduğu 

depolar, örnek olarak verilebilir. 

 

3. Çelik Konstrüksiyon Depolar (Steel Construction Warehouses): Çelik konstrüksiyon olarak üretilmiş yapı 

türleridir. Betonarme depolarla benzer özellikler göstermesine karşılık en büyük farkı, sökülebilir ve depreme daha 

dayanıklık olmasıdır. Giydirme depolar (rafların üzerine monte edilen) örnek olarak verilebilir. 

 

4. Çadır Depolar: İstenen boyutlarda üretilebilen, kullanılan çadır malzemesinin, depolanacak ürünün özelliğine ve 

iklim koşullarına göre değiştiği, yalıtımlı veya yalıtımsız, taşınabilir özelliğe sahip istenildiğinde sürgülü kapı, ara 

bölme, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma yapılabilen depolardır. 

 

5. Şişme Depolar (Inflatable Warehouse): Plastik veya PVC cephe malzemesi içinde pnömatik olarak hava basıncı ile 

oluşturulan depolardır. Bu balonsu yapılarda şişirme sonucu 0,01-0,03 bar arası bir basınç oluşur. 

 

6. Tank, Bunker ve Silo Depoları: Akışkan, sıvı ve gaz maddelerin stoklanmasında kullanılan, genel olarak üstten 

doldurup alttan boşaltmalı depolardır. Bunker ve silo kavramı genelde birbirinin yerine kullanılırlar. Ancak ağır 

sanayide bunker terimi kullanılırken, gıda ve yem sanayiinde silo terimi daha yaygındır. Silolar yüksekliğin genişliğe 

oranla çok büyük olduğu, yuvarlak ya da köşeli keside sahip olan baca biçimli koruma depolarıdır. Buna karşın 

bunkerler genişliğin yüksekliğe oranla çok daha büyük olduğu “bunker hücreleri” denilen bölümlere ayrılmış kapalı 

depolardır. 

 

7. Yeraltı Depoları (Underground Warehouses): Yerin altında mağara gibi doğal ortamlardan yararlanılarak 

oluşturulan kararlı nem ve sıcaklık koşulları nedeniyle, yangına karşı daha korumalı, yerüstü kullanım mâliyetlerinden 

daha ucuz ve güvenliği daha iyi sağlanabilen depolardır. Hareketli (live-canlı) yeraltı depolarında sürekli bir elleçleme 

vardır. Hareketsiz (death-ölü) yeraltı depolarında ise ürünlerin uzun süre stoklanması sözkonusudur. Büyük yeraltı 

depolarında yükleme rampaları, demiryolu taşıma sistemleri vb. tesisler sözkonusu olabilmektedir. 

 

4.6. Saklama Durumuna Göre Depolar 

 

1. Dökme Mal Depoları (Bulk Storage Warehouses): Dökme mallar, belli bir şekli olmayan irili ufaklı parçalardan 

oluşan veya sıvı hâlde bulunan ürünlerdir. Genellikle akışkan türünde olan, paketlenmemiş ve adetsel sayımı olanaklı 

olmayan, yüksek miktarlı dökme ürünlerin konulduğu tesisler, dökme mal depoları olarak adlandırılır. Dökme mal 

depoları, açık, yarı kapalı veya kapalı depo şeklinde inşâ edilebilirler. Dökme malların depolanmasında çeşitli kaplar, 

silolar, bunkerler, yığma alanları kullanılır. Akışkan malzemeler için tank depolaması ve kömür, kum, kimyasal 

maddeler gibi kuru ürünler için açık veya korunaklı depolama yapılabilir. Bu gibi depolarda taşıma için genellikle loder, 

raylı veya raysız taşıyıcılar ve bantlı konveyörler kullanılır. Buğday, bakliyat, toz malzeme, demir, sıvı yük depoları, bu 

tesislere örnek olarak verilebilir. 

 

2. Parça Mal Depoları (Break Bulk Warehouses): Parça (Birim) mallar, farklı fiziksel özellikleri (boyut, ağırlık, 

hacim, biçim vb.) olan, depolanmasında ve taşınmasında dökme mallara göre bu özelliklere daha fazla dikkat edilmesini 

gerektiren ve adetsel sayımı olanaklı olan ürünlerdir. Bu ürünlerin konulduğu depolar ise parça mal depoları olarak 

adlandırılır. Parça malların depolanmasında; palet, koli, kasa, kutu, raf, çekmece vb. kap ve ekipmanlar kullanılır. 

Ayakkabı, beyaz eşya, meşrubat depoları örnek olarak verilebilir. 

 

4.6. Coğrafî Konuma Göre Depolar  

 

1. Merkezî Depolar: Önemli coğrafî konuma sahip ve yüksek hacimli ürün girişinin olduğu tesislerdir. Hedef pazar ya 

da müşteri grubuna bağlı olarak kıta veya ülke içerisinde birden fazla bölgeye hizmet verebilecek şekilde depo kuruluş 
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yeri saptanır. Ürünler genellikle bu merkezde toplanır, saklanır ve dağıtımı yapılır. Ayrıca pazar ve müşteri taleplerine 

uygun bir biçimde gruplandırma vb. desteği verirler. 

 

Bâzı işletmeler, stoklarını toplu bir biçimde tek bir depoda bulundurarak, fiziksel dağıtım üzerinde kontrolün 

sağlanmasını ve depo yönetimiyle ilgili etkinliklerinin tek elden yürütülmesini amaçlamaktadırlar. Bu durum, taşıma 

maliyetini arttırır. Merkezî depolama ile; yönetim masrafları düşer, etkili bir stok denetimi sağlanır, fazla stok 

bulundurmayı önler, esneklik artar ve iletişim kolaylaşır. 

 

2. Bölgesel Depolar: Belirli bir coğrafî bölge veya kente hizmet veren tesislerdir. Genellikle ulusal bazda ve 

müşterilerin yoğun bulunduğu bölgede hizmet verirler. Örneğin Ege Bölgesi’ne hizmet veren İzmir Bölge Deposu gibi. 

 

Bölgesel depolarda stok, birden fazla depoda bulundurulmaktadır. Müşteri odaklı işletmeler, hızlı ve etkin hizmet için 

bu tür depolamayı yeğlemektedirler. Yönetimi daha zordur ve sık sık iletişim sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bölgesel 

depolama ile; bir depoda bulunamayan ürünler için diğer bir depo devreye girerek, taleplerin karşılanması sağlanır, 

fiziksel dağıtım etkinliği yüksektir ve yöresel ambalajlama olanağı sağlar. Bölgesel depolar, merkezkaç depo 

kategorisinde düşünülürler. 

 

3. Cep Depoları (Transit Depolar): Saklamanın sözkonusu olmadığı, çok kısa süreli ürün aktarmaları için kullanılan 

depolardır. Esas amaç, birçok noktadan cep deposuna gelen ürünlerin, ayrıştıma ve/veya birleştirme operasyonları ile 

birlikte belirli bir pazar ve müşteri grubuna hızla sevkedilmesidir. Aktarma merkezleri ile aynı fonksiyona sahiptir. 

Pazara dağılmış bir şekilde, çok sayıda ve küçük ölçekli olabilirler. Havaalanlarındaki veya tren istasyonlarındaki 

depolar ile ecza depolarının şubeleri örnek olarak verilebilir. Cep depoları da, merkezkaç depo kategorisinde düşünülür. 

 

Merkezî ve Merkezkaç depoların karşılaştırılması, Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2: Merkezî-Merkezkaç depoların karşılaştırılması 
 

Etmen Merkezî Depo Merkezkaç Depo 

Esneklik (Alternatif Sayısı) Yok Çok 

Ürün Değeri Yüksek Düşük 

Satınalma Miktarı Yüksek Düşük 

Özel Depolama Olanağı Çok Az 

Ürün Çeşidi Fazla Sınırlı 

Müşteri Hizmet Düzeyi Düşük Yüksek 

Toplam Stok Miktarı - Fazla 

Toplam Taşıma Mâliyeti Fazla - 

 

4.7. Otomasyon Düzeyine Göre Depolar 

 

1. Düşük İrtifalı (Yükseklikte) Depolar: Geleneksel depolar, genellikle raf sistemi ve başta çaka (forklift) olmak 

üzere mekanik araçlarla donatılan, çaka kapasitesine bağlı olarak ortalama 6-7 metre yüksekliğe ve buna uygun raf 

sistemine sahip olan depolardır. 

 

2. Yüksek İrtifalı (Yükseklikte) Depolar: Depoya ürün giriş-çıkış trafiği yüksek olan, genellikle 10 m.’nin üzerinde 

yüksekliğe ve buna uygun raf sistemine sahip olan, normal çaka yerine dar veya çok dar koridor çakalarının kullanıldığı 

tesislerdir. 

 

3. Otomatik Depolar: Olabildiğince insangücü gereksiniminin en aza indirildiği, bilgisayar destekli, operasyonların 

otomatik depolama sistemleri (AS/RS), konveyörler, indirgenmektedir. Bilgisayar destekli, operasyonların otomatik 

depolama ve geri alma sistemleri (AS/RS: Automated Storage and Retrieval Systems), konveyörler, rollerlar, robotlar 

vb. ekipmanlar ile yürütüldüğü, işlemlerin Depo Yönetim Sistem Yazılımları (WMS: Warehouse Management 

Systems) ile gerçekleştirildiği, bilişim ve iletişim teknolojilerinin mekanik sistemlerle bütünleştirildiği, yatırım ve 

bakım mâliyeti yüksek depolardır. Dikey ve yatay döner (Carousel) depolar da kısmî bir otomatik depo kimliğine 

sahiptirler. 
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4.8. Antrepolar 

 

Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, depo içerisindeki 

malzemelerin, resmî yetkililerin gözetimi altında yerleştirilmesi gereken, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma 

zorunluluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği alanlardır. 

Antrepodaki ürünler, pazara dağıtılıncaya kadar devletin kontrolü altında tutulmaktadır. Antrepolar;  

 

 Vergileri (gümrük vergisi, KDV vb.) ertelemek amacıyla kullanılabilmektedir. 

 Bu tesislerde, depolamanın yanısıra ürünün özelliğini değiştirmeden basit îmalat, ön/son montaj, bakım-onarım, 

mal bölme, sıralama, yeniden paketleme vb. işlemler yapılabilir. 

 Transit (kabul ve sevk) amaçlı kullanılır. 

 

Gümrük antrepo rejimi; ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tâbi tutulmamış ve serbest dolaşıma 

girmemiş eşyanın, gümrük antreposuna alınması durumunda ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç 

eşyasının, bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler. 

 

Faaliyet ve yetkileri yasalarca belirlenmiş ve sınıflandırılmış, gümrük vergisine veya yalnız gümrük kontrolüne tâbi 

malların ülkeye giriş, transit, aktarma için beklemesine ve bekleme anında izin verilen işlerin yapılmasına olanak 

verilen depolama alanlarına antrepo denir. 

 

Antrepolar üçe ayrılmaktadır: 

 

 Genel Antrepo: Herkes tarafından çok amaçlı kullanılır. 

 Özel Antrepo: Salt antrepo işletmecisine ait olup, onun inisiyatifindeki eşyaların konulabildiği gümrük 

antrepolarını ifâde eder. 

 İhtisas Antreposu: Gıda, Otomotiv, Tekstil vb. sektör ürünlerine özel antrepolardır. 

 

Uygulamadaki özellikleri sebebiyle ,genel antrepoların (A), (B) ve (F); özel antrepoların ise (C), (D) ve (E) tipleri 

bulunmaktadır. 

 

A tipi antrepo: İşletmecisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoda konulan eşyada herhangi bir eksiklik olması 

durumunda gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir. 

 

B tipi antrepo: Antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanunu’nun 97. maddesinin  1. fıkrasında belirtildiği şekilde 

kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannâmesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir.Antrepo işletmecisinin 

sorumluluğu sınırlıdır ve salt antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyannâme ve belgeler gümrük 

kontrolüne temel oluşturur. 

 

C tipi antrepo: İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel 

antrepo tipidir. 

 

D tipi antrepo: Gümrük Kanunu’nun 104. maddesinin  3. fıkrasının uygulandığı ve işletmecisi ile kullanıcısının aynı 

kişi olduğu özel antrepolardır. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymet miktarı dikkate alınarak vergiler 

hesaplandığından, buralara konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.  

 

E tipi antrepo: İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu’nun 93. maddesinin 4. fıkrasının göre, izin 

hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği (kabul edildiği) veya depolama yeri olmazsa dahi, eşyaya antrepo 

rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir. 

 

F tipi antrepo: Gümrük idarelerince işletilen genel antrepolardır. 

 

Antrepoda bulunan malların beyâna uygun olup olmadığının saptanmasıdır. Gerek duyulduğu durumlarda da muayene 

memurlarınca muayene yapılır. Gümrük İdaresinin verdiği karara göre malların yönlendirileceği hatlar aşağıdaki 

gibidir: 

 

 Kırmızı Hat: Fiziksel kontrol ile birlikte belge kontrolünün yapılması 

 Sarı Hat: Fiziksel kontrole gerek duyulmadan belge kontrolunun yapılması 

 Mavi Hat: Malzeme ve belgelerinin sonradan kontrolünün yapılması 

 Yeşil Hat: Herhangi bir kontrolün yapılmaması 
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5 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde depo tasarımı ve depo yeri seçimi her geçen gün önemini artırmaktadır. Depolar 

hızlı yanıtın anahtarı konumunda olup, en düşük lojistik maliyet ile en yüksek müşteri hizmet düzeyi elde etmede 

dikkate alınacak temel tesislerdir. Depo tasarımında en önemli unsur depolanacak ürünlerin özellikleridir. Ürünün katı, 

sıvı, gaz olması, soğuk, donuk, kuru ortam gerektirmesi, askılı, kolili, paletli gibi istifleme özellikleri depo tasarımında 

en belirleyici konudur. Bunun yanısıra depo tasarımında iki baskın etmen daha söz konusudur. Bu etmenler hacim esaslı 

yaklaşım ile (yüksek oranda ürün depolama) ve hız esaslı yaklaşımdır (hızlı ürün sevk edebilme). Hacim esaslı 

yaklaşımda yüksek irtifalı/çok katlı depolar ve dar koridorlar öngörülürken, hız esaslı yaklaşımda alçak irtifalı/tek katlı 

depolar ve geniş koridorlar öngörülmektedir. Hacim, hız ve sevkiyat doğruluğundaki hedefler deponun otomasyon 

düzeyini de belirlemektedir. Depolarda sürekli artış eğilimindeki katma değerli hizmetler de depo düzeninde 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

 

Bu bildiride uygun depo tasarımında bulunabilmek için depoları sınıflandırmada kullanılacak kriterler aşağıdaki şekilde 

geliştirilmiştir: 

 İşletme fonksiyonuna göre 

 Ürünün türüne ve özelliklerine göre 

 Üretim sürecine göre 

 Mülkiyet şekline göre 

 Dış cephe tipine göre 

 Saklama birimine göre 

 Coğrafî konuma göre 

 Otomasyon düzeyine göre 

 Antrepolar 

 

Bildiride bu ölçütler kullanılarak depolar sınıflandırılmıştır. Böylece depo tasarımında esas alınacak çerçeve 

oluşturulmuştur. 
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