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Kuru Erzakların Depolanması 

Kuru erzakların depolanmasında şu 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 sirkilasyonuna göre 

depolanması gerekmektedir. 

 Erzak deposunda malzemelerin altına, havalandırma için paletler konulmalıdır. 

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

depolanmalıdır. 

Sağlık ürünlerinin depolanması özel önem gerektirmekir. Üreticiden tüketiciye kadar belirlenmiş 

yasal işlemler çerçevesinde işlem görmektedir. 

 

Tıbbî farmasotik ürünler, tıbbî malzeme, kozmetikler ve benzerleri gibi çeşitli ürün türleri 

birbirinden ayrı yerlerde depolanır. Her bir ürün, ışıktan, nemden ve sıcaklıktan kaynaklanabilecek 

zararları önlemek üzere, imalâtçısınca belirlenen şartlar altında bulundurulur. Sıcaklık ve nem periyodik 

olarak izlenir; kaydedilir ve bu kayıtlar düzenli olarak gözden geçirilir. 

 

Özel sıcaklıkta saklama öngörülen durumlarda, depolama alanları, istenen şartların dışına 

çıkıldığını belirten sıcaklık kaydediciler veya diğer cihazlar ile donatılmalıdır. Bu nitelikteki alanların 

her yerinde öngörülen şartların sağlandığını gösterecek yeterli cihazlar bulunmalıdır. 

 

Görevlilerin ve yetkililerin dışındaki kişilerin depolama alanlarına girişi önlenmelidir. 

 

Uyuşturucu, psikotrop ilâçlar, canlı mikroorganizma içeren ilâçlar ve toksik ilâç ve maddelerin 

depolandığı yerler, ana depodan ve birbirlerinden ayrılmış olmalı ve kilit altında tutulmalıdır. Bu 

bölümlerde malların giriş ve çıkış işlemleri,hastanelerde sorumlu eczacının, diğer yerlerde sorumlu 

müdürün veya kalite güvencesi sorumlusunun veya bunların her ikisinin denetiminde yapılmalı ve 



kayıtları tutulmalıdır. 

 

Stok dönüşü, "ilk giren ilk çıkar" ilkesini garanti edecek bir sistemle sağlanmalı ve sistemin doğru 

Şekilde çalıştığını görmek üzere düzenli ve sık kontroller yapılmalıdır. 

 

 

Raf ömrü sona ermiş ürünler, kullanılır stoktan derhal ayrılmalı, bunlar kesinlikle satılmamalı 

veya herhangi bir suretle dağıtımları yapılmamalıdır. 

 

Ambalajları bozulmuş, yırtılmış, herhangi bir Şekilde zarar görmüş ürünler ile bulaşmaya maruz 

kaldığından şüphe edilen ürünler, satılacak stoktan derhal ayrılmalıdır. Bu ürünler derhal imha 

edilemiyor ise, "red bölümü" olarak belirlenmiş ve diğer bölümlerden fiziksel olarak tamamen ayrılmış 

bir alanda saklanmalı ve bu tür ürünlerin yanlışlıkla satılmasını veya diğer ürünlere bulaşmasını 

önleyecek tedbirler alınmalıdır.  

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

kişiler dışındakilere 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 kişilere 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 başka sistem ve cihazlar bulunmalıdır. 

 

Bunların, ürünleri istenen sıcaklık aralığında muhafaza etmesi güvenceye alınmalıdır. 



Sevk ambalâjlarının üzerinde saklama şartları açık ve silinemeyecek Şekilde yazılmış olmalıdır. 

Ürün ihraç ediliyor ise, saklama şartları açık ve silinemeyecek Şekilde ve gönderilen ülkede anlaşılacak 

dilde yazılmış olmalıdır. Soğuk zincirin tam uygulanması için ürünün ambalâjında belirtilen hususlara, 

soğukta saklanacak ürünün fiilen tüketildiği noktaya ulaşıncaya kadar uyulmalıdır. 

Kontrollü olarak soğukta saklanması gereken ilâçlar ve immünolojik ürünler (aşı ve saire) için 

kullanılacak soğuk zincir gereci içinde ürünün muhafaza edilebileceği azamî süre (gün/saat), gereç 

üzerine silinemeyecek Şekilde yazılmış olmalıdır. 

Elektrik kesilmelerine karşı alternatif enerjiler ile çalışabilecek gereç veya sistemler yedek olarak 

bulunmalıdır. 

 

Soğuk Zincir Nedir? 

Soğuk zincir, gereksinimi olan gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada 

kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve 

benzeri işlemlerinin tamamını ifade eder. 

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

kişiler tarafından satıma sunulmalıdır. 

Özellikle sağlık sektöründe "Soğuk Zincir" çok önemlidir. İstenilen miktarda etkin aşının, ihtiyacı 

olan kişilere doğru sıcaklıkta ulaşmasının sağlanması gerekir. Aşılar, çok sıcak veya soğuk ısılara maruz 

kaldıklarında etkinliklerini kaybeden maddeler oldukları için soğuk zincir sistemi çerçevesinde 

muhafaza edilmeleri gereklidir. Kullanılan aşılar etkin değilse aşı uygulamanın hiçbir anlamı yoktur. 

Aşıların, üretim aşaması sonrasında elde edilen etkinliklerinin devamı ise, aşağıda anlatılana soğuk 

zincir sistemine uyulması ile mümkün olabilmektedir. 

Aşağıdaki kurallara dikkatle uyulması, aşıların etkinliği güvencede olacak Şekilde dağıtım 

zincirinde bulundurulması açısından büyük önem taşır; 

 

 Buz aküsü ve buz kalıplarını daima sevkiyat için hazır bulundurunuz. 

 Ürünleri raflara aralıklı diziniz. Böylece soğuk hava dolaşımı 

engellenmeyecektir. 

 Buzdolabınızı aşırı doldurmayınız. 

 Soğuk hava deposunun kapısını sık sık açmayınız. 

 Buzdolabını direk güneş ışığı almayan bir yere ve duvardan 20 cm uzağa yerleştiriniz. 

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

soğutma gücü 1/2 oranında azalmaktadır). 

 Buzdolabı ısısının 0 oC'nin altına düşmediğini izleyiniz. (Su dolu kapalı bir laboratuar tüpü 

ile anlaşılabilir). 

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



 Sevkiyat için paketleme kurallarına uyunuz. Aşı sevk edilirken mesafenin uzunluğuna, 

iklim ve ısı özelliklerine ve sevkiyatta geçecek süre göz önüne alınıp yeterli buz aküsü konularak 

paketleme yapılmalıdır. Buz aküleri aşının dolap ısısını korumak için kullanılır. Aşılar buz aküleri ile 

temas ettiğinde donabilirler. Bu yüzden aşı ile aralarına karton veya mukavva konulması önerilmektedir. 

 

İade edilecek hasar görmemiş ürünler için bir karar verilinceye kadar,  satılabilir stoktan ayrı bir 

yerde saklanmalıdır. 

 

Deponun sorumluluğu dışına çıkmış ürünlerin satılabilir stoklara geri dönmesi ancak şu şartlarda 

olabilir: 

 

 Ürünler açılmamış, orijinal ambalajları içinde ve iyi durumda ise 

 Ürünlerin uygun şartlarda saklandığı ve işlem gördüğü biliniyorsa 

 Raf ömrünün kalan süresi kabul edilebilir ise 

 Bu tür konularda karar vermek için yetkili olan bir kişi tarafından ürünler incelenmiş ve 

değerlendirilmiş ise ( Bu değerlendirme, ürünün yapısını, özel saklama şartlarını, sevk tarihinin 

üzerinden geçen zamanı dikkate almalıdır. Özel saklama şartları olan ürünler üzerinde özellikle 

durulmalıdır. Gerekiyorsa, ruhsat sahibi/imalâtçının mes'ul müdüründen bilgi ve tavsiye 

alınmalıdır.).iadelere ait kayıtlar tutulmalıdır. 
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