
BÖLÜM 14. 
PARÇA YÜKLERİN DEPOLANMASI VE  
OTOMATİK DEPOLAMA 
 
 
14.1. GENEL BİLGİLER 
 
Depolama tekniği ve depodan optimum faydalanma yöntemleri modern işletme tekniğinde önemli 
konular arasına girmiştir. Son yıllarda bu gibi problemlerin çözümü yüksek tavanlı depolarla 
mümkün olmuştur. 
 
Günümüzde depolanacak mallar çeşitli kriterler göz önüne alınarak depolanır. Bugün bilindiği 
haliyle endüstriyel çelik depolama parmaklık rafları, 35 yıl önce yoktu. Kartonlara konulmuş 
malzeme ile doldurulan demiryolu arabaları, çok depolu bir ambarın asansörüne itilen dört çarklı 
platform vagonlarına elle boşaltılıyordu, kartonlu malzemeler yine elle 3 metre yükseklikte 
istifleniyordu.  
 
İnsanlar çeşitli yığınlardan gelen malları boşaltmak için de aynı platform vagonlarını 
kullanıyordu; yüklü vagonu önce asansöre, daha sonra da araçlara depo teslimi için elle boşaltılan 
gemi doklarındaki iş dağılımı, göreceli olarak basit bazı yenilikler sayesinde radikal olarak değişti. 
İnsan gücüyle çalışan araçların ve yükleme metodlarının yerini alan forkliftler sayesinde elle 
boşaltım metoduyla saatler süren kilogramlarca birim yüklerin boşaltım süresi birkaç dakikayı 
buldu; çok depolu ambarların yerini tek depolu ve 10 metre duvar yükseklikli endüstriyel 
ambarlama binaları aldı; “seçiciliği” ve “kartonu dışlaması” nedeniyle endüstriyel çelik depolama 
parmaklık raflarının, iş etkililiği maksimize etmede dördüncü gerekli taşıma aleti olduğu 
kanıtlandı; ve bilgisayar teknolojisi sayesinde işlemler en iyi şekilde gerçekleştirildi. Tüm bu 
öğeler bir araya gelerek tüketici yönelimli toplumumuzun yiyecek, giyecek ve barınımını yayan 
etkili bir sistem sağladır. 
 
14.2. TAŞIMAYI RASYONELLEŞTİRME DÜZENLERİ 
 
Taşıma ve depolama masraflarının minimuma indirilmesi için birim yüklerin teşkil edilmesi 
kaçınılmazdır. Birim yüklemelerde malın belirlibir miktarı paletler veya taşıma kapları içine 
konulur. Paletler ve taşıma kapları modern taşımacılıkta önemli iki yardımcı elemandır. Paletler 
yaygın olarak kısa mesafeli taşıma işlerinde kullanılırken, taşıma kapları daha çok uzak mesafe 
taşıma işleri için tercih edilir. 
 
14.2.1. TRANSPORT TEKNİĞİNDE KULLANILAN YARDIMCI ARAÇLAR 
 
Transport tekniğinin önemli prensiplerinden birine göre bir defada taşınacak miktar, mümkün 
olduğu kadar büyük ve standart boyutlarda olmalıdır. Bu nedenle transport ekipmanının 
verimliliği, parçaların ve hammaddelerin yığınlanarak veya toplanarak birim yük şekline 
sokulması yoluyla artırılır. Ufak parçaları belli büyükteki kutulara doldurarak, parçaları paletler 
üzerinde toplayarak veya malzemeyi paketleyerek bir seferde çok miktarda malzemenin taşınması 
sağlanmış olur. Teorik olarak birim yük büyüklüğü, transport işleminin verimini olumlu yönde 
etkiler. Bu şartı sağlayacak araçların geliştirilmesine son yıllarda büyük önem verilmiştir. Tüm 
taşımacılık endüstrisinde devrim yaratan bu araçlar, sağladıkları ekonomik avantajlara oranla son 
derece basittir. Ortaya çıkışları sadece yukarıdaki prensibi uygulamaya çalışmanın bir sonucudur. 
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Yardımcı araçlar, doğrudan taşıma yapmazlar ve tahrik güçleri yoktur. Fonksiyonları, taşınacak 
malzemenin belirli boyuttaki bir hacim içinde toplanmasını ve korunmasını sağlamaktan ibarettir. 
Yardımcı taşıma araçlarını başlıca iki grupta toplamak mümkündür: 

• Palet 
• Konteyner 

 
14.2.2. PALETLER  
 
Paletler, birçok kutuyu, balyayı aynı anda taşımak için dizayn edilmiştir. Bir palet üzerindeki   
istifli yükü ile birleştirilmiş yük olarak adlandırılır. Paletler genel olarak ağaçtan, çelikten veya 
plastikten yapılır. Ağaç paletler birkaç kiriş üzerinde düz bir yüzey meydana getirecek şekilde 
imal edilir. Paletlerin toplam yüksekliği, 10-15 cm kadardır. Bir palet İki yüz arasında bulunan 
destek takozlar, forklift çatallarının araya girmesini sağlar. Yükler, palet üzerine malzemenin 
şekline ve cinsine göre belirli bir düzende yerleştirilir. Yüklü paletler, 5-8 metre yüksekliğe kadar 
üst üste konulabileceğinden malzemenin ezilmesine ve devrilmeye engel olacak biçimde 
konumlandırma yapılır. 
 
Transport işleminde kullanılan yardımcı araçların ikinci önemli grubu konteyner sistemleridir. 
Bunlar yüklerin daha büyük birim miktarlarda taşınmasını sağlayan, standart boyutlu, prizmatik ve 
tamamen kapalı metal kaplardır. Konteyner sisteminin uygulanması, kapların maliyeti yanında 
taşıt araçlarının dizaynında ve yükleme-boşaltma tesislerinde büyük yatırımlar yapmayı gerektirir. 
Ancak işgücünde, depo alanları ve araçların bekleme sürelerinde sağlanan tasarruflar, yatırım 
maliyetlerini kısa zamanda geri ödeyebilecek niteliktedir. Transport masraflarının önemli oranda 
azalmasına neden olan bu sistemin sağladığı avantajlarşunlardır: 
 

1- Yükleme – boşaltma işinde daha az insangücünün kullanımı 
2- Transport noktaları arasındaki ara yükleme ve boşaltmalarda yani transferlerde 

daha az zaman kaybı ve verim artışı 
3- Konteyner içine konan malzemeleri koruyacak ambalaj maliyetinin ve malzemenin 

bozulma / hasara uğrama olasılığının azalması 
4- Depolama kapasitesinin artması 
5- Ara terminallerdeki işlemlerin azalması 

 
Paletler, yassı paletler ve kutu paletler olarak iki ana gruba ayrılabilir. Yassı paletler, istif işleri 
için oldukça uygun elemanlardır. Fork-lifler gibi istif makinaları ve raf sistemleri gibi taşıyıcıların 
kullanılması halinde yassı paletlerin tek tercihdir. İki yönlü veya dört yönlü paletler kolay 
kavranabilmeleri ve ulaşılabilmeleri mümkündür. Ayrıca paletler tek yüzlü veya iki yüzlü olarak 
da bulunmaktadır. Tek yüzlü olanlar tek sıra halinde taşınacak ve depolanacak yükler için 
uygundur. İki yüzlü paletler ise, üst üste dizilerek paletli yüklerin taşınması ve yüklerin dizi 
halinde depolanmasına imkan veren paletlerdir. Değişik fonksiyonlara sahip paletler Şekil 14.’de 
görülmektedir. 
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Şekil 14. Palet çeşitleri 

Palet çeşitleri, yapım tarzına ve istif makinaları ile taşınabilirliğine göre paletlerin sınıflandırılması 
Tablo 14.1’de görülmektedir. 
 

Tablo 14.1 Paletlerin yapım tarzına göre sınıflandırılması 
Yükleme Boyuna Enine Boyuna ve Enine 
İki yüzlü A formu B formu C formu 
İki yüzlü ve dört yönlü AmF formu BmF formu CmF formu 
Tek yönlü boyuna çıtalı D formu -- E formu 
Tek yönlü enine çıtalı -- F formu G formu 
 
Paletler ahşaptan, kartondan, pres malzemeden, çelik saçtan veya alüminyum saçtan yapılması 
mümkündür. Son zamanlarda kimya ve gıda sektörlerinde plastik esaslı hijyenik paletlerin 
kullanımı artmıştır. Paletlerin ana boyutları Şekil 14.1’de gösterilmiş ve DIN 15141 normu esas 
alınarak Tablo 14.2’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 14.1. DIN 15141 normuna göre paletler 

 
Tablo .14.2. DIN 15141 normuna göre dört yönlü paletin boyutları 

Nominal 
ölçüler [mm] Boyutlar [mm] 

b1 x l1 b2 l2 M 

Ağırlık 
[kg] 

Taşıma 
kapasitesi 

[kg] 
600 x   800 - > 590 - - 
800 x 1000 > 590 > 590 < 150 27 
800 x 1200 > 590 > 710 < 150 32 
1000 x 1200 > 710 > 800 < 150 42 
1200 x 1600 > 800 > 800 < 175 - 
1200 x 1800 > 800 > 800 < 175 - 

Çatal 
üzerinde 

1000 
 

Römorkta 
4000 
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14.2.3. TAŞIMA KAPLARI 
 
Taşıma kapları, üstü açık veya kapaklı ahşap veya çelik muhafazalardır. Taşıma kaplarının 
ebatları, paletlerin boyutları ile aynıdır. Taşınacak yükün yapısına ve malzemesine bağlı olarak 
Şekil 14.2’de görülen taşıma kaplarından biri seçilebilir. 
 

 
Şekil 14.2. Taşıma kapları 

 
14.2.4. KONTEYNERLER 
 
Konteynerler, standartlaştırılmış büyükçe muhafazalar olup, yakın geçmişteki yıllarda transport 
tekniğinde büyük bir atılıma yol açmıştır. Belirli bir modül sistemine göre ölçülendirilen kutular 
standartlaştırılmıştır. Böylece çeşitli büyüklüklerdeki kutuların kombinozyonu mümkündür. 
 
Konteynerların üst köşelerden kavrayıcılar yardımıyla taşınabilmesi için sekiz köşesinin ölçü ve 
konstrüktif yönden hatasız imal edilmesi gerekir. Standart konteynerler haricinde sıvı ve dökme 
mal taşımak için özel dizayn edilmiş konteynerlar da mevcuttur. 
 
Transport tekniğinde konteyner kullanımıyla elde edilecek faydalar şunlardır : 

a) Ambalaj malzemesi masrafından tasarruf sağlanır 
b) Taşıma sırasında meydana gelebilecek sarsıntı ve çarpmalara karşı, hava şartlarına karşı 

yüklerin korunması  
c) Taşıma sürelerinde önemli oranda kısalma 
d) Yüklerin hırsızlık olaylarına karşı daha güvenli taşınması 
e) Yüklerin birim taşıma masraflarının %50 ye yakın tasarruf elde edilmesi 
 

14.2.5. RAFLAR 
 
Endüstri devrimi, yeni talepleri karşılamak için ürünlerin, parçaların ve montelerin üretiminde ve 
artan destek malzemelerin sayısında hızlı bir ilerleme gösteridir. Bu büyüyen sayıda malzemenin 
üretimi, hafif ve elle yüklenebilen malzemeleri depolama yeteneğini de içeren üretim dağıtımda 
artan ve daha etkili olan depolama gereksiniminin bir sonucuydu. Şirketlerin, hızla değişen 
depolama gerekliliklerine uyum sağlaması için gerekli olan ürünlerin standardizasyon ihtiyacı 
olarak, yüzyılın başında rafların ve kutuların fabrikasyonu için gerekli çeliğin kullanımına 
başlandı. Ek delik ve yivlerin, fabrikasyon işleminin bir parçası olarak kolaylıkla ek yapılabilmesi 
nedeniyle uyumlu raflar, çekmeceler ve bölücüler,  tahtadan çeliğe geçişin standart bir parçası 
haline geldi. 
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Bir raflama bölümü sayısal olarak; koridor yönünde 91 cm, 107 cm, 122 cm genişliğindedir. 
Koridorun dik yönünde 30 cm, 46 cm, veya 61 cm derinliktedir. Yüksekliği ise 213 cm, 244 cm, 
305 cm olabilir. Raflama parçası ya açık ya da kapalı şekilde inşa edilir (Şekil 3.2.8). Bir raflama 
parçasının, doğru dizini ve tanımı aşağıdaki gibidir: 
 

• Bölüm: Dikey sütunları ve yatay rafları içeren tek bir yapıdır. Bu temel bir birimdir ve bir 
rafın sayısal maksimum boyutlarını, genişlik veya derinlik olarak aşmaz. 

• Tek sıra / Tek yüz: Bölümlerin bir sırası (genellikle sürekli), tek bir hizmet geçidinden 
hizmet vermek için bir araya gelip birleşir ve yan yana durur. 

• Çift  sıra / Çift yüz: Birimlerin bir sırası (genellikle sürekli), iki hizmet geçidinden hizmet 
vermek için bir araya gelip birleşir; arka arkaya ve yan yana dururlar. 

 
Aşağıda tanımlanan materyallerinin ve parçalarının depolanmasının tamamlanmasında bir dizi 
aksesuar bulunur: 
 

• Ön kutular : Bir raf üzerine depolanmış serbest yükleri muhafaza etmede kullanılır 
• Raf kutuları : Küçük parçaların depolanması için bölücüleri olan konteynerler. 
• Raf bölücüleri : Rafları koridor yönünde bölmede kullanılan önden arkaya bölmeler 
• Çekmeceler : Aletlerin ve küçük parçaların depolanması için bölmeleri, bölücüleri ve 

tablaları olan tekerlekli çekmeceler. 
• Taban şeridi : Dip raf ve zemin arasındaki açılışı (ağzı) kapayan bir bitirme şeridi. 
• Son bitirme paneli: Yan levha ve zemin veya dip raf ve zemin arasındaki ağzı kapamada 

ve sürgüleri gizli tutmada son dikeyler için kullanılan bir kapak (örtü) 
• Kapılar : Bir raf parçasını (ya da parçalarını) korumak için salıncaklı veya kaygan 

kapılar eklenebilir. 
 
Seçici Palet Parmaklık Rafları 
 
En eski ve hala en popüler tip olan seçici palet parmaklık raf sistemi; 15-30 bölme uzunluğunda 
sıralara sahip olan bir geçidin her iki yanında bağımsız ve çok düzlemli depolamalar oluşturacak 
prefabrike dik çerçevelerle bağlantılı ve çapraz trafik yollarıyla da bağlantılı olan yatay kirişlerden 
faydalanarak işlev görmektedir (Şekil 3.2.1). seçici palet parmaklık rafları, depolanan her yüke 
%100 giriş sağlamaktadır, fakat geçitlere harcanan boşluk yüzdesinin yüksekliği nedeniyle  
masraflıdır. Çifte sıralar, arka arkaya gelen boşluklarla bağlantılıdır (başlangıç ve bitiş tek sıraları, 
duvar bağları ile duvara benzer şekilde bağlanmıştır) ve gerekli olan yerlerde de dik çerçeve 
sütünlarına parıltılar ve zemin çapaları eklenmiştir. Parmaklık rafları sıraları arasındaki geçit 
boyutları; bir rafı oluşturan iki kiriş üzerindeki paletleri hareket ettiren çatallı istifleyici vagonların 
sağa dönüş açılarına uygunluk sağlayacak kadar, yeterince geniştir. Günümüzün ileri çatallı istif 
makinesi dizaynları sıklıkla, dönüş yapmaksızın yükü geçidin her iki yanına yönlendirmekte, 
Böylelikle de geçit genişliğini minimize etmektedir. 
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Şekil 14. 

 
Seçici Palet Parmaklık Rafları İle İlişkili Kontrol Listesi: 

a) Geçit genişliği (eni) raflar arasında değil, paletler arasındadır. 
b) Geçit genişliği, kaygan (sarsıntısız) ve hızlı işlem için yeterli olmalıdır. 
c) Yapı sütunlarını ardışık baca boşluklarına veya bir palet dizisine gömmeye çalışın. 

 
Yapı sütun merkezleri sıklıkla optimum bir raf düzeni üzerine temellendirilir. Bazen bu deneme ve 
hata yapma optimizasyonunu sağlayan bilgisayar çıktıları bulunur. 
 

1. Tavan yangın püskürgecinin (sprinkler) gerektirdiklerini, parmaklık rafları içindeki 
püskürgeçleri dikkate alarak yangın sigortacısına başvurun. 

2. Tavan yangın püskürgeçleri ile yükün en tepesi arasındaki boşluk minimum 45 cam 
olmalıdır. 

3. Kılavuzsuz bir forklift operasyonunda bulunacaksanız, olası taşıt çarpışma problemlerini 
düşünün. Bazı imalatçılardaki oranlanmış parmaklık rafları kapasiteleri, şart koşulan 
yapısal dizayn faktörlerinden başka ek bir suistimal faktörü taşımayan statik yükleme 
üzerine temellendirilmiştir. Eğer parmaklık rafları kaba, özen gösterilmeden kullanıma 
maruz kalmışsa, dikey çerçeveler ve belki kirişler ek rezerve dayanma gücüne sahip 
olmalıdır. Buna harcanacak para, uzun vadede, onarım veya değiştirme masrafından daha 
az olabilir. 

4. Kılavuzsuz araçlarda, dikey kısımlar geçit köşelerinin kesişimlerinde korunmalıdır. 
Zemine matkapla yerleştirilecek ağır boru göbeği bu tür bir korumayı sağlar. Raf 
imalatçılarının çoğu ayrıca yeterli gelebilen ağır görev çevresi örtülü çapalı darbe 
koruyucularına sahiptir. Çapraz geçit bitişlerindeki yol kılavuzu ray tipi bariyerler etkili 
biçimde kullanılmaktadır. 

5. Eğer dış armatör (out rigger) tipi istif makinaları kullanılıyorsa,dikey kısımların zemine 
demirlenmiş dipteki ön sütunda yer alan darbe korumasına sahip olması gereklidir. Diğer 
darbe koruma aletlerinin çeşitli tipleri de, kullanılan araçların tipine dayalı olarak göz 
önüne alınmalıdır. 

6. Eğer raf alanına yaya trafiği giriyorsa,dikey ve/veya yatay tel parmaklık rafları bariyerler 
dikkate alınmalıdır. 

7. Çatallı istif makinesinin, paletin en tepedeki rafı temizleyebilmesi için yeterince yükseğe 
dek uzanabildiğinden emin olun. 

 
Çift Derinlikli Parmaklık Rafları 
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Çift derinlikli parmaklık rafları denilen standart seçici rafların diğer bir varyasyonu, son 10 yılda 
son derece popüler olmuştur (Şekil 3.2.2). Çifte sıralı parmaklık rafları iki sırasını da birlikte 
hareket ettirerek, ve bir kavramalı forklift (reach forklift) bulunan bu çift derinlikli sistemi hizmete 
sokarak, bir dağılım merkezindeki geçitlerin sayısı ikiye bölünür. Geçit boyutu,sağ açı dönüşleri 
gereksinimin elimine eden, hareket eden  bir direği bulunan kılavuzlu geçit asansör teçhizatı 
tarafından daha da azaltılabilir. Bu daha fazla yük yoğunluğunun azalması, yük seçiciliğindeki bir 
azalmadır; palet yüklerin arka sırası, öndeki paletlerce gölgelenmektedir ve arka palete girişin 
sağlanması için öndeki bir yük hareket ettirilmelidir. Bu tür bir depolama geniş kabul görmüştür 
ve kısmi bir endüstri kullanıcı listesi; kağıt ürünler, kitap basımı oto parçaların dağıtımı, plastik 
kalıp ve kamusal ambarlamayı içermektedir. 
 

 
Şekil 14.3. 

 
Çift derinlikli parmaklık rafları için öğeler ve dizayn; tek bir eklemeyle, önceki bölümlerde 
değinilen seçici sistemle özdeş olabilir. Tepe raf yüksekliğinin 5 metreden büyük olduğu 
düzeneklerde, iki palet derinlikte sürekli bir önden arkaya desteğe sahip olunması önerilmektedir. 
Bu arka paletle birleştiğinde diğer paletin raf kirişleri üzerinde asılı kalmasını sağlamakta, böyle 
bir durumda operatör daha yüksek düzeylerde görsel gözlemde bulunamamaktadır. Bu problemi 
çözmede yardımcı olması için sıklıkla direğin uzağına yerleştirilen bir yükseklik okuyucu sistem 
kullanılır. Dikey kısımların tümü birbirleriyle bağlantılıdır; uzun olanlar genellikle püskürgeç 
koruması için gereken 15 cm baca boşluğunu sağlamak için merkezde kullanılır. 
 
İçe Sürümlü, İleri Sürümlü Parmaklık Rafları 
 
Orta veya geniş niceliklerdeki ürünün paletlenmesi gereken durumlarda, içe sürümlü veya ileri 
sürümlü parmaklık raf sistemleri göz önüne alınmalıdır. Bu tür depolamada çatallı sistemleri ve 
yüklenmiş palet son sağ açı dönüşünü yaptığında, içine sürülebileceği bir tünele gider, bu arada 
palet, depolanacağı düzeye zaten yükseltilmiştir. Araç daha ileri gidemeyeceği veya tünelin 
sonuna ulaşacağı yere kadar tünelde ilerler, yüklenmiş paleti raylara bindirir (bu raylar tünelin 
yanlarından dışarı uzar), ve dışarı doğru geri döner. Raylar, tünelin yanlarını biçimleyen dikey 
çerçevelerden itibaren kollar üzerinde desteklidir ve tepedeki sıralar boyunca birbirleriyle 
ilişkilidir. Dikey kısımlar arasında boşluklar kullanılabilir ve dikeyler zemine demirlenmiş 
olmalıdır. Tepe sabitinin bazı tiplerine genellikle ileri sürümlüler sağlanmalıdır (duvar, tavan, yapı 
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sütünu, yapışık raf yapısına bağ ile tutturma gibi). Tüneller tünelin zıt yönünden boşaltıldığında, 
raf sistemi ileri sürümlü tipindedir (Şekil 32.3). 
 

 
Şekil. 14. 

 
Parmaklık raf sistemi bir duvara karşıysa (duvarın karşısında yer alıyorsa) veya en arka palet 
pozisyonlarındaki ray düzeyleri boyunca uzanan kirişlere sahipse sistem içe sürümlü tiptedir 
(Şekil 3.2.4). İçe sürümlü konfigürasyonunda yere demirlenmiş bölüm çerçeveleri köprülü bağ 
halinde olmak zorunda değildir çünkü ray düzeyleri boyunca yer alan kirişler gerekli sabitliği 
sağlamaktadır. 
 

 
Şekil 14. 

 
Oluşturulma ve fabrikasyonundaki ek çelik ve daha karmaşık yapısı nedeniyle içe ve ileri sürümlü 
sistemler; depolanan palet başına düşen masraf temel alındığında, standart seçici palet parmaklık 
rafından yaklaşık olarak %40-60 daha fazla masraflı olmaktadır. Ayrıca parmaklık raf 
tünellerindeki yavaş yolculuk hızları nedeniyle hareket ettirilen yük başına daha fazla forklift 
gerektirmektedirler. Ancak geçitlerin ortadan kaldırılması ile tasarruf edilen boşluklar bu engelin 
üstesinden gelmeyi sağlamaktadır ve yük miktarı yeterli olduğunda içe sürümlü sistem malı 
taşımada ekonomik bir çözüm sunmaktadır. 
 
Dirsekli Parmaklık Rafı 
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Bu genellikle seçici palet parmaklık rafında kullanılan payanda ve kiriş tipi yapılar üzerine 
kolaylıkla depolanmayan uzun dar maddeler için kullanılan göreceli bir özel amaç parmaklık 
rafıdır. Dirsekli bir sistemde 1500 kg’lık palet yükünü depolamak gereken çelik miktarını yaklaşık 
olarak ikiye katladığından, dirsek, sabit, küp biçimli palet yüklerinde kullanılmaz. Diğer yandan, 
çelik servis hizmetleri, hemen mevcut olması gerekli durumlar için çeşitli derece, büyüklük ve 
uzunlukta çelik çubuklar içeren yüzlerce tablaya sahiptir (%100 seçicilik), bu kolaylık nedeniyle 
de dirsekli parmaklık rafının en pratik depolama metodu olduğunu kanıtlamıştır. 
 
Dirsekli parmaklık rafı öğeleri son derece basittir (Şekil 3.2.5). Tüm dikey payandalar (sütunlar) 
(çifte sıralı seçici parmaklık rafı durumda dört payanda) merkez baca boşluğuna hareket ederek 
tek bir merkezi sütun haline gelmektedir. Buradan dirsekli bir kol her yana uzayarak; eğer sütunlar 
yeterli derecede yakın boşluklarla sıralanmışsa doğrudan ya da bir yük rafından dolaylı olarak 
yüke ulaşır. Sütunlar desteklerle birbirine bağlanmıştır. 
 

 
Şekil 14. 

 
Dirsekli parmaklık raflarının çoğu serbest dururlar ve sütun bir ağır görev kaidesince desteklenir. 
Bazen kolay görev raf sistemlerinde kaideyi çıkartmak ve sütunları çapraz geçit bağları ve zemin 
çapasıyla sabit kılmak avantajlıdır (bu zemin depolama boşluğunu serbest kılar; mobilya 
depolamasındaki gibi). Kaide ve çapraz geçit bağlarının bir kombinasyonunu kullanmak da 
olasıdır. Sık olmayan diğer bir yöntem, hem kaidenin hem de çapraz geçit bağlarının çıkarılması 
ve sütunların bina çatı çeliğinin tepesine tutturulması, sabitlenmesidir. 
 
Portatif Parmaklık Rafları 
 
Portatif parmaklık rafları, kullanıcının malzemeyi, birini diğerinin üzerine palet büyüklüğünde 
yükler halinde depolanmasına olanak verir, bu şekilde üretim, ambarlama ve nakliyesi sırasında 
zemin ve hava boşluğunun daha etkili kullanımını sağlar. Her imalatçı kendi dizaynını oluşturma 
eğiliminde olduğundan bir dizi portatif raf dizayn çeşitleri mevcuttur. İki genel kategori, palet 
istifleme çerçeveleri ve birimleşmiş portatif raflardır: 
 
1- Palet istifleme çerçevesi (Palet stacking frame): Bunla; çok sayıda palet yüklerini birbirinin 
tepesine istiflemeye olanak veren tahtadan bir palete bağlanmış olan, çelişten yapılmış bir tepe 
yatay çerçevesinden ve dört sütundan oluşur (Şekil 3.2.6.). Kullanılmadığı zaman palet istifleme 
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çerçeveleri kolaylıkla katlanarak minimum bir boşlukta depolanır. Otomotiv lastik endüstrisinin 
bu araçlarla dayalı olan geniş ambarları bulunmaktadır. 
 
2- Birimleşmiş portatif parmaklık rafları (Unitized portable racks): Bunlar da palet istifleme 
çerçeveleri ile aynı işlevi görür, fakat çelik kaideli çerçeveleri (bazen tahta veya çelikle 
desteklenmiş) vardır ve hareket ettirilebilen sütunları da bulunabilir (Şekil 3.2.7). Çelik kaide; 
palet istifleme çerçevesi düzeneğinde kullanılan tahta paletle karşılaştırıldığında, depolamada daha 
büyük sabitlik sağlar, bir yükü diğeri üzerine istiflerken de birimlerin iç içe geçmesini sağlama 
yeteneğine de sahiptir. 
 

 
Şekil 14. 

 
14.2.6. MODÜLER DEPOLAMA ÇEKMECELERİ 
  
Modüler depolama çekmece sistemleri; parçalar, aletler ve korunan maddeler gibi yığın halinde 
olmayan küçük maddeleri depolamada çok etkilidir. Genelde, 30 dm3 den daha az hacmi olan ve 
yekun ağırlığı çekmece başına 180 kg(ı aşmayan bireysel maddelerin depolanmasında çekmeceler 
en etkili sistemdir. 
 
Tipik Depolama Çekmece Sistemleri 
 
Bir kutu oluşturma için çevre duvarları ile uygunluk gösteren, basit raflar olan, pek çok raflı 
çekmecenin aksine; modüler depolama çekmeceleri şu özelliklere sahiptir: 
 
1- Çekmece başına 180 kg’lık yük taşımak üzere oluşturulmuştur. 
2- Tamamen açıldığında ve tamamen yüklendiğinde çekmeceleri düşmekten koruyan bir kilit 
tarafından bir kabin ile birlikte korunmaktadır. 
3- Tamamen yüklendiğinde kabin içi ve dışına çekmecenin yumuşakça itilmesine izin veren 
destekler üzerine monte edilmiştir, böylelikle tamamen açıldığında çekmecenin arkası kabinin 
yüzünün ilerisine uzayacaktır. 
4- Çekmecenin arkasındaki hacim öndeki kadar kolaylıkla girilebilir miktarda olmalıdır. 
5- Depolanan hacmin biçimleri ve boyutunun geretirdiği bölmelere sahiptir. 
6- Bireysel çekmecelerin ve bölmelerin etiketlenmesine olanak tanır. 
7- Aynı kabinde veya farklı kabinler arasında farklı çekmece boyutlarının kendi aralarında 
değiştirilebilmesine olanak tanır (Şekil 3.2.13). 
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Şekil 14 
Eşleşen modüler çekmeceleri modüler kabinlere indirgemek için, imalatçılar her bir yan üzerinde 
65 cm’yi ölçen çekmeceleri standardize etmişlerdir; çekmece ve kabin yükseklik seçimi için basit 
bir puan sistemi geliştirmişlerdir. Tipik olarak, bir çekmece veya kabinde 2 cm.lik bir yüksekliği 
beş puan temsil etmektedir. Puanlar, “kullanılabilir yüksekliğe” denk gelen her çekmeceye 
atanmıştır ve bir model sayısı olarak açıklanmıştır. Konstrüktörün yalnızca, her kabinde gereken 
çekmece sayısını belirlemeye, model numaralarını eklemeye ve model numarası toplamla en 
yakından eşleşen bir kabin seçmeye ihtiyacı vardır. 
 
Konvansiyonel depolamada modüler depolama çekmecelerinin sunduğu en belirgin avantaj, 
boşlukları değerlendirmedir. Çekmece depolama için gereken boşluk tasarrufu, depolama 
hacminden daha etkili faydalanmanın doğrudan bir sonucudur ve her çekmecedeki depolanan 
ürünün yüksek yoğunluğu sonucudur. Zaman hızlı boşaltım stoklama ve envanter alımı diğer bir 
belirgin faydadır. Depolama çekmece sistemleri boşaltım süresini en az üçte bir oranında azaltır ve 
genellikle envanterin 4-6 kez hızlı alınmasını sağlar. Bu önemli tasarruflar,  daha iyi bir envanter 
organizasyonunun, kısa yürüme mesafelerinin, çekmecenin %100 gözlenebilirliğinin ve 
çekmecedeki malzemeye derhal ulaşılabilirliğinin doğrudan bir sonucudur. Şekil 3.2.14.’de 
yüksek modüler depolama çekmeceleri sistemi görülmektedir. 
 
14.2.7. DEPOLAMA ASMA KATLARI 
 
Eğer bir şirket, daha fazla zemin boşluğuna gereksinim duyuyorsa, en az 5 metre yükseklikte bir 
tavana sahipse, her zaman derhal gereksinim duyulacak malzemeye sahip değilse ve işçi bir 
merdivenin altında durabiliyorsa ve varolan stoğun üstünde belirgin bir boşluk görebiliyorsa, bir 
depolama asma katı için uygun bir adaydır. Bu kriterlerden her biri, zemin alan terimlerinden çok 
kübik hacim terimleri ile daha fazla düşünme gereksinimini belirler. En karışık işlemlerin 
(nakliyelerin) bile, göreceli olarak alçak ve üstlerinde bir asma katın kullanımından 
yararlanabilecekleri alanları bulunur. Asma katlar için doğal yerleşimler tipik olarak rafların 
paketleme işlemlerinin ofislerin imalat alanlarının vs. üstüdür. Gerçekte yüksek tavanlı bir alanda 
gerçekleştirilen her yükseklikteki işlem bir asma kattan yararlanabilir. 
 
Asma katların tipik avantajları, verilen bir alanda kullanılabilen zemin alanını iki katına 
çıkarmaları, küp kullanışlılığı ve “önlerden toplama” sayısını ikiye katlamalarıdır. Asma katlar, 
yeni alan yaratmada mükemmel bir alternatiftir. 
 
Asma katlar genellikle ana zemin boşluğundan daha emniyetlidir ve ana zeminde yerleştirilen 
stoklarla karşılaştırıldığında bir envanter üzerinde daha büyük kontrol sağlar. Buna ek olarak, 
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ikinci düzeydeki bir işlemin çeşitli parçalarını bir araya getirip birleştirmede, bunu ana zeminde 
yapmanın olası olmadığı durumlarda bir asma kat kullanılabilir. Şekil 3.2.15.’de asma katlar 
görülmektedir. 
 
Asma Kat Tipleri 
 
Hemen hemen tüm serbest asma katlar,  dört yönde uzayabilen 3 x3 m2lik bir temel modül boyutu 
ile modülerdir. Serbest asma katlar; soğuk levha metal, sıcak yapısal şekiller veya borudan 
yapılmış sütunlara sahiptir. 
 
Parça inşalı (piece bilt) serbest asma katlar, sıklıkla standart çelik raf, palet veya karton akışkan 
parmaklık raf, palet parmaklık raf veya içe sürümlü parmaklık raf üzerinde desteklenir. 
Destekleme düzeyi için hangi tip depolama ekipmanının seçileceği, yüklenecek ürünlerin 
özelliklerine bağlıdır. Hem ana zemin hem de asma kat küçük maddeler için kullanılacaksa, bir raf 
destekli asma kat pratik olacaktır. Bununla birlikte eğer küçük maddeler kartonlara yükleniyor ve 
geniş niceliklerde taşınıyorsa, bir akışkan parmaklık raf desteği gerekir; ya da eğer yükle içeri ve 
dışarıya paketlenmiş yükler olarak taşınıyorsa, bir palet veya içe sürümlü parmaklık raf gerekir. 
 
Standart seçici palet parmaklık raf, pek çok dikey sütun nedeniyle ideal bir asma kat sistemini 
oluşturur ve kısa kiriş aralıkları zemine hafif yüklerin transferini sağlar (özellikle parmaklık 
raflarda ekstra geniş kiriş levhalar; 15 x 15 x1 cm3lük veya daha geniş bulunuyorsa). 
 
Şekil 3.2.16.’da standart seçici palet parmaklık rafının (el istif konfigürasyonu) nasıl kolaylıkla 
dikey olarak üç yürüme yolu düzeyine bölünebileceğini göstermektedir. Bu temel fikir 
kullanılarak ve malı elle iteleyecek bir araba ile geniş sipariş sistemleri kurulmuştur. Bu tip bir 
depolama ayrıca, sünek demir döküm, uçak kanadı depolama, karton kutu depolama için tahta 
örüntü depolama, küçük depolama gerekliliklerine de uygundur Şekil 3.2..17.’de güverteli asma 
kat sistemi görülmektedir. 
 
14.2.8. AÇIKALAN DÜZENİNİN PRENSİPLERİ 
 
Kapalı alana depolama için uygulanan kuralların çoğu açık alana depolamada da kullanılır. Düz 
çizgi akışı, temiz basit sürüm yolu planları ve özdeş kurallı düzenlemeler birincil öneme sahiptir. 
Genel bir kural olarak stoklar birlikte ve benzer bir tarzda depolanmalıdır. Kapalı alanda 
kullanılan aynı depolama birimleri açıkalan kullanımı için de gözlenebilir. İstifleyici çerçeveler, 
palet parmaklık rafları, dirsek parmaklık rafları ve diğer depolama araçları, malların yatay 
yayılmasını önleyecek şekilde uygun yükseklikte daha iyi faydalanım sağlar. Esneklik kapalı 
alanda olduğu kadar açıkalanda da önemlidir. Diğer bir etken ana geçitlerdir. Çift yönlü trafik için 
ana geçitler en az 8 metre genişlikte olmalıdır. Şekil 3.2.18 ve 3.2.19’da açıkalan depolamasına 
ilişkin örnekler verilmiştir. 
 
Tipik olarak, korunacak bir maddeyi tamamen çevrelemede payandalar ve tamponlar kullanılır. 
Gece çalışma koşulları için tüm tamponlar sarı veya turuncuya boyanmalıdır. Boyanmamış çelik 
tamponlar gündüz görülse de gece görülmez. 
 
Kapıların yerleşimi maksimum alan etkinliği sağlamada özellikle önemlidir. Tek bir kapı, 
izlenecek ve kilitlenecek tek bir nokta ile mükemmel bir kontrol sağlar. Kullanılacak kapı tipi, 
işlevine göre seçilir. Amaç basitçe vagon trafiğini önlemekse çit açılışı boyunca veya alanın 
çevresine bir zincir kapı yeterli olabilir. Daha yüksek bir emniyet arzulanıyorsa, sürgülü bir kapı 
daha yararlı olacaktır. 
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Stok Düzenlenişi 
 
Pek çok açıkalan depolama işlemindeki zayıf kalan bir nokta, stoğun envanter kontrolünün 
düzenlenişi ve muhafazasıdır. Sıklıkla, malzemeler bir hafızalı konumlandırma sistemi tarafından 
gelişigüzel depolanır. Her malzeme açık alanda depolanmadan önce, tutarlı ve değişmeyen bir 
malzeme markalama sistemi oluşturulmalıdır. Çeşitli metal ve plastik etiketler, maddeleri 
markalamada kullanılabilr. Genelde son derece dayanıklıdırlar. Bu tür etiketlerin kullanımı ayrıca 
ürün rotasyonu ve tanımlanması için bir kontrol sağlayan ürün, mevsim veya depolama yılı ile 
ilişkili periyodik değişimleri belirleyen renk kodlamasına olanak verir. 
 
Tüm depolama yerleşimleri spesifik pozisyonları belirten kolay referans rehberleri biçiminde 
etiketlenmelidir. Sık kullanılan bir yaklaşım; bir sürüm yolunun bir yanına tek bir yanına da çift 
sayıların verildiği “postahane sistemi”dir. Bireysel ürünler cadde isimleri ve alfabetik kodlarla 
kodlanabilir. 
 
14.3. MOBİL DEPOLAMA SİSTEMLERİ 
 
Endüstriyel mobil depolama sistemleri ekonomisi, üretici olmayan boşluklardan etkili 
faydalanmanın bir sonucu olarak doğmuştur. Bu nedenle depolama birimleri, mobil olmayan sabit 
depolama raflarının gerektirdiği pek çok giriş geçidinin yerini almıştır. Mobil kavramının bu 
yüksek yoğunluktaki kapasitesi, aynı boşluğu gerektiren fakat %100 seçiciliği muhafaza ettiren 
sabit parmaklık raf veya raf sistemleriyle kıyaslandığında, depolama kapasitesini %100 veya daha 
fazla oranda arttırmaktadır. 
 
Örnek olarak %100 seçiciliğe sahip olan aynı alanda, bir mobil sistemi, çok geçitli bir statik 
sistemdeki yalnızca 500 paletle karşılaştırıldığında, 1000 paletlik bir kapasitesi vardır. Etki 
açısından, mobil sistemler, verilen bir alanda zemin boşluğunu iki katına çıkarmaksızın,depolama 
kapasitesini ikiye katlayabilir. 
 
14.3.1. MOBİL SİSTEM OPERASYONLARI 
 
Gerçek işlemde, raflar, parmaklık raflar veya diğer depolama öğeleri,  raylar üzerine monte 
edilmiş taşıyıcılar üzerine kurulur. Sistem sağlamdır ve taşıyıcı bölmesi başına yalnızca tek bir 
giriş geçidi gerektirir. Her taşıyıcının yüzüne monte edilen düğmelerle işletilerek veya radyo 
vericileri yolu ile forkliftlerden uzaktan kontrol edilerek, bir ya da daha fazla taşıyıcı otomatik 
olarak hareket ettirilebilir ve eş zamanda modül sistemle birlikte arzulanan pozisyondaki geçit 
açıklanabilir (Şekil 3.2.20).  Mobil depolama sistemlerinin avantajları: 
 

1- Zemin boşluğunun maliyeti. 
2- Arsanın maliyeti 
3- Zemin boşluğunun kullanılabilirliği 
4- Arsanın kullanılabilirliği. 
5- Depolama alanına karşılık gelir – üretim alanının değeri 
6- Azalan enerji maliyetleri (Isıtma, serinletme ve ışıklandırmada daha az alan). 
7- İnşa için vergi tasarrufu -%10 yatırım vergi kredisi – Daha az emlak vergisi. 
8- Daha düşük sigorta maliyeti 
9- Daha düşük muhafaza maliyeti 
10- Güvenlik avantajı 
11- Bazı alanlarda azalan transfer ve ulaşım masrafları 
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12- Daha geniş kapasite, geniş nicelikli alım – satımları sağlar, depolanan maddenin 
birim maliyetini azaltır. 

13- Bitmiş malzemenin geniş stok kapasitesi daha geniş üretim sağlar, birim ürün 
maliyetini azaltır. 

14- Alandaki geniş kapasite daha iyi stok kontrolü veya kategorizasyonunun sağlar, 
stoklama ve boşaltma zamanının azaltır. 

15- Birim metreküpteki artan yoğunluk nedeniyle azalan yangın ihtimali. 
16- Malzeme yerleşimi ile iş azalımı. 

 
14.4. AMBARLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 
 
Genel olarak mallar dört şekilde ambarlarda depo edilebilirler: 
 

1. Zeminde blok istifleme veya raflarlarda blok istifleme 
2. Paletler yardımıyla veya kiriş ve kolonlardan ya da basit düz raflardan oluşturulan yerlerde 

malların depolanması 
3. Malların eğimli bir konveyör tertibatı yardımı ile bir ucundan beslenip diğer uçtan 

toplandığı depolar 
4. Raflara, paletlerle veya raylar üzerinde hareket eden raflara yerleştirilmiş malların 

bulunduğu seyyar veya yüksek yoğunluk depoları 
 
14.4.1. ZEMİNDE BLOK İSTİFLEME 
 
Malların aralarında belirli geçitler bırakılan birkaç adet yığının oluşturulmasına blok istifleme 
denir. Normalde; blok istifleme zeminde yapılmasına karşın düzensiz şekle ve kırılabilen şekle 
sahip malların blok istiflenmesinde raylar üzerinde hareket ettirilebilen raflar kullanılır. 
 
Zeminde blok istifleme; malların forklift ve konveyör ile taşınmasına olanak sağlayan ucuz ve 
kompakt bir depolama şeklidir. Bununla beraber paketleme malzemelerinin dayanıklılığı ve 
zeminin belli bazı ihtiyaçları karşılaması gerekir. Bu metod sabit (kararlı)malların büyük malların 
büyük hacimlerinin depolanmaları için uygundur. İstiflenmiş mal bloklarının depolanmasında 
belirli ünitelerin dışında boşluk bırakılmamalıdır. Pratikte malların bolk istiflenmesi 6-7 m. 
Yüksekliğe kadar yapılır. 
 
14.4.2. RAFLARDA BLOK İSTİFLEME 
 
Depo alanından daha fazla istifade etmek için raflarda blok istifleme yapılır. Malların raflara blok 
istiflenebilmesi için malların paketleme şekilleri basit olmalıdır. Blok istif rafları çeşitli destekler 
yardımı ile teçhizandırılır. Bu destekler aynı zamanda yüksek seviye depolarında forklift 
çatallarının paletlere rahatlıkla girebilecek kadar boşluğun bulunduğu otomatik sistemlerde 
kullanılır. 
 
Forkliftler, paletleri uzun kenarlarından kaldırarak taşıma yaptıkları için ambar alanlarından daha 
verimli faydalınılır. Bu da konvansiyonel palet rafları ile karşılaştırıldığında kaldırma 
yüksekliğinin arttırılmasını sağlar. 
 
Bir başka uygulama da destekler üzerine yerleştirilmiş kızaklar üzerinde taşıma yapılmasıdır. Eğer 
destekler arasındaki açıklık yükten daha fazla ise bu destekler iki arasındaki mesafeyi ayarlamaya 
müsade edecek  şekilde olmalıdır. Bu şekilde değişik yükseklikteki yükler istiflenebilir. 
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14.4.3. PALETLİ RAF DEPOLAMA 
 
Paletli yüklerin depolanmasında aşağıdaki bileşenler bulunur. 

a) Kolonlar dikdörtgen veya dairesel içi boş çelik profillerden oluşur. 
b) Kirişler değişik şekillerde form verilmiş çelik saclardan kanallı şekilde yapılırlar. Kiriş ve 

kolonlar birbirlerine civatalar yardımı ile bağlanırlar. 
c) Yapısal rijitlik için son destek, arka destek ve yük tutucu destekler kiriş ve kolonlara 

civatalanan diagonal kesitlerden oluşur. Bu destekler yatay ve dikey raflama için 
ayarlanabilir. 

d) Kuvveti zemine dağıtan ayaklar, forkliftlerin ayaklara çarparak rafların devrilmesini 
önleyen koruyucular yüklerin kaymasını engelleyen palet durdurcuları bulunmalıdır. 

 
Kirişler, taşıma paletlerinin kısa ve uzun tarafları için belli standartlar çerçevesinde imal edilirler. 
Kirişler 10 ton yük taşıma kapasitesine kahiptirler. Palet rafları standart yüksekliklere kadar (7-8 
m) imal edilirler. Standart kolon uzunlukları 10 –15 m’dir. Yüksek kapasiteli raflama için 
uzunluğu 15 –30 m arasında değişen çelik kesitler civata vey akaynak kullanılarak hazırlanan 
raflar kullanılır. 
 
Palet rafları herbir yükün kapasitesine bakılmaksızın taşıyabilme yeteneğine sahip olmalıdır.ar. Bu 
da depoların çeşitli şekillerdeki yüklenmesine olanak sağlar. Palet ve raf üniteleri arasında yeterli 
boşluklar bırakılarak yükleme işlemi rahatlıkla yapılabilir. 
 
Ambarların palet raflama ile planları yapılırken rafların dolu olması halinde zemine dağıtalacak 
kuvvetlerin belinmesi gerikir. Zemine 3-5 ton/m2lik, ust raflara genellikle daha az 0.5-1 ton/m2lik 
basınç gelecek şekilde yükleme yapılmalıdır. Bu değerler kolon ve kirişlere gelen yük dağlım 
kapasitelerine göre belirlenir. Palet raflarının düşeyden 3 mm/m den daha fazla değişmesine izin 
verilmelidir. Raf yükseklikleri yerin temeline, yapımda ve tasarımda kullanılan ekipmanların 
fiyatına göre belirlenir. 4-6 m yükseklik, forklift yardımı ile yükleme yapılan ısıtılmamış düzenli 
ambarlar için uygun değerlerdir. Yüksek sermaye ve işletme giderleri ile merkezi isıtma yapılan 
ambarlar 4-6 m arasında değişen yüksek raflamaya uygun bir şekilde inşa edilirler. 
 
14.4.4. RAF DEPOLAMA 
 
Barındırma sandıkları ve bireysel yüklerin raflanması aşağıdaki bölümleri içerir: 

a) Şekillendirilmiş veya çelik saçlardan yuvarlatılmış kolonlar 
b) Raf yüzeyleri 
c) Uç destekler, arka destekler, uç paneller, temel paneller vb. 
 

Bölümler, tek veya çift sıralı imal edilebilen açık veya kapalı uçlar ile monte edilirler. Değişik 
yüksekliklere ayarlanabilen parçaların kullanılması ile raflar istenilen boyutlara getirebilir. 
 
Raflama 200 I’yi geçmeyen bireysel parçalar için depo hacimlerinde kullanılır. Daha büyük 
hacimler için palet raflama daha ekonomiktir. 
İki çeşit raflama vardır: 

a) Çok katlı dizaynlar kullanılarak ambar hacminden daha iyi faydalınılır. Her bir kat 2.5 m 
yükseklikte koridorlar ise 1 m genişlikte olmalıdır. 

  
b) Yerleştirelen raylar ile veya taşıyıcı makinalar yardımı ile raflama gerçekleştirilir. Raflar 

14 m yüksekliğe koridorlar ise 1 – 1.2 m genişliğe kadar olabilir. 
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Bu şekilde raflama ambar hacminin verimli bir şekilde faydalanılmasını sağlar. Aynı zamanda 
diğer raflama ile karşılaştırıldığında çalışma koşulları ve yüksek taşıma kapasitesine sahiptirler. 
 
Rafların dizayn edilmiş yükü güvenli bir şekilde taşımayı ve yeterli iç veya diğer dengeleyen 
desteklemeyi sağlaması gerekir. Normal raflar 100 kg’lık yükleri desteklenmiş raflar ise 400 kg’a 
kadar taşıma kapasitesine sahiptirler. Tek parçalı desteklendirilmiş raflar 2400 kg taşıyabilirler. 
 
Yükleme ve boşaltma da malların arasında makul mesafeler bırakılmalıdır. Aynı zamanda raflara 
yüklenen sandıklar arasında da uygun mesafeler bırakılmalıdır. 
 
14.4.5. YÜKSEK YOĞUNLUKLU RAFLAMA 
 
Bu işte palet raflama, krenler, transport sistemleri, kontrol sistemleri ve binanın kendisi vardır. 
Krenler ve transport sistemleri uzaktan kumanda veya bilgisayar ile kontrol edilirler. Yükleme 30-
35 m’ye kadar yapılabilmektedir. 
 
Sigorta şirketleri16 m’den yüksek yüklemeleri yüksek seviye yüklemesi olarak tanımlamışlardır. 
Yangın ve duman dedektörleri yardımı ile yangına karşı önlemler alınmalıdır. Yangın fıskiyeleri 
yüklerin 1 m yukarısına yerleştirilirler. Fıskiyeleri besleyen su borularının donanımlarıda 
yapılmalıdır. Deponun yapımında bunlar gözardı edilmemelidir. 
 
Bu tip depolar 15 m yükseklikte yapılırlar. Daha fazla yükseklik gerektiğinde dikdörtgen profili 
çelik kirişler kullanılır. 
 
Yüksek seviyeli palet raflamanın kullanıldığı depolar; çelik konstrüksiyonun yanında betonarme 
veya pre-fabrik yapı elemanları kullanılarak inşa edilirler. İkinci metotda özellikle yangının diğer 
katlara atlama riski azaltılır. Böylece bu tip depolar sigorta şirketleri tarafından tercih edilirler. 
 
14.4.6. ANKASTRE RAFLAMA 
 
Boyca uzun yükler (boru gibi) yatay olarak kolonlara tespit edilen destek kolları üzerinde 
depolanır. Bu kollar aşağıdan yukarıya doğru kısalacak şekilde imal edilirler. Yükler, Bu kollara 
krenler veya forkliftler yardımı ile yüklenebildiği gibi otomatik olarak da yüklenebilirler. Kolon 
boyları 6 m yüksekliktedir. 
 
14.4.7. GÜNDELİK (LIVE) DEPOLAMA 
 
Bu yöntem büyük miktarlardaki malların depolanması için elverişlidir. İşlem hacmi yüksek olan 
depolarda kullanılır (meyve sebze depoları gibi). 
 
Bu depolar birkaç kattan meydana gelir. Her katın zemininde bir konveyör bantı mevcuttur. 
Tekerlekli konveyörler kutuların, merdaneli konveyör ise paletli yükleri taşınmasında kullanılır. 
Aynı zamanda katların zeminleri %3 eğimli yapılarak mak sevkiyatının kolay olması 
amaçlanmıştır. Yükleme ve boşaltma otomatik olarak pnömatik silindirlerle yapılır. 
 
Merdaneli konveyörlerde fren gibi bazı ek donanımlara ihtiyaç vardır. Bu donanımlar sayesinde 
mal kutularının yüksek hızlara ulaşarak birbirine çarpması önlenir. Boşaltma sırasında akışa ters 
yönde bir kuvvet uygulayan ayırma ünitesine gerek vardır. Çıkışta bir konveyör yardımı ile mallar 
raflama veya palet yükleme istasyonlarına hareket ettirilir.  
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Herbir katın yüksekliği 10 m konveyör hatlarının uzunlğu ise 35 m olmalıdır. 
 
14.4.8. YÜKSEK YOĞUNLUK DEPOLARI 
 
Bu depolar talebin az olduğu malların depolanmasında kullanılır. Bunun içinde, seyyar raflar veya 
paletlerlerde oluşan depoların istenildiğinde tahliye edilmesini öngörür. 
 
Raflama ile mallar yanyana veya boylu boyunca hareket ettirilir. Bu operasyon yüklerin çok ağır 
olmaması durumunda elle yapılır. Yere ray döşenerek elektrikle tahrik edilen seyyar palet raflama 
da kullanılabilir. Seyyar raflar 8 m yükseklik 10 m uzunlukta olurlar. Bu depolama şekli 
arşivlerde, kütüphanelerde ve mağazalarda kullanılır. Genelde ambalajlanmış mallar zemin 
üzerinde depolanırlar. Traktör tekeri, araba camı gibi ürünler el ile basit metotlar yardımıyla 
depolanır. 
 
14.5. DEPO PLANI 
 
Modern bir deponun planlanabilmesi için, diğer bir ifade ile depo büyüklüğünün ve depo çeşidinin 
saptanabilmesi için mevcut ve gelecek durumun irdelenmesi gerekir. Burada ortaya çıkan önemli 
bir soru vardır: “Bir depo hangi esaslara göre planlanır?” Ayrıca şu önemli sorular da sorulur: 
 

• Depo yüksekliği ne olmalıdır ? 
• Koridor uzunlukları ne kadar olmalıdır ? 
• Kaç adet koridor düzenlenmelidir ? 
• Yerden faydalanma derecesi ne olmaktadır ? 
• Çalışma tarzı ne olmalıdır ? 
• En verimli yatırım meblağı ne olacaktır ? 

 
14.5.1 DEPONUN İŞLETME DURUMU 
 
Çoğunlukla depoya, tesisin bir parçası gözüyle bakılır. Bundan dolayı deponun orgnizasyon planı 
yapılırken özellikle malzeme ve tarih akışına dikkat edilir. Konunun teknik yönü ilk önce ikinci 
planda kalır. İlerde, imalatın rasyonelleştirilmesi amaçlandığında, otomatik düzenlerle donatılmış 
depolara ihtiyaç duyulur. 
 
14.5.2. DEPONUN BÜYÜKLÜĞÜ İLE SERMAYE ARASINDA İLGİ 
 
Yapılacak ön etüdlerin en önemli görevlerinde biri de, depo için tahsis edilecek sermayenin 
minimuma indirilebilmesi için optimum depo hacmini tespit etmektir. Ancak burada, imalatçı ile 
müşterinin isteklerinin en uygun kaynaşımını tespit etmek gerekir. Ayrıca mal akışında, depodaki 
malın bekleme süresini kısaltmak için de tedbirler gerekir. Hatta istif raflarının dahi ilerde satılıp 
satılamayacağı konusu göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
14.5.3. ÇALIŞMA TARZI 
 
Uygun çalışma tarzının tespitini çok sayıda faktör etkiler. Depolarda başlıca iki çeşit çalışma tarzı 
bulunur. “Koridor içinde” ve “Koridor dışında” çalışma. Koridor içinde çalışma şeklinde, malın 
bulunduğu depo kısmına gidilir ve mal alınır. Koridor dışında çalışmada ise, mal grubu tümüyle 
bir sabit çıkış merkezine gelir. İlgili mal alındıktan sonra kalan mal grubu geri yollanır. 
 
14.5.4. BİR DEPONUN GENEL TASLAĞI 
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Bir deponun planlanmasında, önce malın hareketinin nasıl olacağı tespit edilmelidir. Şekil 
14.8a’da mal hareketinin mümkün olan bazı alternatifleri görülmektedir. Depolanacak malların 
depoya giriş ve çıkışı esaslarında birbirinden farklı düşünceler görülür. Şekil 14.8b’de buna ait 
bazı örnekler verilmiştir.  
Şekil 14.8. 
 
Bir depo taslağı üzerinde kesin karar vermeden aşağıdaki unsurlar göz önüne alınmalıdır. 
 

• Depolanacak malın ağırlığı ve hacmi  
• Sekiz saatlik çalışma süresince akan mal miktarı  
• Malzeme depolanmaya ne şekilde hazırlanacağı 
• Depolanacak malın depoya taşınması  
• Depolanan mal ile birlikte muhafaza edilecek evraklar  
• Tarih akışının düzenlenmesi 
• En uygun raf taşıyıcısı tipi ve ölçüleri  
• Depolanacak miktar  
• Raflardan tek bir malın alınması  
• Gerekli yardımcı araçlar  
• Depolanacak malın önemli özelikleri (kırılma, parlama ve patlama) 
• Tartma ve sayma gibi işlemler  
• Malların depodan taşınması  
• Yangından korunma talimatnameleri  
• Yüksek bir deponun otomatikleştirilmesinde aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: 

1- Yüksek sürat (malı bulma zamanı) 
2- Yüksek işletme emniyeti 
3- Yerden iyi faydalanma  
4- Az sayıda personel 
5- Fleksibilite 
6- İşletme kumandasının entegrasyonu 
7- Depodaki yerin serbestçe seçilmesi, diğer bir ifade ile depolanacak mala ayrılmış 

belli bir kısmın olmaması 
8- İktisadi yönden uygun olması 
9- Çalışan personele yüksek emniyetin sağlanmış olması 
10- Daha iyi bir iş akdi 

 
 
14.5.5. GELECEĞİN DEPO TESİSLERİNE AİT BUGÜNKÜ ENDÜSTRİNİN BİLGİLERİ 
 
Yüksek raflı bir depo tesisin planlama süresi, konu üzerinde çalışan mütehassısların kabiliyet ve 
bilgilerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu denli karmaşık bir sistem, ancak kendi dallarında ihtisaslaşmış 
kişilerce istenilen zaman içinde gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirme toplam zamanı bugün için 
aşağı yukarı şu şekilde oluşur: 
 

Planlama süresi  2 / 5   6 ay 
Gerçekleştirme süresi  2 / 5   6 ay 
Çalışma süresi   1 / 5    3 ay 
Toplam süre    5 / 5   15 ay 
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Taslaklar ve projeler önceden bilinen değerlere göre yürütülecek olursa pek tabiidir ki, toplam 
süre daha az olur. Dolayısıyla, benzer bir deponun örnek alınması tavsiye edilir. Yakıştırmalı bir 
deyimle söylemek gerekirse, depo tesisi cömertçe projelendirilmelidir. Örneğin, raf taşıyıcılara ait 
güç hesabı yapılırken, ilerideki muhtemel bir kapasite artışı da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Hatta bazen, yedek bir raf taşıyıcısının bulundurulması dahi tavsiye edilir. Görüldüğü gibi, 
karmaşık sistemlerden herhangi biri için karar vermek oldukça zordur. Son zamanlarda kullanılan 
elektron hesaplayıcıları bu alana da belirli bir kolaylık getirmişlerdir. Zira bunlar, kendilerine 
verilen bir çalışma sistemini kısa sürede değerlendirebilmektedir. Böylece, sınırlı da olsa, bir 
tesisin konuya uygunluk derecesi hakkında kalitatif bir yargıya varmak mümkün olmaktadır. 
 
14.6. ZEMİN PLAN DÜZENİ 
 
Raflar, kutular ve çekmecelerin zemin planında, malzemelerin fiziksel yerleşime girişi ve çıkışı 
göz önüne alınmalıdır. Bu anahtar noktaların tanımlanması, ürünlerin yerleşimini ve sıraların 
yönünü belirlemede kullanılacaktır. 
 
Rafların, kutuların veya çekmecelerin sıraları tipik olarak aktivite alanının giriş çıkışıyla yüzleyen 
sıraların başlangıcına yerleştirilir. Bu depolama geçitlerine trafiğin organize bir tarzda akışını 
sağlar. İçten geçen geçitler geçitten geçide giriş sağlamada kullanılır. Her sırayı oluşturmada 
bilinen derinlik genişlik ve yükseklik depolama birimleri kullanılır; yani 30 cm derinlik 91 cm 
genişlik ve 213 cm yükseklikteki raflama bölümleri Şekil 3.2.12’de gösterildiği gibi raf sıralarını 
tamamlamada kullanılır. 
 
Verilen depolama bölümleri veya birimlerindeki yüksek aktivite maddelerinin yerleşimi, zemin 
plan düzeninde anahtar bir rol oynayabilir. Aktivite giriş çıkış alanına yakın olan bu bölüm veya 
birimlerin yerleşimi, Şekil 3.2.12’de gösterildiği gibi operatörün toplama ve stoklama zamanının 
azalmasına yardımcı olacaktır. Bu tür bir yükleme ayrıca; zamanın çoğunda gözlenebilir 
olduğundan, operatörlerin süpervizyonuna da yardımcı olmaktadır. 
 
14.7. YANGINDAN KORUNMA 
 
Dağıtım merkezlerindeki uygun depolama yüksekliğinin artmasıyla, yangın önleme problemleri de 
artmaktadır. Raflı palet depolama; yanabilir maddeler (tahta paletler üzerine depolanan kartonlar 
gibi) ve yangın baca boşlukları için en kötü olası konfigürasyonu sunmaktadır ve birçok dağıtım 
merkezinde çıkan yangınlar, problem üzerinde yeterli ir araştırma yapılması gereksinimine dikkat 
çekmektedir. 
 
1967’de Raflı Depolamada Yangından Korunma Komitesi (Rack Storage Fire Protection 
Committee) oluşturulmuştur. Üyeleri yangın güvenlik elemanları, kullanıcılar ve ambarmlama 
ekiplerinden oluşur. İşbirliği halinde çalışarak finansal olarak sponsorluğunu yaptıkları, raflar 
üzerindeki yanıcı birim yüklerin çok yönlü bir yangın testine tabi tutulduğu bir program 
geliştirmişlerdir. Bu testler için bir milyon dolara yakın masraf yapılmıştır. Test komitesinin 
belirlediğine göre yangın karşısında en kullanışlı araç, su püskürgecidir. Su püskürgecinin 
büyüklüğü, tipi, niceliği ve yerleşimi çeşitli koşullar altında pek çok yönlü testle dikkatlice kontrol 
edilmiştir. 15 metre yükseklikte yüklenmiş raf yapıları; raf öğeleri, bina sütunları, çubuk kirişler 
ve tavandaki ısı da göz önüne alınarak her yönüyle incelenmiştir. Püskürgeçlerin açılım ve 
boşalım süreleri ve yangın yayılma oranı not edilmiştir. Her testten sonra, zararın miktarı ve 
yüzdesi tabloya dönüştürülmüştür. Maksimum ısı ve ısı değişimleri de tabloda gösterilmiştir. 
Testlerin gösterdiğine göre önlemlerin uygulanması, her yükseklikteki rafta çıkacak yangınları 
kontrol edebilmektedir. 
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14.8. DEPREME KARŞI DİZAYN 
 
Federal hükümet, tüm ABD’de, uygun bina deprem dizaynı ile ilgilenmektedir. Raf yapıları, çelik 
çerçeveli konfigürasyonları andırdığından, depremsel raf dizaynı 1972 RMI’da ve sonraki dizayn 
kodlarında yer almıştır. Halihazırdaki dizayn kriterinin doğrulanması için bir deprem taklidi 
üzerinde National Science Foundation’ın desteğiyle çok skalalı bir test yapılmıştır. Bazı alanlarda 
daha ileri çalışmalar önermesine ve kesin olmamasına karşın, bu test, paletlerin bir deprem 
esnasında, yüklü raf konfigürasyonlarının uzağa kaymadığını ve varolan kodlar altında sağlanan 
güvenlik derecesinin oldukça makul olduğunu kanıtlamıştır. Testteki deprem bölgesine dayalı 
olarak, depremle ilgili dikkate alınması gerekli zorunlulukların, bir raf düzeneğinin masrafını 
dikkate değer ölçüde arttırdığı söyleniblmektedir. 
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PARÇA MALLARIN DEPOLANMASI VE MODÜLER DEPOLAMA SİSTEMLERİ 
 
1. GİRİŞ 
Parça mallar, dökme mallara göre daha kolay yüklenip boşaltılabilen ve depolanabilen yüklerdir. 
Depolama ve diğer işlemler sırasında, kurallara uyulmaması halinde hasara daha açık olsa da, 
dökme mallardaki kayıp riskine sahip olmayan ve çeşitli kodlama sistemleri ile stok kontrolüne 
daha uyumlu yüklerdir. 
 
Bu araştırmada, parça mallar için manuel ve otomatik olarak, statik ve dinamik depolama 
sistemleri ile modüler depolama sistemlerinden bahsedilecektir. 
 
 
2. DEPOLAMA TİPLERİ 
 
2.1. STATİK DEPOLAMA SİSTEMLERİ 
 
Daha çok “raf istifleme” adı ile anılan bu sistemler, depo tipleri olarakta tarif edilebilirler. Statik 
depolama sistemleri, yüklenen malların boşaltma anına kadar, ilk konumlarını korumaları ve statik 
kalmaları ile ayrılırlar. Bu sistemlere ait bir sınıf, malların istenildiği anda boşaltılmasına yönelik 
olmayıp, uzun bekleme süreleri için uygundur. 
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Statik depolama sistemleri şu sınıflara ayrılırlar: 

1- Blok istifleme 
2- Mezaninler 
3- Raf ve çekmece tipi depolama 
4- Raf istifleme 

 
2.1.1. Blok İstifleme 
 
Paletlerin üst üste yığılarak, yüksek hacimler kapladığı bir sistem olup, depolanan malların tekrar 
boşaltılması için gereken süre (bekleme süresi) uzun ise uygundur. Blok istifleme ucuz olup, 
malların kırılma veya zedelenmesinin önemli olmadığı hallerde, yüksek yoğunluklu depolama izin 
verir. 
 
Malların destek olmadan statik olarak istiflenmesinin zor olması veya malların kolay hasara 
uğraması sözkonusu ise depolama paletler yardımıyla  da yapılır. 
 
2.1.2. Mezaninler 
 
Bu sistemler, 3. Bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
 
2.1.3. Raf ve Çekmece Tipi Depolama 
 
Raf ve çekmece depolarının tasarımındaki önemli etkenler, depolanan malların tipi, kullanılan 
yükleme ve boşaltma sisteminin türü, depo binası hacmi ve şekli ile firmanın stok kodlama 
karakteridir. Tasarımda depolanan malların boyutları, ağırlıkları ve ne şekilde paketlenecekleri 
(koli, fıçı, rulo vs.) veya yüklenecekleri önem kazanır. Raf ve çekmece malzemesi, depolama 
hızları ve ne kadar parçanın depolanacağı daha sonra belirlenir. Bunu parçaların kolay bulunması 
için oluşturulan kodlama sistemlerinin belirlenmesi izler. 
 
Rafların dizilmesi ve düzenlenmesinde, yükleme ve boşaltma şartlarının dışında, zelzele, yangın 
ve can emniyeti gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Bu tür önlemlere dahil olarak, rafların sık 
dizilmesi, devrilme mukavemetini artıracak ağırlıklar veya yere bağlama gibi işlemler sayılabilir. 
 
 
2.1.4. Raf İstifleme 
 
Raf istifleme türlerini, birçok özellikler belirler. Bunlar, malların fiziksel özellikleri, bir kerede 
yüklenecek mal miktarı, gerekli depolama hızları, yükleme/boşaltma sisteminin türü, depolamanın 
yapıldığı depo binasının şartları olarak özetlenebilir. 
 
Mal özellikleri arasında, malın boyutları, ağırlığı ve üzerinde depolandıkları paletlerin tipi, 
taşıyabileceği yük ve hacim sayılabilir. Her yükleme / boşaltma işleminin ne kadar süreceği ve bir 
kerede transfer edilecek yük miktarı belirlenmelidir. Bu faktör raf koridor uzunlukları, rafların 
toplam yüksekliği ve transfer hızını doğrudan etkiler, 
 
Yükleme / boşaltma sisteminin türü, doğrudan seçilen raf tipini belirler. Raf istifleme sistemi 
içinde dönme yarıçapını, koridor genişliğini, yük yükseltme kapasitesi ve de yüklenebilme 
potansiyelini etkiler. 
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Bina özellikleri olarakta tavan yüksekliği, zemin şartları gibi unsurlar, raf yüksekliği ve 
depolanma kapasitesini direkt olarak etkiler. 
 
Aşağıda raf istifleme çeşitleri ayrı ayrı ele alınacaktır. 
 
2.1.4.1. Tek Paletlik Raflar 
 
En sık kullanılan parça mal depolama sistemleridir. Kolonlara bağlı yatay ve köşegen barlar 
üzerine paletlerin yerleştirilmesi ile oluşturulurlar. Bütün sistem bir palet derinliğinde olup, önden 
ve arkadan yükleme ve boşaltma imkanı verir. 
 
Rafların toplam yüksekliği bina şartları, paletleri taşımada kullanılan forkliftlerin kapasitelerine ve 
her paletin maksimum 3 ton ile yüklenmesi esasına göre belirlenir. 
 
Paletlerin her iki tarafının da koridorlara bakması nedeniyle yüzde yüz bir yararlanma mevcuttur 
ve koridor sayısı yüksektir. 
 
2.1.4.2. Çift Paletlik Raflar 
 
Depo hacmini daha verimli olarak kullanma imkanı yaratan çift paletlik raflarla depolama 
sisteminde, gereken koridor sayısı daha azdır. Her iki taraftan yüklenen raflar, iki palet 
genişliğindedir. Böylece depolama yoğunluğu artar (depolama / koridor oranı daha yüksektir). 
 
En önemli dezavantajı, yükleme / boşaltmanın her palet için sadece bir yönden yapılması 
nedeniyle, işlem zamanının artmasıdır. 
 
Konstrüksiyonu, tek paletlik raflarla aynıdır. 
 
2.1.4.3. Derin Raflar 
 
Mallar, aynı hat üzerinde arka arkaya yüklenerek, ilerler. Sonuçta oluşan sıralarda sadece en 
öndeki malın yüklenip / boşaltılma imkanı vardır. Paletler, otomatik ya da manuel olarak 
ötelenebilir. 
 
Çift palet genişliğindeki raflar, beş elemanlı (iki kremayer ve üç pinyon) ya da dokuz elemanlı 
(beş kremayer ve dört pinyon) sistemler ile sıralarda ileri – geri ve sağa – sola ötelenir. 
 
Derin raflı sistemlerin bir diğer türünde ise, raf derinliği üç veya daha fazla palet genişliğinde 
olup, mallar X – Y eksen takımında hareket edebilen bir yükleme / boşaltma makinesı ile ileri – 
geri ya da sağa – sola ötelenirler. Bu tür transport makinelarna DLC (Deep – Lane Shuttle Car) adı 
verilir. 
 
2.1.4.4. Tek Yönlü Raf Sistemleri 
 
Yükleme / boşaltma araçlarının (ör. Forklift) raf sıralarının arasına girmesine izin veren tünellere 
sahip depolardır. Üstte de rafların bulunduğu bu depolar, 2 – 10 palet derinliğinde olup, genişliği 
isteğe bağlı olarak arttırılabilir. Boş ve dolu paletlerin giriş ve çıkışı tünelin aynı ağzından yapılır; 
yani tüneller tek girişlidir. 
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Forkliftlerin bu tek yönlü giriş ve çıkışları nedeniyle yükleme / boşaltmaya harcanan sürenin iki 
katına çıkması bu sistemlerin en önemli dezavantajıdır. Raf kolonlarının yüksekliği en az 7 m 
olmazsa kurulmasına gerek olmayan sistemlerdir. 
 
2.1.4.5. Çift Yönlü Raf Sistemleri 
 
Forkliftlerin çift yönlü olarak girip çıkabildiği depo tünellerine sahip bu sistemlerde, tünellerin iki 
ağzının olması nedeniyle tünelin üstünde yer alan raf sıralarının rijit bağlanması önemlidir. Bu 
nedenle tünel üstü raf sıraları bina kolonları veya tavanına tespit edilir. 
 
Yükleme / boşaltma sürelerin kısaldığı bu tür depoların özellikleri tek yönlü raf sistemleri ile 
aynıdır. 
 
2.1.4.6 Kollu (Dirsekli) Raflar 
 
Kolonların tek veya daha çok yönüne bağlı olan kolların oluşturduğu raflardır. 
Konstrüksiyonundan dolayı, yükleme kapasiteleri daha azdır. 1 metrelik düşük kapasiteli  
raflardan, 9 metrelik orta kapasiteli raflara değişen bu sistemlerde, raf derinliği değişkendir. 
Yükleme durumları ise 8 kg/m2’den 75 kg/m2’ye değişir. 
 
2.1.4.7 Hareketli Raflar 
 
Yüklenen veya boşaltılan rafların yer değiştirerek bir sonraki rafın işlem konumuna gelmesini 
sağlayan bu tür sistemler, hareket tahrik mekanizmasına göre ikiye ayrılır. 
 
2.1.4.7.1 Yerçekimi ile Hareket Eden Raflar 
 
Yüksek yoğunluklu depolamaya izin veren bu sistemlerde, ilk giren raf, ilk çıkabilen raf olur. 
Rafların kaydığı düzlemler yere doğru alçalırlar. 
 

1- Raylı – Oluklu Raflar: 4° veya 7° eğime sahip bu sistemlerde, ilk yatırım maliyetinin 
düşük olması ve hiç hareketli parçanın bulunmaması bir avantajdır. Ancak ray ve olukların 
yüzeyleri yeterli parlaklığa sahip olmalı ve bu özelliklerini uzun süre koruyabilecek 
malzemeden yapılmalıdır. Bu amaçlar teflon veya parlatılmış çelik tavsiye edilir. Artık 
güncelliğini kaybetmiş sistemlerdir. 

2- Tekerlekli Raflar: 2°-3° eğimlerin yeterli olduğu bu raflarda genelde hafif ve orta 
ağırlıktaki koli, fıçı, paket ve paletler gibi parça mallar için kullanılır. 450 kg 
mertebelerindeki yükleri aktarmak gerektiğinde, birim alana düşen tekerlek sayısı 
çoğaltılmalı ve tekerlekler daha geniş tutulmalıdır. 

3- Makaralı Raflar:  Bu rafların ihtiyaç duyduğu eğimler de 2°-3° civarındadır. 600 –700 
kg’a kadar yüklenebilen bu sistemlerde iki tip makara kullanılır. İnce makaralar sert 
yüklerde (tabanı rijit) ve de kalın makaralar da yumuşak yüklerde (karton paket vs.) 
kullanılırlar. 

4- Hava Yastıklı Raflar: Basınçlı havanın verildiği deliklere sahip ray ve oluklarda oluşan 
hava filmi sayesinde, sürtünme etkisi minimal düzeye indirilebilir. Yükler özel paletlere 
bindirilir. 

 
2.1.4.7.2. İtilen Raflar 
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Genel özellikleri ile Derin Raflar’a benzeyen bu sistemlerde, yüklenen veya boşaltılan raflar, 
eğimli bir yüzeyde itilerek uzaklaştırılır. Hareketli parçalara sahip olmayan raflardır. 
 
2.2. DİNAMİK DEPOLAMA SİSTEMLERİ 
 
2.2.1. Yüksek Yoğunluklu Depolama Sistemleri: 
Bu sistem çok çeşitli mal tiplerini yüksek yoğunlukta depolama işlemlerinde kullanılır. Daha çok 
hareketli yükleme / boşaltma makinaları ve de hareketli raf sistemleri ile uyumludur. Bunun 
nedeni de malların depolama ve boşaltma yöntemidir. 
 
Bu sistemler üç çeşit alt sistemden oluşur: 
 

1- Yükselen yükleme sistemi (trampa ile) 
2- Yükleme / Boşaltma makinaları: Stok kayıtları için oldukça uygun, bilgisayar kontrollü 

sistemlerdir. Raf ve tabandan maksimum faydalanmaya izin verir. 23 metreye kadar sıra 
yüksekliğini mümkün kılar 

3- Yüksek yoğunluk sistemi: Yükler belli bir sıralama ile yüklenir ve taşıyıcı mekanizma ve 
aparatlar, malları ilk giren ilk çıkar sırasıyla boşaltır. 

 
2.2.2. Yatay ve Düşey Carouseller 
 
Otomatik depolama sistemlerinden olan yatay ve düşey carouseller, hareketli raf ve sıralara 
sahiptir. Yükleme ve boşaltma işlemleri bu raf ve sıralara / sıralardan yapılır. Bütün raf ve sıra 
sistemi, istenen malın boşaltılacağı konuma ya da boş rafın yükleneceği konuma geleceği bir 
düzen içinde dönerler. 
 
Yükleme ve boşaltma hareketi manuel veya otomatik olabilir. Manuel yükleme / boşaltma 20 kg’a 
kadar çıkan yükler, otomatik sistemlerde 50 kg’ye kadar olan yükler için kullanılırlar. 
 
Bu depolama sistemleri çok maksatlı olarak kullanılabilirler (yedek parça, alet, mastarlar, kalıplar 
vs.) 
 
2.2.2.1. Carousellerin Avantajları 
 

1- Ucuz, yalnız başına çalışabilen ve modüler depolama sistemleridir. 
2- Her iki versiyonu da geniş bir yükseklik, uzunluk ve yükleme kapasitesi yelpazesine 

sahiptir. 
3- Otomatik veya manuel olarak yüklenme / boşaltılma imkanına sahiptir. 

 
2.2.3. Otomatik Yükleme / Boşaltma Sistemleri 
 
Otomatik yükleme / boşaltma sistemleri genel olarak ambarlama ve fabrika içi dağıtım ve 
depolama işlemlerinde kullanılırlar. Bu sistemler palet, fıçı, koli gibi parça malların yüksek 
yoğunlukta ve miktarda depolanmasına yararlar. 
 
Otomatik yükleme / boşaltma sistemleri yüksek hızlı ve elektrik tahrikli koridor içi hareketlere 
sahiptir.Çok koridorlu sistemlerde bulunan transfer mekanizmalarında, tek bir yükleme / boşaltma 
makinesı, birden çok koridorda çalışabilir. 
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Bu sistemlerle iyi bir stok kontrolü ve minimal düzeyde bir hasar riski sağlanır. Değişik otomatik 
tronsport makinaları ile beraber çalışabilen bu sistemler, şu avantajları vardır. 
 

1- Özel ekipmanlar ile sağlanan ölçü kontrolü sayesinde 
2- Alandan maksimum faydalanma, yükselen sistemler ve de yüksek raf sıraları ile 

sağlanabilir. 
3- İşlem kapasitesi sınırsıza yakındır. Yükler ya da mallar, boyut, şekil veya bir kod ile tarif 

edildiğinde sistem her türlü yükleme / boşaltma işlemini yerine getirebilir. 
4- Birçok farklı transport sistemiyle eş çalışabilir. 

 
 
3. AYRINTILAR 
 
3.1. PARÇA MAL BİRLEŞTİRME SİSTEMLERİ 
 
Bu sistemler parça mal gruplarını birleştirerek onları ayrı birer parça mal haline getirirler. 
Limanlarda, fabrika içi ambarlamada ya da dağıtım depolarında kullanılan bu sistemler dört alt 
başlıkta incelenir: 

1- Yük sabitleyici sistemler 
2- Palet yükleyiciler 
3- Paletler 
4- Endüstriyel metal ve plastik konteynerler 

 
3.1.1. Yük Sabitleyici Sistemler: 
 
Bu sistemler karasız veya emniyetsiz şekilde duran malları, çevreden mal üzerine gelebilecek ve 
hasara yol açabilecek etkilere karşı korumak için bulundurulurlar. Bu yöntemler yapışkan bantlar, 
metal ve plastik yüksek mukavemetli kayışlar ve de paket malzemesinin ısı etkisiyle eritilerek 
birbirine kaynaştırılmasıdır. 
 
Yapışkan bantlar kolilerin ağızlarını kapamada kullanılıp, koli içindeki malları toz ve nemden 
korurlar. Elle veya otomatik olarak robotlarla da yapılabilir. Robotlar konveyörler üzerinde 
bulunup, geçen malları bantladıkları gibi, küçük malları kaldırıp çepeçevre de bantlayabilirler. 
 
Metal veya plastik kayışlar genelde ucuz ve basit olmalarından dolayı, geniş bir kullanım alanına 
sahiptir. Yüksek mukavemetli polyesterlerin geliştirilmesi ile plastik yüksek mukavemetli kayışlar 
ve paket malzemesinin ısı etkisiyle eritilerek birbirine kaynaştırılmasıdır. 
 
Yapışkan bantlar kolilerin ağızlarını kapamada kullanılıp, koli içindeki malları toz ve nemden 
korurlar.Elle veya otomatik olarak robotlarla da yapılabilir. Robotlar konveyörler üzerinde 
bulunup, geçen malları bantladıkları gibi, küçük malları kaldırıp çepeçevre de bantlayabilirler. 
 
Metal veya plastik kayışlar genelde ucuz ve basit olmalarından dolayı, geniş bir kullanım alanına 
sahiptir. Yüksek mukavemetli polyesterlerin geliştirilmesi ile plastik kayışlar daha çok 
kullanılmaya başlanmıştır. Metal kayışlar ise genel olarak daha ince kayışların kullanılması 
gereken yerler için uygundur. Bu yöntem günümüzde tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir. 
 
Isı ile paket malzemesinin birleştirilmesinde, mallar toz ve nemden en iyi şekilde korunur. Dikkat 
edilmesi gereken, paket malzemesinin eriyip delinmemesi ve de malın ısı altında hasara 
uğramamasıdır. 
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3.1.2. Palet Yükleyiciler 
 
Birçok transport makinası tarafından gerçekleştirilebilecek palet yükleme işlemi sonucunda, 
koliler, fıçılar gibi parça mallar bir araya getirilerek, bir palet üzerinde birleştirilir. Böylece daha 
büyük hacimli ve daha ağır yeni bir parça mal elde edilmiş olur. 
 
 
3.2. MEZANİNLER 
 
Mezaninler baş hizası üstü yüksekliğini, verimli depolama bölgelerine çevirirler ve değerli zemin 
bölgesine daha mühim işlemler için ayırmaktadır. Diğer görevleri işlemlerin merkezlenebileceği 
izole bir ofis yaratmak, depolanan malları yükselterek, zemindeki gerek yükleme / boşaltma, 
gerekse de üretim gibi faaliyetlerin trafiğini hafifletmek, hacim kullanımını daha verimli hale 
getirerek enerji, bakım ve yatırım maliyetlerini azaltmaktır. 
 
 
Zemin harici başka bir kata emniyet nedeniyle kurulmayan mezaninler, 4 metre tavan 
yüksekliğine sahip yerlerde depolama alanını artırmak amacıyla kullanılmaktadır. 
 
Modüler parçalar aracılığıyla, çok çeşitli şekil ve boyutlarda kurulabilen mezaninler, bugün 
modüler depolama sistemlerinin en yaygın kullanılan çeşididir. Başka hiçbir otomatik ya da 
modüler sistemin bulunmadığı küçük işletmelerde bile, “ara kat” veya “asma kat” adı ile 
mezaninler kullanılmaktadır. 
 
Mezaninlerin bağımsız veya bağımlı iki tipi vardır. 
 
3.2.1. Bağımsız Tip Mezaninler 
 
Depo tabanının herhangi bir alanının üstüne kurulan bu tip mezaninlerin, genelde dört kenarı da 
korkuluklarla çevrili olup, bina ile taban haricinde hiçbir bağı yoktur. Görev olarak ayrı bir 
özelliğe sahip değildir. 
 
3.2.2. Bağımlı Tip Mezaninler 
 
Depo binasının duvar veya kolonlarına bağlı olarak kurulan bu mezaninlerde, yine aynı bina 
parçasına bağlı raflar kullanılır. Konstrüksiyon olarak daha ucuz olan bu mezaninler, ikinci veya 
üçüncü katların kurulmasına da izin verirler. 
 
PALETLER VE İSTİF KAPLARININ YAPILARI VE ÇEŞİTLERİ 
 
 
İstif kapları ve paletler doğru zamanda, doğru yerde, doğru malzemenin, doğru miktarda, doğru 
maliyetle hazır olmaları için kullanılan en tanınmış iki ekipmandır. 
 
Günümüzde özellikle otomotiv sektöründe, yaygınca kullanılan JIT (Just In Time) yöntemi ile 
önemi artan malzeme akışı stratejisi, istif kapları ve paletlerin kullanım anlam ve önemini 
vurgulamaktadır. 
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Konteynerler aracılığı ile birçok mal tek bir mal gibi taşınabilir. Bu da, yükleme – taşıma – 
boşaltma zamanında, oluşabilecek hasarlarda ve taşıma maliyetinde büyük düşüş sağlar. 
 
 
3.1.3 Paletler 
 
Yükleri taşımada en çok kullanılan platform türlerindendir. Palet seçimindeki en önemli etkenler, 
paletlerin kalitesi, malzemesi ve maliyetleridir. Kötü kalitedeki paletler, saniyeye, gerek mala 
verdikleri zararlar, üretimi yavaşlatma ve gerekse de hasarlı taşıma yaparak büyük miktarda 
işletme sermayesinin harcanmasına neden olabilir. 
 
Uzun ömürlü palet seçiminde en önemli nokta, paletin yapıldığı malzemedir. Bunlar, ahşap, 
preslenmiş tahta lifleri, plastik veya metal plakalardan yapılırlar. Plakalar özel konstrüksiyona 
sahip olarak, malların sürtünerek tutunma etkisini arttırırlar. 
 
Her geçen yıl ahşap paletlerin satışı, ucuzluğu, tehlikesiz kırılması ve geri dönüşümlü olması 
nedeniyle artmaktadır. Preslenmiş tahta lifleri, talaş ve organik reçinelerin bir kombinasyonudur 
ve kalıplanarak imal edildiğinden, hem istenen şeklin kolayca verilmesi, hem de çivi kullanımının 
olmaması nedeniyle öne çıkar. 
 
Plastik ve metal plakadan yapılan paletler ise ilk yatırım maliyeti açısından pahalı olsalarda, uzun 
kullanım sürelerinden dolayı avantajlıdır. Gerekli temizleme ile yeniden kullanımları olasıdır. 
 
Palet formunda en önemli ayrıntı, paletlerin alt tarafında forklift kollarına uygun kanalların 
yapılmasıdır. 
 
PALETLER  
 
Yükler, ambarlarda ve fabrika içinde kolay sevk edilebilmeleri için tane mal halinde bulunurlar. 
Tane malların sevkiyatında paletimsi verilen araçlar kullanılır. Bu yöntem kullanılarak yapılacak 
olan birim istifleme ve nakliye işlemleri, fabrika içi transport maliyetlerinin en aza inmesine ve 
sistemin en verimli şekilde çalışmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, paletler üzerinde yapılan 
taşıma, depolama ve istifleme işlemlerinde de belirli bir düzen sağlayarak önemli ölçüde 
verimlilik artışına olanak sağlamaktadır. 
 
Klasik paletler alt taban ve üst taban olmak üzere bir çift tabandan oluşurlar. Bu iki taban 
arasındaki kirişler vasıtası ile birbirinden ayrılan tabanlar forklift çatalı gibi taşıma ve iletim 
araçlarının paletleri ile kolayca kavranabilirler. 
 
Tabanlar, kirişlere dik doğrultuda döşenmiş taban malzemelerinden oluşur. 
 
Paletlerin boyutlandırmalarında aşağıdaki kriterler göz önünde tutulur. 
 

a) palet boyu, (in) veya (mm) olarak verilir. Boy ölçümü, taban malzemelerinin uzandığı 
yöne dik olarak yapılır. 

b) Palet eni ölçümü taban malzemelerinin uzandığı yöne paralel yönde yapılır. 
 
Paletler geometrik yapıları itibariyle sınıflandırılırken iki ayrı şekilde değerlendirilirler. 
 

1) Taşıyıcı araçların paleti kavrama yönü sayısı 
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2) Paletlerin yük taşımaya müsait taban sayısı 
 
1. Taşıyıcı araçların paleti kavrama yönü sayısı. 
 
“İki Yönlü” tabir edilen paletlerde, forkliftlerin ve benzeri araçların taşıyıcı çatallarının paleti 
kavraması için karşılıklı iki kenardan taşıyıcı çatal girişine müsaade edilir. 
 
“Dört Yönlü” tabir edilen paletlerde ise palete dört kenardan da taşıyıcı çatal girişi mümkündür. 
 
2. Paletlerin yük taşımaya müsait taban sayısı. 
 
“Tek Yüzlü” paletlerde sadece üst taban yük taşımaya müsaittir. 
 
“Çift Yüzlü” paletlerde ise sadece üst taban değil, her iki taban a yük taşımaya uygun şekildedir. 
 
Paletler çok uzun yıllar boyunca tüketiciler tarafından “Hepsi aynı işi görüyor” düşüncesi ile 
kullanılmıştır. Fakat, palet hatalarından kaynaklanan yüksek maliyetli hasarlar ve bu hasarların 
toplam üretkenlikte sebep olduğu düşüş sonucunda Transpor Mühendisleri, sorunu yaratan palet 
hatalarını araştırmaya başlamışlardır. Paletlerin imalatı için Bilgisayar Destekli Tasarım yöntemi 
gibi modern tekniklerin de yardımı ile, palet malzemesi olabilecek tahta dışındaki diğer 
malzemeler de göz önünde bulundurularak çok daha ekonomik ve verimli paletlerin üretimi ve bu 
sayede kalite ve performans artışının sağlanması için çalışılmaktadır. 
 
PALET MALZEMELERİ 
 
1.Ahşap 
 
Piyasadaki mevcut palet malzemeleri içinde, palet malzemelerindeki gelişmeye rağmen tane yük 
taşımacılında hala en büyük hisseyi elinde bulunduran malzeme ahşaptır. Çok geniş bir boyut 
yelpazesine ve kullanım alanına sahiptir. 
 
Ekonomik ve kolay kullanılabilir olmasından dolayı ahşap paletlerin satışı her yıl bir önceki 
yıldan daha fazla olarak gerçekleşmektedir. Tipik bir 48” – 40” ahşap bir palet bugün 15 yıl 
öncesine göre biraz daha pahalıdır. 
 
Ahşabın tabiatta çok kolay çözünebilme ve çok kolay yeniden kullanılabilme özelliklerine karşın, 
ticari açıdan yapılan bir yaklaşımla, özellikle tek yönlü sevkiyatlarda, paletlerin yük boşaltımından 
sonra imhası sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu da ek bir maliyet getirmektedir. 
 
2. Sunta 
 
Ahşap paletlere yer tasarrufu sağlaması açısından ciddi bir rakip, suntadan mamul paletlerdir. 
Sunta paletler ahşap talaş ve sentetik organik reçinelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında 
şekillendirilmesi ile oluşur. Bazı temel özellikleri şöyle sıralanabilir. 
 

1) Ahşap paletlere nazaran dörtte bir oranında depolama hacmi avantajı sağlarlar. 
2) Konstrüksiyon itibarı ile bünyesinde çivi ve benzeri metal bağlama elemanları 

bulundurmadıklarından sevkiyatı yapılan malın zarara uğrama olasılığını en aza indirirler. 
3) Sunta paletler uniform bir yük dağılımı olması durumunda ahşap paletler kadar bir taşıma 

kapasitesine sahiplerdir. 
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4) Kereste fiyatlarına endeksli ahşap paletlerle karşılaştırıldıklarında, sunta paletler, birinci 
sınıf kereste yerine halihazırda bulunan talaş ve düşük kaliteli tahta parçalarından imal 
edildiklerinden, piyasadaki hammadde fiyatı dalgalanmalarından etkilenmezler. 

5) Sunta paletler yapıları itibariyle hava koşullarından çok fazla etkilenirler. Bu sebepten 
kapalı ortamlarda istiflenmeleri gerekmektedir. 

 
3. Ondüle Fiber 
 
Tek yönlü sevkiyatlarda bir ekonomik çözüm de ondüle fiber paletlerdir. Yaklaşık 3.00$’dan 
başlayan düşük ortalama fiyatlarla ve ağırlıkları 30 ile 70 lbs. Arasında değişen ahşap paletlere 
göre 10 lbs.’lik bir ağırlıkla, otomotiv ve gıda endüstrisinde önemli bir alternatif olarak 
bulunmaktadırlar. Bir diğer önemli özellikleri de 4000 lbs’ye kadar dinamik zorlanmalara 
dayanabilmeleridir. 
 
Ondüle fiber paletler özellikle izolasyon malzemeleri, kartonpiyer gibi hafif malzemelerin 
yüklenmesinde kullanılır. 
 
Bu tip paletlerin üretiminde genellikle üst tabaka plastik bir blok ile desteklenir. Bazı modeller, 
flanşlı kenar konstrüksiyonlarına haizdir: bu modeller tüplerin ve ondüle kütlelerin 
manipülasyonunda kullanılır. 
 
Ondüle fiber paletlerin bazıları yeniden kullanılabilir kağıt malzemeden imal edilmektedir. Pratik 
ömürlerini doldurdukları zaman, diğer ondüle malzemelerle beraber balyanalanarak tekrar 
kullanım işlemine girerler. 
 
Ambarlama avantajı olarak açıkça görülebilir ki, 13 adet ahşap paletin kaplayacağı hacme yaklaşık 
100 adet ondüle fiber palet istiflenebilir. Fakat, bu tip paletler de sunta paletler gibi hava koşulları 
ve özellikle neme çok duyarlı olduklarından, açık alan uygulamalarında kullanılamazlar. 
 
4. Plastik ve Metaller 
 
Ahşap paletlere uzun ömür sağlamaları avantajı ile rakip olan paletler metal ve plastik paletlerdir. 
İlk yatırım maliyetlerinin gayet yüksek olmasına karşın uzun vadede üretkenlikteki artışı temin 
ederek kendilerini amorti etmektedirler. Ortalama ömürleri 100 seyahattir ve kullanıcılar yılda 
yüzde iki – üç mertebesinde bir hasar oranı olduğunu belirtmektedirler. 
 
Plastik ve metal paletler, kimyasal, farmakötical ve gıda işleme uygulamalarında kullanılmak 
üzere rahatlıkla hijyenize edilebilir ve buharla temizlenebilirler. Bu işlemler sonucunda USDA ve 
FDA standartlarına uygun değerlere ulaşırlar.Oldukça dayanıklı olan bu paletler otomasyon 
uygulamaları için gayet uygundurlar. Üründe herhangi bir hasara sebep olabilecek çivi veya kırk 
tahta bulunamayacağından, hasar oluşma olasılığı çok düşüktür. 
 
Yüksek maliyetlerinden dolayı plastik ve metal paletler kapalı alanlardaki nakliye işlemlerinde 
kullanılmalıdırlar. 
 
ÇEŞİTLİ PALETLER ARASINDA MUKAYESE TABLOSU 
 

Malzeme Maliyet 
$ 

Dayanım 
E 

Tamir 
Edilebilme 

Malzemenin 
Çevreye Etkisi 

Tipik Uygulama 
Alanları 
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Ahşap 3.50 - 
25.00 

Orta Yüksek Doğada 
çözünebilir ve 
yeniden 
kullanılabilir 

Marketler, Otomativ 
Dayanıklı Tüketim 
Malları Muhtelif 
Techizat 

Sunta 4.75-
6.65 

Orta Düþük Yeniden 
kullanılabilir ve 
külsüz yanabilir 

Paketleme Matbaacılık 
İnşaat Malzemeleri 

Ondüle 
Fiber 

3.00-
8.00 

Düþük Düþük Doğada 
çözünebilir ve 
yeniden 
kullanılabilir 

İhracat Marketlerde 
Tek Yönlü Sevkiyat 
Hafif Kağıt Ürünleri 
Endüstriyel Birimler 

Plastik 30.00 - 
80.00 

Yüksek Orta Yeniden 
kullanılabilir 

Üretim hatları 
Yiyecek İçecek 
Zirai Kullanım 
Otomotiv 

Metal 30.00-
350.000 
 

Yüksek Orta Yeniden 
kullanılabilir 

Üretim hatları 
Yiyecek Içecek 
Zirai Kullanım 
Askeri  
Ağır Techizat Uzay 
Çalışmaları  Havacılık 

 
 
 
POPÜLER PALET STANDARTLARI 
 
Standart Geliştiren Tip  Boyutlar Kullanımdaki 

Paletler 
 
GMA 
 

Grocery 
Manufaturing 
Association 

 
Stringer 

 
48 * 40 in 

 
N/A 

 
Europallet 
 

European  
Palet Pool 

 
Block 

1200 * 800 mm 
(1200 / 1000 mm) 

61.6 milyon 

 
Chep Mark III 
 

Commonwealth 
Handling Equip. 
Pool 

 
Stringer 

 
48 * 40 in. 

 
9.8 milyon 

CPC Canadian Palet 
Council 

Stringer 48 * 40 in. 7.0 milyon 

Chep Mark 55 
 

Commonwealth 
Handling Equip. 
Pool 
 

 
Block 

 
48 * 40 in. 

 
4.2 milyon 

 
 
STANDARTLARA UYMAYAN PALETLERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 
 
Düşük kaliteli ve standartların altında imal edilen paletlerin kullanımı, sanayideki otomasyon 
sistemlerinde ortaya çıkan problemlerin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Yapılan bir çalışma 
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göstermiştir ki, ürün zedelenmesi, transport maliyetinin ve süresinin artması, vb gibi yüksek bu 
arızaların sanayiye yıllık maliyeti 2 milyar dolar (ABD Firmaları) civarındadır. 
 
Sistem arızalarına sebep olan palet hataları şu şekilde sıralanabilir: 
 

1- Kırık veya eksik tahtalar 
2- Katlanma ve çarpılma 
3- Hatalı çakılmış veya ucu dışarı taşan çiviler 
4- Düşük kaliteli veya çürük malzeme 
5- Boyut sapmaları 

 
Günümüzün palet standartlarını sağlayabilmek için palet üretim yöntemlerinde kayda değer ölçüde 
değişiklikler yapılmaktadır.Fakat bilinmektedir ki, otomasyon sistemlerinde kuru ahşap paletler 
kullanılmalıdır. Kuru ahşap paletlerde katlanma tehlikesi yoktur.Ayrıca bu paletlerde çok daha 
geniş taşıma alanı mevcuttur. Fakat bu şartların yeterli derecede sağlanabilmesi, kaliteli çivi 
kullanımı ve özenli bir montaj imkanı gerektirmektedir. 
 
Palet Kapalı Çevrimi 
 
İdeal bir palet değiş tokuşunda nakliyesi yapılan mal paletlenmiş olarak satıcıdan alıcıya 
gönderilir. Alıcı satıcıya mallarla beraber gelen paletlerin kalitesinde, gelen palet sayısında palet 
gönderir. Fakat bu ideal durumdur ve ticarette bu durum hiçbir zaman gerçekleşmez. 
 
Kooperasyon bozukluğu ve / veya firmaların sorumsuzlukları sonucunda bu değiş tokuş olayında 
sorunlar yaşanır. 
 
Paletlenmiş mal satan satıcının, kendisine aynı kalitede palet geri gönderilmesi konusunda hiçbir 
sigortası yoktur. Özellikle Amerikan Gıda Sanayinde bu durumun verdiği rahatsızlık 
gözlenmektedir. 
 
Bu hoş olmayan durumu yok etmek ve paletlerin yarattığı masrafları düşürmek için sabit fiyatlı 
kiralık palet kullanımı gerçekleştirilmektedir.Üretici firma mallarını paletlemede kullandığı 
paletleri kiraladığı aracı firmaya paletlerin kirasını öder ve malını sattığı alıcı firmadan, malın 
fiyatına paletlerin depozitosunu da ekleyerek bir fiyat verir.alıcı firma malı aldıktan sonra elindeki 
paletleri aracı firmaya iade ederek paletlerin depozitosunu alır. Aracı firma da geri aldığı 
paletlerini tekrar kullanıma hazırlar. 
 
Palet Tasarım Sistemi (PDS – Palet Design System) 
 
PDS palet imalatçılarının palet tasarımında kullandıkları bir bilgisayar programıdır. Bu program 
aracılığı ile paletlerin dinamik yapıları simüle edilerek palet ömürleri saptanabiliyor. Bu sayede 
paletlerin ne zaman bakıma alınacağı herhangi bir kaza olmadan bilinebiliyor. Herhangi bir kaza 
durumunda yine bu program yardımı ile hasara neyin sebep olduğu aydınlığa kavuşturulabiliyor. 
 
PDS yardımı ile birçok palet üreticisi ürünlerinde büyük değişiklikler yapmışlardır. Ayrıca PDS 
ile daha ekonomik imalat yapabilmek için gerekli parametreleri de edinmek mümkündür.  Birçok 
firma kullandıkları çivilerden, ürettikleri paletlerin boyutuna dek bir çok seçeneği PDS aracılığı ile 
güncellemişlerdir. 
 
3.1.4. Endüstriyel Metal ve Plastik Konteynerler 
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Parça malların gruplanarak büyümesindeki son nokta olan konteynerler, forkliftler aracılığıyla 
paletlerin yüklendiği metal veya plastik taşıma birimleridir. Konteynerlerin transportunda artık 
krenler devreye girebilir. 
 
Konteyner seçimi taşıma ve depolama sistemlerinin bir kombinasyonudur. Bu seçimdeki en 
önemli etken, malın kaba taşıma, nem, sıcaklık değişimi gibi çevresel etkilerden korunmasının 
önemidir. Artı olarak konteynerin taşınabilmesi ve depolanabilmesi, konteynerler malların 
yükleme / boşaltma işlemleri de seçimde etkilidir. 
 
Bu görevleri sağlayan birçok varyasyon türetilebilir. Bunlardan biri de modüler konteynerlerdir. 
Ufak parçaları organize etmekte çok kullanışlı olan modüler konteynerler, genelde raflıdır. Tel ve 
dalgalı metal konteynerler, yüksek istiflenme kapasitesine sahiptirler. Katlanabilir konteynerler ise 
boşken kolay taşınabildiği için, geri dönüşte dolu olma zorunluluğu da kısmen ortadan kalkar. 
 
 
İSTİF KAPLARI 
 
Bir işletme veya ambara gelen hammadde veya ürünler, işletme içerisindeki sevkiyat ve depolama 
sistemlerine uygun olarak genellikle tesiste halihazırda bulunan istifleme sistemine göne yeniden 
ayrıştırılırlar.Günümüzde yapılan çalışmalar ile depolama ve transport maliyetlerinin her açıdan 
ele alınıp en aza indirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların getirdiği bir sonuç olarak, 
bir tesiste eşit boyutlu kaplarla transport yapılmasının en uygun olduğu görülmüştür. 
 
Bir tasarım esnasında seçilecek olan konteyner sisteminin önemi şu örneklerle daha iyi anlaşılır: 

1- Tek bir tip sistemin tüm sisteme uygulanabilmesi mümkün ise, maliyetler önemli ölçüde 
düşer 

2- Otomasyon sistemlerinin en verimli halde çalışması için gereklidir. 
3- Malzemenin her konteyner değiştirmesi, maliyet ve süre demek olduğundan, bu işlemin en 

az tekrarla gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu sayının azlığı, sistemin veriminin bir 
gösterisidir. 

 
Ayrıca malzemelerin istif kaplarında bulundurulmaları, malzemelerin taşıma araçları ile temasını 
engellediğinden de faydalıdır. İstif kapları paletler aracılığı ile vakti gelince gerekli yerlere 
nakledilirler. 
 
İstif kapları malzemeleri ve yapıları bakımından çok çeşitlidir. Ayrıca gerek duyulduğunda çeşitli 
koruyucu önlemler de ilave edilebilmektedir. 
 
İstif kapları katlanabilir – demonte edilebilir, tekrar kullanılabilir ve rijid özelliklerde, pastik tel ve 
çelik gibi malzemeler kullanılarak yapılabilirler. İstif kapları da istiflenebilir ve stoklama da 
kullanılabilirler. 
 
Ayrıca istif kaplarının çeşitli şekillerde isimlendirilmeleri ve numaralandırılmaları mümkün olup, 
güvenlik açısından koruyucu cihazlarla donatılabilirler. 
 
İstif Kapları (Konteyner) Çeşitleri 
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Esnek ve anında üretim taleplerinin karşılanması ve malzeme gereksinim planlamalarının daha 
etkin olmaya başlağıdı günümüzde, konteyner üretici ve kullanıcıları başlıca aşağıdaki tiplerde 
istif kaplarını onaylamaktadırlar: 
 

1- Katlanabilir, demonte edilebilir. 
2- Kompakt 
3- Tekrar kullanılabilir. 
4- Dayanıklı (Rijid). 
5- Standartlaştırılmış 
6- Uygulamaya özel 

 
1- Katlanabilir, demonte edilebilir 
  
Bu tür konteynerler üretici firmaya geri gönderilirken ya da daha sonra kullanılmak üzere bir 
yerde saklanmaları sırasında küçültülebildiklerinden dolayı hacimden tasarruf edilmesine yardımcı 
olurlar. 
 
2- Kompakt 
 
Kompakt konteynerler, malların konteynerler içersinde stoklanacağı hallerde tercih edilirler ve 
genellikle kübik yapılırlar. 
 
3- Tekrar Kullanılabilir 
 
Bu konteynerler tekrar kullanılabildiklerinden, işletmenin atıkları arasında yer almaz ve maliyette 
artışa sebep olmaz. 
 
4- Dayanıklı (Rijid) 
 
Dayanıklı konteynerler yükleme ve boşaltma işlemlerinde olabilecek ciddi darbelere karşı, 
içerisinde taşınan mala zarar gelmesini önlerler. 
 
5- Standartlaştırılmış 
 
Standartlaştırılmış konteynerlerle çalışmak, işçiliği ve maliyeti düşürür. 
 
6- Uygulamaya özel 
 
Bu konteynerler çok amaçlıdırlar, kullandıkları yere göre, ister ambarlarda, ister fabrika içerisinde, 
taşıma ya da depolama amacı ile kullanılabilirler. 
 
İstif Kaplarının Verimliliği 
 
İstif kaplarının kullanımındaki önemli parametrelerden biri de, depolama sırasında kaplayacakları 
hacimdir. 
 
Konteynerlerin kapladıkları hacim itibariyle verimlilik hesabı aşağıda bir örnekle verilmiştir. 
 
Konteynerin iç hacmi, dış hacmine oranlanır. Örneğin: 
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 İç boyutlar Dış boyutlar 
Uzunluk 19 “ 21” 
Genişlik 13 “ 15” 
Yükseklik 9 “ 10” 
 
Tabloda değerleri verilmiş olan konteynerin hacimsel verimliliği hesabı: 
 
İç hacim : 19x3x9     = 2223 cu.” 
Dış hacim : 21x15x10 = 3150 cu.” 
 
2223 / 3150 = 71 % 
 
Bu konteynerin hacimsel verimlilği 71% olarak hesaplanmıştır. 
 
Konteynerlerin depolama esnasındaki verimlilikleri ise şöyle hesaplanır. 
 
Yine aynı konteyneri ele alalım, fakat bu sefer depolama hakkında bilmemiz gereken boyutlar 
vardır: 
 
 
 İç boyutlar Dış boyutlar Depo boşluğu 
Uzunluk 19 “ 21” 23 
Genişlik 13 “ 15” 16 
Yükseklik 9 “ 10” 14 
 
Görülüyor ki depolama boşluğu 23 x 16 x 14= 5152 cu “ Hacim kaplıyor. 
 
Depolama verimliliği hesabı için, konteynerin iç hacmini depolama boşluğu hacmine bölüyoruz: 
 
2223 / 5152= 43 % olarak hesaplanıyor. 
 
Geri dönüş hacmi de konteynerlerin önemli bir kriterdir. Konteynerin geri dönüş verimlilik hesabı 
ise aşağıdaki gibidir: 
 
 İç boyutlar Dış boyutlar Toplanmış 

boyutlar 
Uzunluk 19 “ 21” 21” 
Genişlik 13 “ 15” 17” 
Yükseklik 9 “ 10” 3” 
 
Konteynerin geri gönderilmek üzere hazırlanmış (toparlanmış) haldeki hacmi, konteynerin dış 
hacmine oranlanır. 
 
(21x17x3)/(21x15x10)=34% 
 
Bu şu demektir: bu konteynerler geri gönderilirken 100 / 34=2.9 toparlanmış konteyner bir adet 
kullanılabilir halde (açık) konteynerle aynı hacmi kaplamaktadır. 
 
Fakat tablodan görülüyor ki, toplanmış halde 10” yükseklikli her bir konteyner 3”lik bir yükseklik 
yaratıyor. Bu da 100 / 30=3.3. yapar ki, depolama ile geri dönüş oranlarının aynı olmadığı ortaya 
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çıkar. Bunun sebebi boş, açık kapaklı konteynerler ile kapalı, dolu konteynerler arasında en 
farkıdır. 
 
Geri Dönüşlü Konteynerler 
 
Geri dönüşlü sistemlerde kullanılan konteynerlerin ilk ortaya çıkışı, JIT sistemine ilk geçen sektör 
olan otomotiv sektöründe olmuştur. Zamanla gıda sanayi, kimya sanayi ve dayanıklı tüketim 
malları uygulamalarında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. 
 
Piyasada pahalı oldukları kanısı varsa da, bu yanlış sayılır.Çünkü bu konteynerler sadece ilk 
maliyet fiyatına bakıldığında pahalı görünürler, bu konteynerlerle defalarca sevkiyat mümkün 
iken, daha ucuz tek yönlü sevkiyat, ya da  tek kullanımlık çeşitli konteynerler, her seferinde tekrar 
tekrar ilk maliyet fiyatları ile geri dönüşlü konteynerlerden daha pahalıya gelmektedir. 
 
Geri dönüşlü konteynerler plastik, meta ve ahşap gibi çeşitli malzemelerden imal edilebilirler. 
Oldukça sağlamdırlar ve çok çeşitli malzeme sevkiyatında kullanılabilirler. 
 
Geri Dönüşlü Konteynerlerin Çeşitleri 
 
Bahsedildiği üzere, malzeme çeşitliliği ve kullanım amaçları açısından oldukça fazla çeşit 
bulunduran Geri Dönüşlü Konteynerlerin ancak en yaygın çeşitlerinden bahsedebiliriz: 
 

1- Demonte edilebilir palet boyutlarında konteynerler 
a) Palet ve karton masrafında tasarruf sağlar 
b) Malzeme masrafları ve geri dönüş faaliyetleri azalır. 

 
2- Sabit duvarlı, bölmeli konteynerler. 

a) Bu tip kaplar eğri olmayan yan yüzeyleri ile maksimum kapasite ve en verimli 
istiflenme imkanını sağlar. 

b) Ara bölmeler ile birden çok türde malzeme taşıyabilirler. 
 

3- Depolanabilir konteynerler 
a) Eğimli yan yüzeyleri boş konteyner depolanmasına izin verir 
b) Geri dönüş ve depolama için en verimli tiptir. 

 
4- Dökme mal konteynerleri 

a) Dökme malların sevkiyatında kullanılır. Paketleme masraflarını en aza indirir 
b) Yüksek yoğunluklu polyetilenden mamuldür. Dış yüzey koruyucu bir yapıdır. 

 
Konteyner Kapalı Çevrimi 
 
Aynı palet kapalı çevriminde olduğu gibi, burada da satıcı ile alıcı arasında boşalan konteynerlerin 
sevkiyatı sözkonusudur. Alıcı elinde biriktirdiği konteynerleri toplu bir şekilde geri gönderir. 
 
Konteyner Kapalı Çevrimine uygun, geri dönüşlü konteynerlere yatırım yapmanın 
faydaları: 
 

1- Bu konteynerler yaklaşık iki yıl içinde kendilerini amorti eder ve ömürleri on yılı 
bulduğundan sekiz yıl kadar bir süre kullanıcıya hiçbir konteyner masrafı yaratmaz. 

2- Sağlam ve iyi tasarlanmış konteynerler içerdikleri malları çok iyi muhafaza ederler. 
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3- Ergonomik olarak iyi tasarlanmış konteynerler, özellikle JIT sisteminde işlem hızını 
arttırırlar ve işçilik ücretinin düşmesini sağlarlar. 

4- Satıcı ve alıcı arasında bu tür bir konteyner alış verişi olması sayesinde iki firma arasında 
iyi bir haberleşme mevcuttur. 

 
Geri Dönüşlü Konteyner Seçiminde Dikkate Alınacak Bazı Hususlar 
 

1- Tahmini hizmet süresi, zaman olarak, sevkiyat olarak ya da çevrim sayısı olarak. 
2- Her bir konteynerin taşıyabileceği maksimum yük ağırlığı 
3- Dinamik yüklenme dayanımı 
4- Asma ya da kaldırma ihtiyaçları 
5- Kimyevi maddelere ve sıcaklığa karşı davranış şekli 
6- Her konteynerin boyutsal toleranslara uygunluğu 
7- Toz ve su sızdırmazlığı 
8- Ergonomik tasarım ve yerleştirme kolaylığı 
9- Keskin kenarlardan kaçınılmış , boyanmış etiketlendirilmiş olmak. 

 
Ergonomik Tasarım 
 

1- Keskin kenar bulunmamalı 
2- Avuç ile iyi desteklenebilmeli 
3- Tutaçlar ele oturmalı 
4- Konteynerin iç duvarları ile rahat parmak teması oluşmalı 
5- Ufak konteynerler çalışan kişinin konteyneri rahat taşımasına imkan tanır, bel ve sırt 

zedelenmelerini azaltır. 
6- Yüksek konteynerler (diz hizasında) kolay kaldırılmayı sağlar. 

 
Konteynerlerin Geri Dönüşünün Optimizasyonunun Temini İçin Önemli Hususlar 
 

1- Mümkün olduğunca aynı tip ve boy konteyner kullanmak. 
2- Depolama ve geri dönüşüm verimi yüksek olan tipler kullanmak 
3- Geri dönüşümü mal alış verişi ile entegre edip konteynerleri çift yönlü olarak kullanmak 
4- Hasara sebep olacak hatalı seçimlerden uzak durmak ve özenli kullanmak. Konteyner 

tamir maliyetleri çok yüksektir. 
5- Malzeme sevkiyatında az bir indirimle geri alınacak konteynerleri malzeme ile aynı 

seferde geri almak. 
6- Düzgün kayıt ve numaralama sistemleri ile hırsızlıkları önlemek. 
 
Ondüle Konteynerler 
 
Ondüle Konteynerlerde Kutu Tipleri 
 
1- Geçmeli Tipler: Bir tabaka öndüle fiber levhadan imal edilirler. Katlanmaya müsaade 

edecek şekilde işaretlenir ve 2 ucunda tutmayı sağlamak için bir önlem alınır. Müşteriye 
levha halinde sevk edilir. Yan kenarlardan çıkan kapaklar katlanarak kutuyu oluşturur. 

2- Teleskop Kutular: Genellikle birden fazla parçadan oluşurlar. Ayrı bir üst kapak veya ayrı 
ayrı üst ve alt bölümlerin uygun şekilde birbiri içinde kayması ile kutu oluşur. 

3- Sarma Tip Kutular: Bir veya daha fazla levhanın ürünün etrafına sarılması ile oluşur. 
Eklem yeri olmadan taban muhafazası sağlaması bir avantajıdır. 
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4- Kayıcı Tip Kutular: 2 veya daha fazla levhanın uygun şekilde bükülerek birbiri üzerine 
kayarak montesi ve kutuyu oluşturması prensibinden hareketle yapılmıştır. Posta sistemleri 
gibi küçük yüklerde elverişlidirler. 

5- Rijid Kutular: Bu tip kutular, 2 tane birbirinin aynı taban, 2 adet yan panel ve kırılmamış 2 
adet tabandan oluşur. Kutunun montajına imkan veren flaplarda veya yan panellerde 
olabilir. Tabanlar parçaya özel bir ekipmanla tutturulur. 6 Adet bağlantı da yapıldıktan 
sonra kutu rijid bir hal alır. 

6- Kendiliğinden Açılan Kutular: Özel imalatları sayesinde, yassı olarak sevk edilen kutular, 
bir  hareketle taban levhaları kayarak doldurulmaya hazır hale gelirler. 

 
Ondüle Konteynerlerde Kutu İçi Aksesuarlar ve Tipleri  
 
Amaçlar 
 

1- Malzemeyi ayırmak veya ayrı ayrı malzeme tiplerini koymaya imkan vermek 
2- Kutu mukavemetini arttırmak 
3- Ürün hareketini kısıtlamak  
4- Tam doluk sağlanmasına (düzensiz şekilli tane malların dolumunda) yardım. 
5- Üst üste doldurmalarda süspansiyon görevi yapmak 

 
Tipleri: 
 

1- Levha: Düz dikdörtgen ondüle fiberdir. Taban düzleme, konteyneri bölümlendirme, 
mukavemet arttırma amaçlı kullanılabilir. 

2- Tüpler: Açık veya birleştirilmiş uçlu olabilir. Özellikle cam parçaların trasportunda 
kullanılır.  Temas eden 2 tüp cidarı daha kalın olduğundan mukavemet artar. 

3- Üçgen Levhalar: Genellikle köşe mukavemetini arttırmak amacı ile kullanılırlar 
 
Tel Konteynerler 
 
Kaynaklanarak, tellerden oluşturulmuş bu konteynerler çok kullanışlıdırlar. Tamirata girmeden 
önce en az seksen kere kullanılabilirler. 
 
Otomotiv ve tekstil endüstrisinde en çok rastlanan konteyner tipidir. Çoğunlukla 2” – 2” matrislere 
sahip olurlar. 
 
Yapıları itibariyle ağır olmazlar ve dayanımları iyidir. 
 
Özellikleri  
 
1- Esneklik : Çok çeşitli boyutlarda temin edilebilirler. Kolaylıkla istiflenebilir, katlanabilir, 
monte edilebilir, nakledilebilir, geri döndürülebilir. Menteşeli kapaklar, yükleme boşaltma ve 
parça alma işlemlerinde büyük kolaylık sağlar. 
 
2- Maliyetten Tasarruf Sağlar: 
 

a) 80 defaya kadar bakım görmeden kullanılabilir. 
b) Sızdırmazlık problemi olmadığından ürünler temiz kalır 
c) Paslanmaya karşı kaplamalı tel kullanılırsa ömür artar 
d) Az depolama hacimleri, hacimden tasarruf sağlar 
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e) Kendilerine ait olan nakliye masrafı yüzdesi azdır 
f) Tahta paletlerin üzerine tel grid kullanılması olası kazalarda ürünü korur 
g) Yangın riskini azaltır, sigorta maliyetleri düşer 
h) Kilitli tiplerde güvenlik fazladır. 

 
Sınıflandırılışları 
 

1- Taban ve kenar yapıları ile, yardımcı manipulasyon parçalarına göre (akı, tutaç vb.) 
2- Taşıyacakları malın boyut ve ağırlığına göre 
3- Geri dönüş şartlarına göre 
4- Çalışma ortamı şartlarına göre 
5- İleride uygulanabilecek sistem değişiklerine uyum sağlayabilmek. 

 
 
KONTEYNERLERİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
 
Malzeme Ağırlık Dayanım Ortalama 

Hizmet 
Ömrü 

İlk Maliyet 
Fiyatı 

Tamir 
Edilebilir-
lik 

Yıkana- 
bilirlik 

Notlar 

Ondüle Kağıt Çok 
hafif 

Çok 
zayıf 

Çok kısa Çok düşük Hayır Hayır Tek ya da sınırlı 
kullanım için 

Fiber Hafif Zayıf 
Orta 

Kısa Düşük Evet Hayır Şekil değiştirebilir, 
sabit 
pozisyonlamalar 
için uygun değil 

Bağlı Ahşap Ağır Zayıf 
Orta 

Kısa 
 

Düşük Evet Evet Bağlayıcılar ve 
ağaç kalitesi 
dayanımda etkili 

Tel Kafes Orta 
Ağır 

Orta Kısa 
Orta 

Düşük 
Orta 

Evet Evet Bağlı ahşabın 
sağlayamadığı 
kolay kullanımı 
sağlar 

Çelik Çok 
Ağır 

Çok 
sağlam 

Uzun Yüksek Evet 
güçlükle 

Evet Hizmet süresi 
düzenli bakımlarla 
uzatılabilir 

Alüminyum Orta Sağlam Uzun Çok 
Yüksek 

Evet 
güçlükle 

Evet Plastiklere nazaran 
birçok yönden 
iyidir. Fakat 
kimyasal 
sebeplerden 
korozyona 
uğrayabilir 

Tel Orta 
Ağır 

Sağlam Orta 
Uzun 

Orta Evet 
güçlükle 

Evet İçini görülebilir 

Geleneksek 
Termoplastik 

Hafif 
Orta 

Orta Orta Düşük 
Orta 

Hayır Evet Yüksek sıcaklıkta 
eriyebilir 

Mühendislik 
Termoplastiği 

 
Orta 

Sağlam Uzun Yüksek Hayır Evet Geleneksel 
termoplastiklerden 
daha az deforme 
olur. Sabit 
pozisyonlamalarda 
kullanılabilir 

Takviyeli Hafif Sağlam Uzun Orta Evet Evet Termoplastiklere 
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Fiberglas alternatifdir 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTOMATİK DEPOLAMA SİSTEMLERİ 
 
Avrupa’da yüksek kaldırma sistemlerinin yaygın ve geniş kullanımı ilk olarak 1950’li yılların 
başlarına denk gelir. Fransa, İngiltere ve Almanya’da yükselen emlak fiyatları tasarımcıları ve 
yatırımcıları alanların daha faydalı ve maksimum dolumla kullanılması çalışmalarına itmiştir. Bu 
çalışmaların sonucunda yüksekliği 100 feete kadar çıkan depolama sistemleri geliştirilmiştir. 
 
Yüksek depolama seviyeleri, depolama ve boşaltma esnasında problemlere yol açabilir. Yüklerin 
kaldırma makinalarının geçişine, yük boşaltıp, depolamasına izin verecek şekilde yüklenmesi 
gerekmektedir. Bunun yanında depolama, boşaltma, yaparken alt ve üst birimlerdeki yüklerin 
sarsılmaması sağlanmalıdır. Bu durum özel dizaynlı krikolara olan gereksinimi ortaya çıkarmıştır. 
Kaldırma yüksekliğinin sınırları ve konvansiyonel forkliftlerin geçeceği geniş koridorlara ihtiyaç 
duyulması sonucunda materyallerin taşınması, depolaması ve boşaltılması esnasında kullanılmak 
üzere istif krenleri yapılmıştır. İstif kreni, konvansiyonel krenin geliştirilmesi sonucu ortaya 
çıkmıştır. Krenin tüm montaj işlemi 90° döndürülerek elde edilir. 
 
Yatayda hareket eden köprü kirişleri yeni istifleyicinin düşey çubukları haline 
dönüştürülmüştür.Öyle ki alt uçta tabandan destekleyici raylara, üst uçta ise tavana güdümlü 
kanallar üzerinde hareket eder. Önceki montajıyla asansör olan aracımız kaldırıcı – taşıyıcı bir 
araca dönüşmüştür. Elektrikli asansör bu taşıyıcı üzerindeki bir mekik mekanizması ile yer 
değiştirmiştir.Artık yükleri aşağı – yukarı taşımak yerine bir kompartmanın içine ve dışına hareket 
ettirmektedir. 
 
Gelişim bu noktadan itibaren başlamıştır. Kontrol kabinindeki operatörün yerini otomatik kontrol 
sistemleri almıştır. Bu vesileyle erişim koridorları yolun uzunluğuna nazaran birkaç inç 
daraltılmıştır.İşlemsel bütün konular mikro işlemcilere ve bilgisayarlara aktarılmıştır. Şekil 1’de 
tipik bir yük depolama ve boşaltma birimi CS/R görülmektedir. 
 
Bugün Amerika’da yüzlerce yüksek kaldırma istif sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler 
günbegün geliştirilerek yeni konstrüksiyonlar dizayn edilmektedir. Bu günümüzde materyal 
taşıma endüstrisinde görülebilecek büyük bir gelişmedir. Değişik endüstri alanlarında, daha küçük 
şirketlerde, bu sistemin getirdiği kazanç ve üretim karlarından etkilenmektedir.Fakat bu şirketler 
finansal, işlevsel ve lojistik faktörleride göz önünde bulundurmalıdır. 
 
Şimdi biraz otomatik depolama ve boşaltma sistemlerinin planlanmasından ve planlama yapılırken 
takip edilecek temel adımlardan bahsedelim. Bunun için atılacak ilk adım sistemin yapması 
gereken işlemleri doğru ve dikkatli bir şekilde tanımlamaktır. 
 
Tasarımcıyı yeni bir sisteme götüren gerekçeler şunlardır: 
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1- Ham stoğun depolanması için kullanılan alanın kısmen boşaltılması, daha az alanda aynı 
stoklama işlemini yapabilmek. 

2- Harç ve tuğla kullanmadan depolama zemini elde edilmesi 
3- Mevcut olan deponun kapasitesini artırmak. 
4- Gereksiz taşıma işini en aza indirmek 
5- Taşıma esnasında ürün ve ekipmanın görebileceği zararı en aza indirmek 
6- Stok rotasyonunu geliştirmek 
7- Envanteri kontrol etmek ve azaltmak 
8- Devletin koyduğu düzenleyici kanunlara uymak 
9- İşletme maliyetlerini azaltmak 
10- Kayıpları azaltmak 
11- Labor verimliliğini artırmak 
12- Daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak 
13- Müşteri servisini geliştirmek. 

 
Gerekçeler açık bir şekilde ifade edildikten sonraki adım bir proje grubu kurmaktır. Bu grup idare 
için fikir üretir. Aynı zamanda projenin geniş bir görüntüsünü çizerek amacını ortaya koyar. 
Bunun yanında elindeki dataları birleştirerek gerekli olan maliyet analizini yapar. Bu bölüm 
danışman bir firmaya verilebilir ya da dizayn, binalar ve yükleme sistemleri konusunda uzman 
kişiler tarafından yapılabilir. Bundan sonraki çalışma, işin ne şekilde yürüyeceğinin programını ve 
gerekli ekipmanla, tabloları hazırlayan şirket tarafından devralınır. 
 
Eğer daha önce bahsettiğimiz proje grubu firma bünyesindeki personel içinden seçilecekse, 
organizasyon gerekli departmanların sunumlarını da içermelidir. Finansman, satın alma, 
depolama, materyal kontrolu ve materyallerin taşınması bölümlerinin planlama aşamasında 
belirtilmesi gerekir. 
 
Proje takımının kadrosu ve çalışma alanı yapılacak işe göre değişir. Takımın tüm üyeleri planlama 
süresi boyunca çalışmayabilir.Gerekli bilgilerin toparlanması işletme departmanın yardımıyla 
yapılır.Eğer dışarıdan bir mühendislik firması ile çalışılıyorsa her bölümden bir sorumlu seçilir. 
Gerekli bölümler problem çıktığı takdirde bu sorumlu kişi ile irtibata geçerler ve toplanan dataları 
yine bu sorumlu kişi bölümlere ulaştırır. 
 
Tarihi bir bilgi birikimi pek fazla bulunamamakla beraber karşılaştırılmalı konular için birikim 
elde etmek üzere gerekli ortam ve imkanlar hazırlanmalıdır. Bu karşılaştırılmalı konular; hareket 
kabiliyeti, depolama hacmi, sipariş kaldırma oranları ve labor masrafları içerir. Bu durum günlük, 
aylık ve yıllık olarak incelenir. 
 
Toplanan datalar verilen bir periyot içerisindeki minimum, maksimum ve ortalama değerleri 
içermelidir. Sistemin büyüklüğünün ve kapasitesinin limitler dahilinde olup olmadığı kontrol 
edilir. Sınırların dışına çıkan her ihtiyat gelecekte yeni masraflar doğurur. Genellikle bunun için 
%20’lik bir çıkışa izin verilir. 
 
Bu tip bir çalışmanın önemli bir kısmını ise malzemenin akışı, saatte ne kadar malzemenin içeri ve 
dışarı kalındığı, kontrol edildiği, depolandığı, üretildiği ve yüklendiği kapsar. Burada kullanılacak 
elamanlar taşımanın modunu belirler. Bunun için forkliftler, konveyörler ve tel kılavuzlu araçlar 
kullanılabilir. Taşımanın modunun belirlenmesi ile projeyi hazırlayan gruplar veya firmalar bir 
maliyet çıkarırlar.  Bu sistemi hazırlayan satıcılar standartlaştırılmış sistemler çıkarabilir ve bu 
standart sistemlerde gerekli kontroller yapıldıktan sonra kullanılabilir. 
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Otomatik yüksek – kaldırma sistemlerinin depolama ve boşaltma birimleri beş ana başlık altında 
toplanabilir: 

1- Depolama modülleri  
2- Depolama yapıları 
3- İstif krenleri 
4- Kaldırma ve dağıtım istasyonları 
5- Kontroller 

 
Depolama Modülleri 
 
Otomatik depolama ve boşaltma sistemlerinin projelendirilmesinde göze çarpan en önemli faktör 
yak / ebat / ağırlık konfigürasyonudur. Depolama modülleri taşınacak ve depolanacak materyalleri 
içerir. Bu materyalleri otomatik depolama ve boşaltma sistemleri çerçevesinde yüksek – kaldırma 
depolama raflarına taşınabilir, depolanabilir ve nakledilebilir bir konumda sunar. Bu depolama 
modülü verilen bir envanter için depolama krikosunun gerektirdiği alanın boyutlarının 
belirlenmesine yardımcı olur. 
 
Modüller genel olarak paletler, ara paletler, konteynerler, depolama ambarları ve tekerlekli yük 
arabaları olarak sıralanabilir. Kendi bünyesinde zaten yük taşıyan elemanlar ise koliler, variller, 
silindirler ve çelik borulardır. Bunlar için ekstra bir desteğe ihtiyaç yoktur. Modüllerin tabanı 
taşıma ve içeri dışarı rahat hareket ettirilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Eğer konveyörler 
kullanılıyorsa, yükün tabanı iki yönlü hareket serbestliği sağlayacak bir şekle sahip olması gerekir. 
Dönüşler, transferler ve kaldırma aletleride konstrüksiyon ve şekli etkiler. Forklift giriş mevkileri, 
yerleştirme cepleri, istifleme kapakları ve kren kancaları dizayn esnasında göz önünde 
bulundurulan faktörlerdir. 
 
Bir otomatik depolama sisteminin belirlenen ölçüleri aşan modülleri belirleyip reddedecek bir 
sisteme sahip olması gerekir. Otomatik tartma ve profil kontrol sistemleri ölçüleri kontrol eden 
emniyet elemanlarıdır. Bu elemanlar uygun olmayan yüklerin sisteme girmesine engel olur. 
 
Yükleme modellerinin yaygın formları şekilde görülmektedir.  Bu üniteler otomatik depolama 
sistemi bünyesindeki istifleyiciler tarafından kontrol edilmektedir.  Bu üniteler otomatik depolama 
sistemi bünyesindeki istifleyiciler tarafından kontrol edilmektedir. Bu üniteler aynı zamanda 
endüstriyel kamyonlar, konveyörler ve otomatik kılavuzlu taşıt sistemleriyle uyumlu çalışabilecek 
özellikte olmadırlar. 
 
Düzensiz şekilleri olan yükler veya standdan kısa ve dar olan yükler ara paletler yardımıyla 
taşınmaktadır. Ara paletler standart bir yük bazı sağlanmasına yardımcı olurlar.  Vendor paletlerin 
yapısal hatalarını gidermek için bu paletleri ara paletlerin üzerine yerleştiririz. Ara paletler 
genellikle kontraplak tabakalardan oluşmaktadır. Bu tabakalar sapmayı minimum değerde tutmak 
için yeterli kalınlıktadır. Limana girecek materyaller bu tip taşıyıcı paletler üzerine 
yerleştirilmektedir. Materyaller otomatik boşaltma sistemini terk ederken ara palet sisteme bağlı 
kalmaktadır. 
 
Yük  modülünden daha uzun ve daha geniş yükler olabilir. Bu yüklerin tabandan aşağı sarkması 
engellenmelidir. Böyle bir durumda yük kolları destekler yardımıyla yükseltilerek krikonun 
modülü taşıması sağlanmaktadır. Bu destekler sehim arttıkça arttırılıp yükseltilir. 
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Özetleyecek olursak sistemin fiziksel büyüklükleri ve brüt ağırlıkları belirlenir sistemdeki 
taşınacak yükleri daha sonra depolanacak konteynerlerin tipi ve sayısı belirlenir. Eğer taşınacak 
yükler pratikteki kadar üniform ise sistemin performansı artar yürütme işlemi daha basit olur. 
 
Depolama Rafı 
 
Bir otomatik depolama sistemindeki rafların ya da depolama yapısının görevi yüklerin değişik 
seviyelere kaldırılmasını sağlamaktır. Raf dizaynı yapılırken temel yapısal çelik analizine 
başvurmak gerekir. Yüklerin boyutları ve ağırlıkları dizaynı etkileyen faktörlerdendir. Bunun 
yanında yüklerin giriş çıkışının yapılacağı yerler ve yapının bina içinde kaplayacağı yerde etkili 
olmaktadır. Normal dizayn esasları yanında toprak taşıma karakteristikleri, kolon konstrüksiyonu, 
kar ve rüzgar yükleri ve sismik hareketlerde önemli kriterlerdir. 
 
 
 
Fiziksel şekil aşağıdakilerin belirlenmesi ile son bulur: 

1- Yatay sıra yük sayısı 
2- Düşey depolanmış yük sayısı 
3- İstifleyiciler ve koridorların sayısı ve eğer yükler her iki yanda 1 veya 2 sıra derine 

depolanmışsa bunların sayısı 
 

Rafın uzunluğu yatay dizilmiş yüklerin sayısı ile belirlenir. Dikeyde ise yükler arası mesafe 1½ 
veya 2½ inch alınabilir. Bu aradaki boşluk yükleri sıraya dizip düzeltirken veya istif kreni 
yerleştirme yaparken faydalı olur. Sistemi sağlayan firma ekipmanları için toleranslar belirtebilir. 
 
 
Sonuçta sistemin uzunluğu; koridorların uzunluğu, boşluklar ve yapısal araçların toplamından 
oluşur. Fakat bunun yanında sistemi sağlayan kişiler kren için gerekli mesafe ve yükleri kaldırmak 
için gerekli olan alanın uzunluğunu da belirmelidir. 
 
Yüklerin düşey sütundaki sayıları veya deponun yüksekliği deponun desteklerinin altında kalan 
boşluğun yüksekliği ile belirlenebilir. İstifleyicinin mekik mekanizmasının işletme esnasında 
kullanılan boşlukları da belirleyici bir faktördür. En üstteki yükün tavana olan uzaklığı ile en 
alttaki yükün  tabana olan uzaklığı da istif kreninin boyutları için belirleyici bir faktördür. 
 
Sistemin toplam genişliği ise rafın her bir sütun genişliğinin sıra adedi ile çarpılması ve bu iki 
değerin toplanması sonucuyla belirlenir. Bir raftaki yükün cinsi ve destekleri ne şekilde olursa 
olsun yük kısmen koridorlara taşar, çıkıntı yapar. Genellikle raf önünden veya arkasından 1-2 inch 
dışarı taşabilir. Yani 48 inch genişliğinde olan bir raf (uzun palet) örneğin 44 inch olabilir. 
 
Otomatik depolama sisteminin birimlerinin ve koridorlarının sayısını belirlemek için, ilk olarak 
saatte ne kadar yükün depolanıp boşaltılacağı hesaplanmalıdır. Bu direk olarak üretim ve yükleme 
durumuyla ilişkilidir. Bu depolama ve boşaltma oranı tek ve çift döngülerde kullanılacak kren 
sayısını belirler. Otomatik depolama sistemi endüstrisi döngü zamanının ölçülmesi için ampirik 
formüller ortaya çıkarmıştır. 
 
Tek döngülü bir operasyonda kren kaldırma istasyonundan başlar ve verilen komuta göre yükü ya 
depolar ya da boşaltır. Daha sonra bir daha verilecek komutu bekler. İki döngülü bir operasyonda 
ise kren yine kaldırma istasyonundan başlar ve ardı ardına depolama ve boşaltma komutlarını 
yerine getirir. 
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Tek Komutlu Operasyonun Döngü Zamanın Hesaplanması Metodu: 
 
 
1. Adım :Otomatik depolama sisteminin harekete geçtiği andan sistemin bir döngüye           

başlamaya hazır olduğu ana kadar geçen zaman hesaplanır 
2. Adım :Yük merkez istasyonda boşaltılır. 
3. Adım :Yük depolama koridorun ortasından ve koridordaki dikey sıranın ortasından alınır. 
4. Adım :Merkez istasyona getirilip boşaltılır ve durulur. 
 
Çift Komutlu Operasyonun Döngü Zamanının Hesaplanması Metodu: 
 
 
1.  Adım :Otomatik depolama sisteminin harekete geçtiği andan sistemin bir döngüye   

boşlamaya hazır olduğu ana kadar geçen zaman hesaplanır 
2. Adım :Merkez istasyonda yük kaldırılır. 
3. Adım :Yük koridorun ortasına kadar taşınır ve buradan yarı yüksekliğe kaldırılıp 

depolanır 
4. Adım :Yük koridorun uzunluğunu ¾’üne kadar ilerleyip bu noktadan bir yük boşaltılır. 
5.Adım :Merkez istasyonda yük yerleştirilir. 
 
 
 
Çift Dönülü Çift Sıralı Sistemin Döngü Zamanının Hesaplanması Metodu: 
 
1.Adım : Kaldırma istasyonundan bir yük kaldırılır. 
2.Adım : Yük ile beraber 3 yatay depolama sırası boyunca yatayda, 2 dikey depolama 
sırası boyunca düşeyde hareket ettirilir. 
3.Adım  :  
 
 
Tek Döngülü Çift Sıralı Sistemin Döngü Zamanının Hesaplanması Metodu: 
 
1.Adım : Tek sıralı sistemdeki gibi yük kaldırma istasyonunda boşaltılır. 
2.Adım : Yük koridorun ortasına getirilir. Oradan da düşeyde yan yüksekliğe kadar 
kaldırılır. 
3.Adım : Yük depolama noktalarından birine yerleştirilir. 
4.Adım : Dağıtım noktasına geri dönülür 
5.Adım : Yük yerleştirilir. 
 
 
Çift Döngülü Çift Sıralı Sistemin Döngü Zamanının Hesaplanması Metodu: 
 
1.Adım : Kaldırma istasyonundan bir yük kaldırılır. 
2.Adım : Yük koridorun ortasına taşınır ve burada da yarı yüksekliğe kadar kaldırılır. 
3.Adım : Yük depolama noktalarından birine yerleştirilir. 
4.Adım : Yüksüz olarak sistem koridorun uzunluğunun  ¾’üne kadar ilerletilir ve 
koridor yüksekliğinin ¾’üne kadar kaldırılır. 
5.Adım : Depolama noktasından bir yük kaldırılır. 
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6.Adım : Yükle beraber dağıtım noktasına gelinir. 
7.Adım : Yük yerleştirilir. 
8.Adım : Taşıyıcı dikey olarak kaldırma po 
 
 
Mekik Döngüsü 
 
1. Adım : Yük depolama noktasından kaldırılır 
2. Adım : Yük ile beraber 3 yatay depolama sırası boyunca yatayda, 2 dikey depolama 
sırası boyunca düşeyde hareket ettirilir. 
3. Adım : Yük depolama noktasına yerleştirilir. 
4. Adım :2. Adımdaki noktadan 1. Adımdaki noktaya geri hareket ettirilir. 
5. Adım : Yük depolama noktasından kaldırılır. 
 
Birçok sistem sağlayıcı firma bu işlemleri standart raf sırası ve uzunluğu için yapan bilgisayar 
programlı sistemler hazırlamaktadır. 
 
DEPOLAMA MAKİNALARI 
 
İSTİF KRENLERİ 
 
Otomatik depolama makine birimleri üç ana bölümde incelenir. 

1- Tek Direkli 
2- Çift Direkli 
3- Operatörlü 

 
Bunların genelde hepsi yerden ve tavandan destekli ve raylı ve ayrıca depolama işlemini 
gerçekleştirmek için dikey yönde hareketlidir. Bazı tek destekli ve insanlı modeller sarkaç 
şeklinde asılması için tavandan desteklidir. 
 
Tipik bir depolama kreninin dikey direği yükü taşımaya yardımcı olur. Taşıma işlemi için takılmış 
bir veya birkaç yanal veya iç içe geçen parça, yükü yerine koyar veya yerinden alır. Sistem depo 
bölümünden bir veya iki tane yükü alabilir veya koyabilir. Eğer deponun derinliği iki yükten fazla 
alacak şekildeyse o zaman derin depolama sistemleri kullanılır. 
 
Bu tip sistemlerde yükleme bir taraftan yapılır. Yükü alma işlemi ise diğer taraftan yapılır. Bunun 
için bir yuvarlanma sistemi mevcuttur. 
 
Raflara veya konteynıra yüklenebilecek küçük mallar için özel bir depolama vinci dizayn 
edilmiştir. Bu sistemde işçi, sistemle birlikte hareket edip gerekli raflara malları yükler veya bu 
raflardan malları alır. Bu tip vinçlere küçük istif kreni denir. 
 
KALDIRMA VE DAĞITIM İSTASYONLARI 
 
Otomatik depolama sisteminden yükü almak veya yükü koymak ve transport sistemini 
desteklemek için istasyonlar vince yük koymak veya almak için en doğru yere yerleştirilir.  
 
Nakliyat ve teslimat istasyonları yükü nakletmek, çevirmek veya yükseltmek amacıyla dizayn 
edilmelidir. Bu istasyonların ara birimleri, forkliftler, güçlendirilmiş konveyörler ya da otomatik 
yönetilen araç sistemleri olabilir. Bunlar sayım, otomatik tartım, büyüklük kontrolü, tip belirleme 
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ve etiketleme gibi fonksiyonları içeren büyük bir sisteme entegre edilebilir. Sisteme bağlı olarak 
yükleme ve boşaltma istasyonları değişik yüksekliklerde veya istif bölümünün karşılıklı 
taraflarında bulunabilir. 
 
KONTROLLER 
 
Her istif vincinin manuel kontrol birimleri ya bir kabin içerisinde ya da platformda uygun bir 
yerde konumlanır. Böylece vincin her fonksiyonu bir operatör vasıtasıyla yapılabilir. Eğer sistem 
bilgisayar kontrollüyse otomatik kontrolleri devreye sokan ve acil durumlarda manuel kontrolleri 
çalıştıran bir düğme mevcuttur.  
 
En basit otomatik operasyonlarda her vinçte bulunan manuel bilgi giriş istasyonu fonksiyon 
kartlarını veya düğmeye basmayı tanır ve her istif makinasında bulunan programlanabilir kontrol 
birimi yardımıyla makinayı yönetir. 
 
Daha gelişmiş otomatik operasyonlar şu bilgisayar kontrollerini içerir: 
 

1- Yükün otomatik depolama sisteminden alınmasını veya koyulmasını yani konveyör, 
operasyonları transferleri, tartı skalaları, asansörler, profil eni boyu ve yüksekliği kontrolü 
ve belirli toleranslarda yükün boşaltımını görüntüleme ve kontrol etme 

2- Yükün parti numarası, imal eden firmanın adı ve depolanan malların yenilenmesi ile ilgili 
bilgilerin kontrolü 

3- Her yükün ayrı ayrı koyulacağı yerin tayini 
4- Kilometrelerce uzakta olabilecek diğer bilgisayarlarla aynı anda komünikasyon sağlanması 
5- Günlük veya saatlik boşaltımı gerektiğinde imalle ve trasportla ilgili bilgileri saklama 
6- Bu gerekli bilgileri kopyalayara koperatörleri bilgilendirme 

 
SİSTEMİN ONAYLANMASI 
 
Otomatik depolama sisteminin kabul edilebilir olması sistemin ekonomik ödemeleri ve finansal 
onayına bağlıdır. Bu konuyu alan için yatırım bütçesi, inşa bütçesi, makine ve ekipman bütçesi ve 
işletme bütçesi başlıkları altında inceleyebiliriz. 
 
Alan İçin Yatırım Bütçesi 
 
18 metre yüksekliğinde bir otomatik depolama sistemi, 6-7 metrelik bir konvansiyonel depodan 
%60 ile 70 arasında daha küçük bir alana kurulabilir. Böylece alan bütçesinde tasarruf yapılmış 
olunur. Ayrıca malların taşınma yolları kısalacağından ek tasarruf sağlanmış olunur. 
 
İnşa Bütçesi 
 
Depolanacak  maldan elde edilecek kazançla bu depolama işlemi için gerekli deponun inşa 
malzemesi, iç dizaynı ve dış dizaynına harcanarak bütçe karşılaştırılır ve optimum inşa bütçesi 
elde edilir. 
 
 
Makine ve Ekipman Bütçesi 
 
Yüksek hacimde yükleme ve boşaltma işlerini yapan otomatik depolama sistemleri arasında tablalı 
istif vinçlerinin yatırım maliyeti konvansiyonel forkliftlerden daha fazladır. Bu maliyete karşılık 
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işçilik ve operasyon maliyeti dengelenmelidir. Otomatik depolama sistemlerinde raf maliyeti, 
konvansiyonel depolardakinden daha pahalıya gelir. 
 
Güçlendirilmiş taşıyıcı sistemleri yükleme, boşaltma, tartma ve şeklini belirleme istasyonları gibi 
yardımcı ekipmanlar iş maliyeti ve operasyon tasarrufları açısından karşılaştırılabilir. 
 
Yürürlük süresi faktörü otomatik depolama sistemlerinde daha çok tercih edilir. Sistemi belirli bir 
programa göre yenilemek ve optime etmek sistemin kullanılırlık süresini 12 – 15 yıl uzatabilir. 
Buna karşılık konvansiyonel malzeme taşıma ekipmanı 5 – 7 yıl ve konvansiyonel depo  30 –40 
yıl uzatabilir. 
 
Onaylama işlemi uygulanabilir yatırım vergi kredisi faydalarını ve ekipman ve hardwarein hurda 
değerini yani kullanılabilir hayatının sona ermesi arasındaki değerini içermelidir. 
 
Bu noktada bile kullanılan makinaların ve kontrollerin, ekipmanın ve sistemlerin onarımı ve 
yenilenmesinin ne kadar tutacağı üzerine bir araştırma yapılmalıdır. 
 
Ek vergi karı birçok durumda mümkün olabilir. Mesela binanın ve içindeki ekipmanın yakın 
bağımlılığı makinanın olduğu kadar binanın da eskimesine sebep olur. Oysa depolama sistemi 
firmaya vergide kazanç sağlayabilir. 
 
İşletme Bütçesi 
 
Dolaylı ve dolaysız çalışanlar: Alım, tanımlama, kontrol, sevk, depolama, depodan geri çıkarma, 
sipariş alma ve transportun otomatikleştirilmesi direk işçi masraflarında %50 civarında bir masraf 
indirimi sağlar. Bu kazanç %30-40 civarındaki yan masrafların eklenmesi konumunda elde edilir 
ki bu oldukça yüksek bir kazançtır. Bu derecede bir işçi masrafları kısıntısı dolayız işçi 
masraflarında da gayet etkili bir düşüm sağlar. Özellikle sistem gerçek zamanlı online sistemine 
sahipse bu düşüm daha da etkili olur. Bu şekilde stok kontrolü planlama ve tedarik için ihtiyaç 
olan destek personeli sayısı azaltılabilir. 
 
Envanter taşıma maliyeti: Envanteri taşımanın ortalama maliyetinin yaklaşık olarak yıllık 
envanter değerinin %30-45’i olduğu düşünülür. Bir milyon dolarlık bir envanterin seviyesini %10 
gibi ufak bir değer kadar azaltmak yüzbin dolar kar getirir.Gerçek zamanlı bir ortamda stoktaki 
düşüşü karşılamak için envanter seviyesini desteklemek artık gerekli değildir.Artık otomatik 
envanter kontrolüyle örneğin yeri belli olmayan ama depoda olan envanterler, yeri tam olarak 
belirlenip kullanılabilir. Kayıt tutmada tutarlılık sağlayarak ve üretim hattındaki malzemenin rapor 
statüsünü arttırarak büyük değer değişimleri sağlanabilir. 
Bakım ve onarım: Mekanik yönden karışıklığına ve zorluğuna rağmen otomatik depolama 
sistemlerinin ekipmanı bakım ve onarımı daha ucuza gelir. Makinaların bakım ve onarımı 
yüzünden çalışmadığı zamanlar düzenli aralıklı hızlı manuel müdahalelerle azaltılabilir. Sistemin 
kabullerinden önce sistem dizaynırları ve sistemin üreticileri genelde %96’ya yaklaşan bir işletme 
kapasitesini garanti edebilirler. 
 
Enerji: Modern otomatik depolama sistemlerinin deposu bir karakutu gibi düşünüleblir. Yani 
ışıksız, ısısız, insansız sadece malın bir uçtan girip diğer uçtan çıktığı bir yer olarak düşünülebilir. 
Normal bir depodan çok daha az ısıya, ışığa ve çevresel kontrollere ihtiyaç vardır. Uzaktan 
kumandalı, insansız ve tamamıyla otomatikleştirilmiş sistemler, kullanma maliyetinde önemli 
karlar sağlar. 
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MALİYET KARŞILAŞTIRILMALARI 
 
Kategori Konvansiyonel 9 m’lik Depo  20 m’lik Otomatik  
      Depolama Sistemi 
 
Alan    13068 m2 6 $/m2= 78.000 $  3267m2 6$/m2= 
19.500$ 
 
Yan Hazırlık   50.000 $    13.000 $ 
 
İnşa    300 $/m2    550 $/ m2 

 

AS/RS    3870.000 $    1.760.000 $ 
 
Konvansiyonel raflar  297.500 $    3.245.000 $ 
 
Forklift    10 tane 140.000 $   120.000 $ 
 
TOPLAM   4..495.000 $    5.209.500 $ 
 
 
SENELİK İŞLETME MALİYETİ 
Kategori Konvansiyonel 9 m’lik Depo  20 m’lik Otomatik  
      Depolama Sistemi 
İşgücü 
Direk    34 çalışan 680.000 $   17 çalışan 340.000 $ 
Endirek   26 çalışan 520.000 $   16 çalışan 320.000 $ 
 
Amortisman Bina 40 yıl 96.750 $    44.000 $ 
Ekipman 7 yıl   36.500 $    275.000 $ 
 
Stokta mal tutma maliyeti 900.000 $    810.000 $ 
 
Bakım    70.000 $    50.000 $ 
 
Zararlar   50.000 $    10.000 $ 
 
Çalınma   80.000 $    10.000 $ 
 
Sigorta    40.000 $    70.000 $ 
 
Temizlik   20.000 $    10.000 $ 
 
Diğer    100.000 $    60.000 $ 
 
TOPLAM   2.593.25O $    1.999.000 $ 
 
SENELİK KAR  594.250 $ 

 
Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK419 - Transport Tekniği



Endüstriyel Taşıma ve Depolama 76

 
SONUÇ 
Finansal olarak otomatik depolama sisteminin avantajı ispat edilmiştir. İşletmenin gelir ve gider 
bilançolarına göre istemin faydalı olup olmayacağı tartışılmalıdır. 
 
Otomatik depolama sistemleri yeni gelişmiş fakat birçok endüstride kendini kanıtlamış 
sistemlerdir. Bilgisayar arabirimleri kullanarak sistem daha da faydalı hale getirilmiştir. 
 
 
 
 
MEVCUT DEPO SİSTEMİNİ TASARLAMA 
İşletimsel verim, mevcut bir depo sisteminin performansı tasarlanacağı zaman temeldir. Bu bilgi 
olmaksızın, performansı geliştirme için her çözüm yardımcı bant şerit olacaktır. İşletimsel veri 
yalnızca, fiziksel depolamanın verimliliği için ihtiyaç olmayacaktır ama aynı zamanda sistemi 
finansal olarak tasarlamayı sağlar. Bir yeni veya gelişmiş bir depolama sistemi, işletimsel 
maliyetlerde geniş tasarruflarla kolayca düzeltilebilir. İşletimsel veri toplanacağı zaman dört alan 
düşünülmelidir: Fiziksel depolama işlemi, işletme maliyetleri, aktivite ve personel. 
 
MEVCUT DEPO SİSTEMLERİNİ GENİŞLETME 
 
Mevcut depo sistemini genişletme veya değiştirme metaryellerini sevketme işlemini geliştirmek 
için maliyet etkili bir yoldur. Mevcut depo yardımcıları ve birleştirilmiş malzemeler kullanılabilir 
ve iş değişmesinin çoğu bakım departmanı yoluyla yapılabilir. Yeni metaryelleri sevketme 
malzemesi işlenilir, otomatik depo sayısını arttırma veya depo sayısını arttırma veya depo alanını 
daha küçük bir alan içerisine sıkıştırma ile belirlenir. Metalleri sevketme araçlarının kesin tipleri 
daha az işletme alanına ihtiyaç duyar. Bu da daha fazla alanın depolama için uygun olduğu 
anlamına gelir. İşletme istekleri genellikle satıcı tarafından sağlanır ve takip edilir. Örneğin, sağ 
açılı istif araçları için normal işletme boşluğu istenilen minimum boşluğa 12 inch ilave edilerek 
bulunur. Tam minimum işletme boşluğu sağ açılı istif için kullanılması iyi olur çünkü genellikle 
aşağıdakilerin hepsi veya biri de sonuç verir. 
Ürün hasarı 
Raf hasarı 
Malzeme hasarı  
Azaltılmış prodüktivite 
 
 
 
 
 
 
Şekil.1.1 
 
Depolama yardımcıları, malzeme akışına yardım etmek için doğru şekilde pozisyonlanmalıdır. Raf 
pozisyonunu değiştirerek depolama yoğunluğunu arttırmak mümkündür. Depolama rafları için 
normal pozisyon, depolama alanı veya inşaat yönü uzunluğuncadır. Bu genellikle daha az boşluk 
ve daha fazla depo yerine imkan verir. Raflama aynı zamanda boşluktan gelişmiş olarak 
yararlanmayı sağlar. Örneğin, Şekil1.1’de kütle ve blok depolama iki veya iç seviyesine izin verir. 
Depolama rafları, üstteki boşluk ve bu seviyedeki depo arasında depolamaya izin verir. 
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1.3 YENİ BİR DEPOLAMA SİSTEMİ PLANLAMA  
Yeni bir Man-Aboard depolama sistemi planlanacağı zaman en önemli neden verimlilik olmalıdır. 
Sistem verimli bir şekilde materyalleri taşıyabilmelidir. Materyal, bireysel şirkette tektir. Sistem 
şu anın ihtiyaçları kadar iyi gelecek isteklerini de karşılamak için dizayn edilmiş olmalıdır. İdeal 
olarak sistem planlama tahmini 5 yıl içerir. Diğer neden mevsimlik veya en yüksek depolama 
istekleridir. Eğer tamamıyla otomatik bir sistem varsa kolay bir işlem olacaktır. Bu sistem, her 
şirketin materyalleri sevketme isteklerine uyabilmelidir. Gerçekte, toplam otomatik sistemler 
sadece seçilmiş gruplara uygulanır. Şirketlerin çoğunluğu yarı otomasyon alanları içinde herhangi 
bir yede cevap bulur. Toplam otomasyon çok pahalıdır ve bazı durumlarda maliyet asla ayarlı 
olamaz. Küçük şirketler için bir sistemi yüklemek çok zordur. Bu sistemde yatırımdan dönülemez. 
 
Bir depolama sisteminin tanımlama: Malzeme, iş kağıdı, personel, miktarlar, malzeme akışında 
amaçlanan sevketme tarzı, materyalin tipini içeren şimdiki sisteme tam olarak anlaşılmasını 
gerektirir. Aynı derecede, yeni depo sistemin nedeni için önemli sebepler: 
 
Mevcut depolama sisteminin çok kötü olması 
Materyal sevketme prodüktivite isteklerini karşılayamaz 
Yardımcı depo alanlarını genişletme 
Materyal depo alanları içinde imalatı genişletme 
Depolanmış materyalin tipi değişebilir 
 
Bu faktörlerin hepsi yeni depo sisteminin planlamasında istenen karar verme işleminin parçasıdır. 
Genellikle üzerinde düşünülen çözümler: 
 
Yeni fabrika inşa etme 
Şimdiki fabrikaya eklem 
Leasing veya kiralama (kısa veya uzun dönem) 
Bir toplu fabrikada depolama 
Mevcut depo alanlarından faydalanmayı geliştirme 
 
1.4 MALZEMELER (Araç Gereçler) 
 
Çok fazla materyallerin sevketme uygulaması vardır. Bu uygulamalar çatallar veya yükle 
yükseltilebilmesi için operatör gerektirir. Bu uygulama “high-level order picking1 sınırlı bir alan 
içindeki boşluktan maksimum yararlanma gerektiği zaman kullanılır. Böylece 30 ft yükü 
kaldırmak mümkün olur. 
 
Man-Aboard birim yük taşıyıcıları seyrek siparişler (order picking) istenildiği zaman kullanılır. Bu 
birimler, 30-60 ft çalışma yüksekliğine sahiptir. Man-Aboarda birim, aynı zamanda bu 
yüksekliklerde dikey pozisyonlu cihazlar için gerekli elimine etmekte kullanılır. Operatör her 
yükü yükselttiği zaman toleranslar için daha az boşluk istenilir. Man-Aboard birim yük taşıyıcıları 
iki gruba bölünür: 
 
Zemin destekli Man-Aboard araçları (flor supported Man-Aboard vehicles) 
Zemin veya tavan destekli Man-Aboard araçları (flor/ceiling Man-Aboard vehicles) 
 
Zemin destekli Man-Aboard araçları (Şekil 1.2) çalışma yükseklikleri 40 ft’tir. Bu birimler çok 
hareket eden gezicidirler ve çalışma boşlukları arasında kolaylıkla seyahat edilebilir. Birim 

                                                 
1 Order picking: bireysel siparişler için materyal miktarlarının yükten daha az olduğu seçimdir. 
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depolama sistemi içinde çalışmak üzere dizayn edilmişlerdir. Yük tutma aracının dizaynı bu 
araçların çok dar boşluklarda çalışmasına imkan verir. Zemin veya tavan destekli Man-Aboard 
araçları (Şekil 1.3) normal olarak 40-60 ft çalışma katlarında kullanılır. Bu araçlar yukarı doğru 
destekli çalışma için inşa edilmişlerdir. Yukarı doğru destekler fiziksek olarak tavana bağlıdır ve 
zemine demirlenmiş çelik bir ray üzerinde veya bir çelik kanal içinde hareket eder. Bu 
konfigürasyon, aracın dolu olarak yukarı doğru yükseltilirken maksimum hızla ve maksimum 
kapasite ile çalışmasına imkan verir. Alternatif akım (AC) gücü tavandaki elektrik kablolarından 
karşılanır. Bu Man-Aboard araçlar çalışma boşluklarında birim yüklerden 6 inch’den daha geniş 
aralıkta çalışmak için dizayn edilmişlerdir. 
 
2.OTOMATİK KULE (HIGH RISE) RAF SİSTEMLERİ 
 
Bu sistem dar ve uzun işlem boşluklarından ya da koridorlarında depolama yapma imkanı sağlar. 
Tipik bir depolama makinası olan S/R (depolama ve boşaltma) makinası Şekil 2.1’de 
gösterilmiştir. S/R makinası; zeminde veya zemin üzerine monte edilmiş raylar üzerinde bir yükün 
yük istasyonuna orada da depoya transferi için kullanılır. S/R makinası bir depo alanı içinde yatay 
ve düşey yönde yük taşır. 
 
Depolama ve boşaltma makinalı otomatik kule sistemi 5 ana elemanda oluşur. 
 
Depolama modülleri  
Depolama yapıları (raflar) 
İstif vinçleri (otomatik depolama ve boşaltma (AS/RS) 
Transfer istasyonları 
Kontroller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.1 S/R (Depolama ve Boşaltma) Makinası 
 
2.1 DEPOLAMA MODÜLLERİ 
Dizayn ve AS/RS makinasının donanımında en önemli faktör yük, büyüklük, ağırlık 
konfigürasyonudur. Depolama modülü tutamaç ve malzeme depolama desteklerinden oluşur. 
Böylece malzeme AS/RS tarafından transfer edilebilir ve kule depolama raflarına nakledilebilir ve 
depolanabilir. Bu depolama modülü istenilen bir envanter için depolama raf boşluklarının 
boyutlarını belirler. 
 
Modüller genellikle paletlere, slave paletlere2, metal kaplara, depolama sandıkları ve arabalarına 
bölünür. Kapalı yükler; kutular, fıçılar, büyük fıçılar, çelik bobinlerdir. Bunların kendileri kapalı 
modüldürler. Modülün tabanı sistemin içeri ve dışarı hareketine uygun olarak tasarlanmalıdır. 
Eğer konteynerler kullanılırsa, yük tabanı iki tarafa harekete izin veren bir alt yüzeye sahip olursa 

                                                 
2 Slave palet: Birim yükün üzerinde desteklendiği tutma tabanı veya konteyner. 
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iyi olur. Döner tablalar, transferler ve kaldırma cihazları müsaade edilebilir şekil ve 
konstrüksiyonu etkiler. 
 
Depolama modüllerinin genel şekilleri Şekil 2.2.dedir. Bu birimler bir AS/RS’deki istif traktörü 
tarafından kontrol edilir. Bunlar endüstriyel kamyonlar, konveyörler ve otomatik rehberli araç 
sistemlerine (AGSV) uygun olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.2 Depolama Modüllerinin Genel Şekilleri 
Düzensiz şekilli yükler veya standart yük modülünden daha kısa uzunluklu ve daha dar genişlikte 
yükler slavoe paletler üzerinde taşınır. Bu standart bir yük tabanı sağlar. Vendor paletin yapısal 
bozuklukları, slave paletin üzerine depo yükü doğrudan yerleştirilerek kaldırılabilir (Şekil 2.3). 
Slave paletler genellikle kontraplak levhalardır. Slave palet sistemde sabit kalır. 
 
Yükler yük modülünden daha büyük uzunlukta ve genişlikte ise mümkün olduğunca tabandaki 
çıkıntılardan sakınması gerekir. Bu durumda (Şekil 2.4) yük kolların raflarda modülü tutması için 
yapısal destekler yerleştirilir. 
 
Özet olarak; sistemde taşınacak bütün grosa ağırlıklar ve fiziksel boyutlar tanımlanır. Depodaki 
her bir konteyner tipi ve sayısını belirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.3 Slave paletin üzerine konmuş vendor palet 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.4 Yapısal destekler yerleştirilmiş modül 
 
2.2 DEPOLAMA RAFLARI 
 

 
Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK419 - Transport Tekniği



Endüstriyel Taşıma ve Depolama 80

Rafların fonksiyonu veya bir AS/RS’deki depolama yapısı ayrı ayrı seçilebilen çok kısımlı yük 
seviyeleriyle desteklenir. Raf dizaynı, temel yapıda çelik analizinin bir uygulamasıdır. Faktörler, 
yüklerin ağırlığı ve büyüklüğü; istenen yük açıklıklarının toplam sayısı ve yapılan serbest sütun 
veya yeni bir binanın çatısına destek olarak kullanılır (Şekil 2.5 ve Şekil 2.6). Normal dizayn 
emniyetinde yataklama karakteristikleri, levha konstrüksiyonu, kar ve rüzgar yükleri, depremsel 
emniyet önemli kriterdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.5 
 
2.3 OTOMATİK KULE RAF SİSTEMLERİ 
Yapıyı kaplayan son fiziksel konfigürasyonu belirleme için; 
 
Bir sırada yatay yüklerin sayısı 
Bir set içindeki (dikey yerleştirilmiş) yüklerin sayısı 
Boşlukların sayısı 
Rafların uzunluğu yatay toleranslar ile bir sıradaki yüklerin sayısından meydana gelmektedir. 
Yükler ve işletme toleransları dikey yukarı doğru desteklenmiş raflar 1.5’den 2.5 inch’e kadardır 
(Şekil 2.7). Baştan başa olan raf uzunluğuna (yolların sayısı + toleranslar + yapısal elemanlar), 
müşteri, boşaltma ve depozit istasyonları için istenilen mesafeyi ilave eder. Yükün en üstü ile 
tavan ve yükün en alt noktası ile yer arasındaki mesafe, işletme istekleri ve istif kreni boyutlarının 
işlevidir (Şekil 2.8). Yani istif kreni boyutları belli olmuş olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.7 
 

Dr C Erdem İMRAK
Dr İsmail GERDEMELİ MAK419 - Transport Tekniği



Parça Yüklerin Depolanması ve Otomatik Depolama 81

Bir sistemin toplan genişliği, raf sıralarının genişlik ve sayısına + kullanılan yığın boşluklarının 
sayısı ve genişliği eklenerek hesaplanır. Yük tipi ve bir raftaki yük destek tipi bir yığın 
boşluğunun içindeki müsaade edilebilir çıkıntı sayısını yazdırır. 
 
Boşlukların ve AS/RS birimlerinin sayısını belirlemek için ilk throughtput hesaplanmalıdır. Bir 
saatte kaç tane yükün depolanacağı ve yerinden alınıp konulacağı doğrudan üretim ve nakliye 
aktivitesi ile ilgilidir. Kişi başına haftada veya günde işçi takımının ortalamaları değil, saatte bir 
önceden tahmin edilmiş maksimum veya pik oranları kullanılmalıdır. Bu throughtuput, her 
saatteki depolama ve yeniden depolamayı değerlendirir. Tek veya çift çevrimler vasıtasıyla kaç 
tane krene ihtiyaç duyulacağını gösterir. 
 
Bir tek çevrim işlemi; bir kren kaldırma istasyonunda başlayan depolama ve tekrardan yükleme 
emrini yapar ve gelecek komut için bekler. Bir çift çevrimli işlemde ise bir kren kaldırma 
istasyonunda başlar, bir depo ve yeniden yükleme emrini ard arda yerine getirir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.8 
 
 
 
2.4 DEPOLAMA VE BOŞALTMA (S/R) MAKİNALARI 
 
AS/RS birimleri 3 ana tipte sınıflandırılırlar:  
Tek direkli 
Çift direkli 
Man-Aboard 
 
Genellikle hepsi bir rayla zemine ve tavanın üstünden kılavuz raylarla desteklenir. Tipik bir S/R 
makinasıyla dikey direkle bir nakliye arabasına kılavuzluk eder ve onu destekler. Nakliye arabası 
birim yükleri taşır. Bir veya daha fazla yük destekleme mekanizması nakliye arabasına bağlanır. 
Depolama derinliği iki yük derinliğinden daha büyüktür. Eğer yükler küçük parçalardan 
oluşuyorsa ya rafların üzerine yerleştirilir ya da doğrudan konteynırların içine konulur. 
 
2.5 KALDIRMA VE İLETİM (P&D) İSTASYONLARI 
 
P&D istasyonları bir yükün girişi veya depodan ayrılması sırasında kullanılan bir yerdir. S/R 
makinası tarafından kaldırma için uygun bir tarzla yükleme ve boşaltma işlemi yapılır. Bir 
kaldırma ve iletim istasyonu yükün konfigürasyonuna bağdaşan basit bir yükselme yapısına sahip 
olabilir. Onlar yükleri taşıma, döndürme veya yükseltmek istenildiğinde kullanabilirler. Bu 
istasyonları kullanımında forklift aracı, güçlü konveyör veya otomatik kılavuzlu araç sistemi 
tercih edilir. 
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Şekil 2.9 Tek genişlikli koridor / tek derinlikli raf sistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.10 Tek genişlikli koridor / çift derinlikli raf sistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.11 Çift genişlik / çift derinlikli raf sistemi 
 
2.6 KONTROLLER 
Bütün istif krenleri, kren üzerine yerleştirilmiş platform veya kabin içine yerleştirilmiş uygun el 
kontrol ile techiz edilmiştir. Eğer sistem bilgisayar kontrollü ise bir anahtar acil durumlarda kilidi 
açmak için manuel moduna izin verir. 
 
Kontrol etme ve denetim, tüm transport sisteminde yüklerin AS/RS malzemelerinin içine veya 
dışına hareket ettirme. 
Optik olarak yüklerin; miktarını, parça numarasını, imalatçı ve demirbaş yenileme gibi okunabilir 
dataları okuma. 
Her bireysel yük için belirli adresler tahsis etme. 
Aile grubu, popülarite veya fiziksel karakterine göre belli başlıklara malzemeleri yerleştirme. 
Bir fifo3 veya lifo4 temellerinin üzerine yükleri yeniden yükleme 

                                                 
3 First in first out (ilk giren ilk çıkar) 
4 Last in first out (son giren ilk çıkar) 
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Hesap prosedürlerini, üretim, satın alma güncellemelerini mümkün olduğu kadar iyi şekilde günde 
bir veya saatte bir iş takımını programlama. 
Yukarıda bütün bilgilerin hepsini bilgisayarda rapor etme. 
 
 
3.HIGH  DENSITY SYSTEMS (Yüksek Yoğunluklu Sistemler) 
 
3.1 DEEP LANE CONCEPT (Derin Hatlı Depolama Kavrama) 
 
Her bir birim yük X-Y adresi boyunca bu makinada depolanır. Yüksek yoğunluklu bu depo içinde 
X-Y adresinde derinlikte 2 ya da daha çok birim yük için biri diğerinin arkasında olacak şekilde 
bulunmasına izin verilir. İki kat derinlikli raflarda sıralar arası yollar vasıtasıyla iki birim yüke izin 
verilir. Deep – lane raflarda ise iki veya daha fazla genelde ikiden çok birim yük sıralararası yollar 
vasıtasıyla depolanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.1 High density depolama sistemi. 
 
 
3.2 DOUPLE – DEEP SYSTEMS (İki Kat Derinlikli Sistemler) 
Bir depolama ve boşaltma (S/R) makinası normalde 5 elemandan (3 raf, 2 pinyon) oluşur. Gidip 
gelen tabla (shuttle table) single deep depolama içindir. Bu eleman 9 elemanla yeniden 
yerleştirilebilir (5 raf, 4 pinyon). Böylece ön ya da arkada depolama pozisyonları değiştirilerek 2 
derinlikli rafla kapasitesi arttırılabilir. Çünkü bu tabla S/R da taşıyıcıdır ve raflara dokunmaz. 
Sadece raflarda değiştirilmeye gerek duyulan derinlikteki stok adresleridir. Eklenen dikine 
raflardır ve her bir stok seviyesi 75-100 mm daha kalın olacak hale getirilir. 
 
3.3 DEEP LANE SİSTEMLERİ 
Derinlikte 3 veya daha fazla ünite yükün depolanması için S/R da taşıcı ve X-Y de hareket 
edebilen deep lane arabasıyla yer değiştirebilen bir tabladır. S/R makinası pozisyonlandığı zaman, 
raf adreslerine S/R taşıyıcısı kullanılan raylar sayesinde hareket ettirilir. 
 
3.4 DEEP LANE DEPOLAMA RAFLARI 
Deep lane arabasıyla yaklaşık aynı dikey kalınlığa sahiptir.Ancak deep lane stoklama rayları yeni 
bir şekle sahiptir. Bu şekil ya C ya da Z kesitindedir. Tabii ki bu arabanın dizaynına bağlıdır. Üst 
kenarlar yükle desteklenir. Alt kenarlar araba için sürüş yüzeyi temin ederler. 
 
3.5 DEEP LANE ARABASI (DLC) 
DLC birim yükü S/R makinasından transfer eden ce depolama yoluna transfer eden ve bunun için 
dizayn edilmiş bir araçtır. DLC güç tekerleği ile tahrik edilir. 2. Araba yolu taşınan yükü yaklaşık 
40 mm kaldırır. Stok rayları üzerinden 20 mm transfer edilebilir. 
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3.6 S/R MAKİNASI OPSİYONLARI 
S/R makinasında amaç DLC’ye transporttur (seçilen adres için yükün götürülmesidir). Bu yolların 
sıralanışı sistemin fonksiyonuyla ve yapının boyutuyla ilişkilidir. 
 
2 tekerlek (tek ray, üst destek) S/R makinası 10 m üzerindeki depo servisi için kullanılır. 
4 tekerlekli (çift ray, seyyar destek) makine 10 mm’den daha az yükseklik için 
4 tekerlekli S/R taşıyıcı araba work in process için ve tekil yol rafları için kullanılır. 
 
Bu üç sistem man aboard ve otomatik sistemlerle donatılmıştır. 
 
3.7 DLC’NİN OPSİYONLARI 
 
DLC AC ve DC güç versiyonları ile donatılmışlardır. AC güçlü vasıta S/R makinasına kablo ile 
bağlıdır. DC gücü ise bataryalardan karşılanır. Trend DC gücüne doğrudur fakat AC hala ağır 
işler, yüksek çevrim hızlı uygulamalarda kullanılmak içindir. 
 
DLC kontrol opsiyonları üretici ile ve uygulama ile değişik. Operatörlü S/R makinası genelde 
DLC üzerinden kontrol edilerek çeşitli operatörler tarafından kullanılır, kullanılan radyo kontrolü, 
infrared veya lazer iletişimi ile otomatik S/R –DLC sistemler otomatik kontrol ve stok 
bilgisayarına (AS/RS bilgisayar hattı vasıtasıyla bağlıdır) sahiptir. 
 
4. RAF DESTEKLİ (Rack Supported) SİSTEMLER 
 
4.1 BAŞLANGIÇ YAPISAL ÇİZİMLERİ 
 
Yapısal dizaynerin sağladığı başlangıç yapısal çizimleri genellikle depolama rafları planları, 
yandan görünüşleri ve enine kesitleridir. Bunlar normal materyalleri sevketme danışmanı 
tarafından tedarik edilir. Bu çizimlerde yükler için yapısal elemanların bilgisayar modelleri için 
gerekli olan büyüklüğünü yapısal olarak analiz etmek mümkün değildir. Yükler, raf destekli 
yapıya maruz bırakılır. 
 
Çizimlerde gösterilen depolama raf elemanlarının boşluğu ve büyüklüğü depolanmış ürünün 
ağırlığına ve büyüklüğüne göre belirlenir. Zaman uzunluğunca: hususi bir ürün rafa depolanabilir 
aynı zamanda raf sistemi içine o ürünün yerleştirilmesinin belirlenmesine yardım eder. Ürünlerin 
gelecekte sistem içine depolanacağı aynı zamanda düşünülmelidir. 
 
4.2 YAPI KODLARI, ŞARTNAMELER VE YÜKLER 
Yerel hükümet ajans binası genellikle bina kodunun kontrolünü açıkça belirtir ve bu kod normal 
olarak eyalet için bina kodunun en son yayımıdır.Eyalet kodu, temel bina kodunun ve standart 
bina kodunun (SBCC) en son yayımını belirtir. (BOCA) veya uniform bina kodu kullanılır. Bina 
kodunda rüzgar yükü, kar yükü ve sismik yük belirtilir. Palet yükü materyallerin sevketme 
danışmanı ve sahibi tarafından belirlenir. Bir man – aboard içine iki palet derinlikli raf istif sistemi 
ve bir tek istif aracı için etkisi bir palet yükünün %25’idir. Bir man-aboard iki palet derinlikli raf 
istif sistemi için ve çift istif aracı için etkisi iki palet yükünün %25’idir. Bununla birlikte bir 
otomatik istif aracı için hareket ettirme malzemelerinin imalatçısı, dikey statik ve dinamik yüklü 
rafların dizaynı için maksimum bilgiyi raf imalatçısından tedarik etmekle sorumludur. 
 
4.3 BETON PLAKA 
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Beton plaka normalde bir alt yapı danışmanı tarafından dizayn edilir. Plakalar normalde zemin 
üzerindedir ve inşaat alanındaki sütunları belli toprak için müsaade edilebilir yatak basıncı ile 
dizayn edilir. Raf direkleri için başlangıç maksimum korunumlu eksenel baskı ve gerilme 
kuvvetleri, sık sık plaka dizaynını sağlamada başlangıç analizlerinden belirlenir. Plaka daha sonra 
sismik kuvvetler veya rüzgar yükü nedeniyle ters çevrilme sonucunda oluşan en büyük gerilme 
kuvvetleri ve baskıya göre dizayn edilir. 
 
4.4 BİLGİSAYAR MODELLERİ 
 
Modellerin amacı, raf sistemi için kritik yükleme koşullarından bir raf sistemi modelini 
yüklemektir ve bilgisayar çözümünden, model elemanlarından her birine gelen momentler ve 
kuvvetler elde edilir. Bilgisayar modelleri iki ana doğrultuda raf sistemi boyunca enine kesitler 
alınarak belirlenir. Modeller her iki yönde ana dikey destekleme sistemini içermesi gerekir. Şekil 
4.1 bir raf yapısı görünüşünün tipik planının sade bir şekilde göstermektedir. Genellikle bir raf 
yapısını Şekil 4.2 yukarı yönlü çok daha fazla tasvir eder. Şekil 4.3 bir model uzunluğunu ve Şekil 
4.4 bir enine modeli göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4.2 
 
4.5 YAPISAL ELEMANLARI SINIFLANDIRILMASI (Tasnifi) 
 
Soğuk haddeleme veya sıcak şekil vermeyle çelik yapı elemanlarının tasnifi temel şartnamelerden 
takip edilir, isim olarak soğuk şekil verilmiş çelik yapısal elemanların dizayn şartnamesi, Amerika 
demir ve çelik enstitüsü (AISI) ve dizayn şartnamesi, test etme ve endüstriyel çelik depolama 
raflarından yararlanma, raf imalatçıları enstitüsü (RMI). Sıcak şekil verilmiş yapı elemanlarının 
tasnifi bilinen dizayn şartnamesi, fabrikasyon ve yapılar için çelik yapılarının inşası. Amerika 
çelik konstrüksiyon Enstitüsü (AISC). 
 
Raf kirişi veya raf kollar, iki veya bir palet derinlikli istif raf sistemleri için dizayn edilir veya 
normal durumda tasniflenir. Bir istif aracı için, etki faktörünün 1.25 olarak alındığına dikkat 
edilmelidir. Bir standart raf paletindeki kirişlerde, aynı zamanda bir birim yükün %25’i dikey yük 
etkisi ilavesi için araştırılmalıdır. Bir standart raf paleti yanal yükler maruz bırakıldığında 
kirişlerdeki momentler ve kuvvetler bilgisayar sonuçlarından elde edilir ve kirişler, kiriş sütunu 
gibi etkiyecektir. Bir palet rafının veya bir istif rafının  sütunları aynı zamanda kiriş sütunları 
olarak dizayn edilir. Raf paletleri için her kiriş ve sütun arasındaki kuvvetler ve momentler veya 
istif rafları için uzun destekler bilgisayar sonuçlarından elde edilmiş olacaktır. 
 
5. CAROUSEL SİSTEMLERİ 
 
Carousel, bir oval yatay hat üzerinde sandıkların ya da kasaların transferini sağlayan bir sistemdir. 
Bu sistem, ilk olarak askılara konmuş, havai taşıyıcılarda taşınan elbiseler için kullanılan 
sistemden esinlenerek geliştirilmiştir. 
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5.1 UYGULAMALARI 
 
Standart carousellerin birçok değişik uygulamaları var. Bunlar şu belli başlı kategorilerde 
sınıflandırılabilirler. 
 
Üretim Depolama 
Küçük parçalar veya kısmi montajlı parçaların işletme katında veya mağazada depolanması 
istendiğinde. 
 
Alet Depolama 
Aletlerin tavlama aktivitesinde, bakım gerektiren parçaların veya diğer kısımların emniyetli 
olmasında. 
 
Media Depolama 
Dökümanların, teyplerin, filmlerin, kopyaların, örneklerin vb depolanmasında 
 
Toplama 
Her noktada tek operatör kontrolü olan çok geçişli noktalar arasındaki geçici depolama ve 
transport. 
 
Kabinet Depolama 
Döner palet esaslı kabinet sistemlerin montajında. 
 
Palet Depolama 
Özellikle dondurucularda veya fırınlarda ara mesafe korunurken; büyük ağır paletlerin 
depolanmasında. 
 
Burn-In 
Carouselin tepesinde oval elektriklenmiş ray hattının montajıyla ürünlerin elektriksel testi için. 
 
5.2 CAROUSEL TİPLERİ 
Carousellerin tamamı ya üstten ya da alttan tahriklidirler. Bunlar dalgalı veya sürekli çalışabilirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5.1 Üstten Tahrikli Carousel Sistemi 
 
Üstten Tahrikli Carousel 
Üstten tahrik üniteleri belirli aralıklarla bulunan direklerle desteklenen borulu ray hattından 
oluşur. Daha büyük boyuttaki raylar, tekerlekler, halkalar daha ağır yükler taşıyabilmelerine 
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rağmen, üstten tahrik üniteleri genelde daha hafif yükler için kullanılır. Üstten tahrikli sistem 
sürekli çalışan daha yavaş uygulamalar içindir (Şekil 5.1). 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5.2 Alttan Tahrikli Carousel Sistemi 
Alttan Tahrikli Carousel 
 
Alttan tahrik üniteleri de aynı ray hattını kullanılırlar fakat daha büyük boyutlu çelik tekerlekler 
kullanılır. Tekerlekler çelik alt plakanın altına monte edilir.Alttan tahrik üniteleri üstten tahrikliye 
göre daha çok kullanılırlar. Çünkü avantajları daha çoktur. Bunlar: 
 
Daha ağır yükleri taşıyabilirler 
Daha güvenlidirler 
Daha az yüksekliğe ihtiyaç duyarlar 
Döşeme yükünü daha eşit miktarda yayarlar 
 
Dalgalı Hareket 
Çoğu carouseller parçaların depolanması için kullanılır. Parça yüklendiği veya boşaltıldığı zaman 
sistem manuel kontrolle veya bilgisayarla aktif hale getirilir. Aktif hale getirildiğinde carousel 
döner ve istenilen sandıkları en kısa yoldan kontrol noktasına teslim eder. 
 
Sürekli Hareket 
Sürekli hareket carouselleri genellikle tek yönlüdür ve çoğu zaman manuel veya elektriksel 
değişken hız tahriklerine sahiptirler. 
 
5.3 CAROUSEL SİSTEMLERİN ÖZELLİK VE OPSİYONLARI 
 
Carousel tahrik sistemleri ünitelerin ya bir ya da her iki sonuna yerleştirilir.Çoğu tahriklerde, tek 
motor, hız azaltıcı, mafsallı zincir, kasnak ve dişli çarktan oluşmuştur. Çift tahrikliler daha ağır 
yükler için istenir. Motorlar ya alternatif ya da doğru akımlıdır. 
 
Ac tahriki: Genellikle sürekli hareket uygulamalarında veya düşük aktivetil uygulamalarda 
kullanılır. Ac motorları tahriki korumak ve çalıştırırken sarsılmayı azaltmak istendiğinde 
kullanılır. 
 
Dc tahriki: Ac tahriklerinden biraz daha pahalı olmalarına karşın dc üniteleri kavramalara ihtiyaç 
duymazlar. Dc tahrikleri titreşimsiz hareket verme ve durdumaların istendiği durumlarda, durma 
hassasiyetinin ±20 mm’den daha az olması istendiğinde veya ünitedeki yükün değiştiği 
durumlarda kullanılır. Dc tahrik Ac tahrikten çok daha esnektir. Değişken hızın olduğu veya robot 
toplama başlıklarının istendiği durumlarda Dc tahrikleri kullanılmalıdır. 
 
6- MINILOAD DEPOLAMA SİSTEMLERİ 
Miniload5 depolama sistemleri; her kutuda yaklaşık 100-350 kg ağırlıklı parçaları içeren kutuların 
depolandığı metaryel işleme tarzı sistemlerdir. Kutular otomatik seçilir. Belirlenmiş depo 
                                                 
5 Miniload: Malzemelerin konteynerlerle giriş yaptığı depolama. Küçük parçaların ya da ağırlığı 350 kg’yi 
geçmeyen konteyner. 
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bölümlerinde çıkarılırlar. Bir ya da daha fazla operatör tarafından paketlenmeleri; dönem 
sayımlarının yapılması, stoklama için seçilmiş dağıtım noktalarına getirilirler ve sonra otomatik 
olarak tahsis edilen bölümlere geri getirilirler. Miniload depolama sistemleri palet yükleme 
sisteminden ele alınan ağırlıklar ve kullanılan depolama tekniğiyle değil aynı zamanda öncelikli 
kararlaştırılan etkin bedel değerlendirmesiyle palet yükleme sisteminden farklıdır. Halbuki yer 
kullanımı, palet yükleme sistemlerinde planlamasında en önemli faktördür. 
 
6.1 TİPİK MİNİLOAD SİSTEMİ 
Miniload depolama sistemlerinde, parçaların yerleştirildiği kutular otomatik olarak iyi 
düzenlenmiş çalışma istasyonlarındaki operatörlere gönderilir. Sonuç olarak düzeltilmiş parçaları 
incelemek için operatörler depolama koridorlarına gitmek zorunda değildir. Çalışma 
istasyonlarında, yapılacak görev için yükseklikte maksimum uygunluk sağlanmış ve kutu içeriği 
görülebilir biçimde operatörlere sunulur. 
 
6.2. JUSTİFİCATİON 
 
Paletlerde, AS/RS yalnızca makinaların ulaşabileceği 20-25 ft üzerine depolama boyutları 
çıktığında kullanılır. AS/RS uymak için bina boyutlarındaki yükselme planlamada ve seçenekli 
basamaklarda ekonomik açıdan üstesinden gelinmelidir. Depolama alanı yüksekliği artığında, 
depolama hacim artışı kadar bina bedel artışı yükselmez. 
 
6.3 SİSTEMİN BÖLÜMLERİ 
 
1 End of Aisle Delivery Configuration 
Bu sistemlerde istifleyici düzenlenmiş kutuları koridorun sonuna getirir ve platformun parmaklıklı 
depo bölgesi üzerinden pencerenin içinden genişletmek için ileri doğru çalışma istasyonu 
karşısındaki cut out içine ilerler. Platformun içine yerleştirilmiş kutu ile, operatör kutu içeriklerini 
seçer ve stoklar. Bu düzenleme en ucuza yerine getirilir. 
 
2 Side Shuttle Work Station Delivery Configuration 
Side Shuttle çalışma istasyonunun depolama koridorunun sonunda kurulması, AS/RS 
istifleyicisine daha aktif görev için kısmen salıverilmesine olanak tanır. Platform depolama 
bölgesi limitleri üzerine geçirilir. Buna ek olarak çıkarma devirleri platformun her bir kenarındaki 
köşe shuttlelere kutuları iter ve çekerler. İki kutu üzerinde ihtiyaç duyulan aynı zamanlı çalışmaya 
göre kutuların üzerindeki operasyonları seri olarak yerine getirilmesinde bu çalışma istasyonu 
şekli en etkilidir. 
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