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GÝRÝÞ
GS1 Sistemi Tanýmlama, Numaralandýrma ve Barkod Standartlarý Uygulama Kýlavuzu, GS1 Sistemi 

kapsamýnda geliþtirilen 

·  tanýmlama

·  numaralandýrma

·  barkod ile simgeleme

standartlarýný açýklamaktadýr.

Türkiye'deki GS1 Numaralandýrma Organizasyonu TOBB Global Standartlar Merkezi TOBB-GS1 
Türkiye'ye üye olarak GS1 Firma Numarasý alan üretici, daðýtýcý ve satýcý firmalarýn yararlanmasý amacýyla 
hazýrlanan bu kýlavuz, 

·  ticari ürünlerin

·  taþýma birimlerinin 

·  demirbaþlarýn 

·  yerlerin

tanýmlanmasý ve numaralandýrýlmasý için uygulanan GS1 standartlarý konusunda bir baþvuru belgesi 
niteliði taþýmaktadýr.

1970'lerin ilk yarýsýnda önce ABD'de UCC (Uniform Code Council) tarafýndan geliþtirilmeye baþlanan 
sistem, sonraki yýllarda EAN'ýn (Europian Article Numbering Association)  kurulmasý ile Avrupa'da da 
uygulanmaya baþlamýþtýr. 

1995'te Avrupa'daki EAN ile ABD'deki UCC örgütlerinin her iki sistemi uyumlaþtýrma çalýþmalarý 
baþlamýþ, sistemin adý EAN.UCC Sistemi olarak belirlenmiþ ve Avrupa'daki EAN örgütü uluslararasý bir 
örgüte dönüþerek EAN International adýný almýþtýr. 

2000'li yýllara gelindiðinde ise, EAN.UCC Sistemi, bir numaralandýrma ve barkod standartý uygulamasý 
olmanýn ötesine geçerek kapsamýný geniþletmiþ, uluslararasý ticarette el deðiþtiren ürünlerin 
tanýmlanmasý baþta olmak üzere tüm elektronik ticaret uygulamalarýnýn altyapýsýný oluþturan evrensel 
bilgi tanýmlama ve uygulama standartlarýný geliþtiren ve kurallarýný koyan bir yapý kimliðini kazanmýþtýr. Bu 
geliþmeler doðrultusunda, 2005 yýlý baþýnda organizasyonun adý GS1, sistemin adý da GS1 Sistemi olarak 
deðiþmiþtir. 

GS1 Sisteminin yapýsal özelliklerini açýklayan bu kýlavuz, GS1'in 2006 yýlýnda yayýnladýðý ve kendisine 
baðlý GS1 Numaralandýrma Organizasyonlarýna duyurduðu GS1 Sistemi tanýmlarý temel alýnarak 
hazýrlanmýþtýr.

Kýlavuzun ilk bölümünde GS1 Sisteminin geliþtirdiði tanýmlama ve numaralandýrma standartlarý konu 
edilmiþ, izleyen bölümlerde ise sýrasýyla ticari ürünler, taþýma birimleri, demirbaþ ve yerlerin tanýmlanmasý 
için uygulanan numaralandýrma yapýlarý ve yöntemleri açýklanmýþtýr. Kýlavuzun son bölümünde barkod 
basýmý ve yerleþimine iliþkin bilgilere yer verilmiþtir. 

Tanýmlama, numaralandýrma, barkod standartlarý ve barkod alfabelerinin kullanýmý ve baský teknikleri 
konularýnda daha ayrýntýlý bilgi almak için TOBB-GS1 Türkiye'den “General GS1 Specifications” veya 
''Global User Manual'' dokümanýnýn edinilmesi önerilir.
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1. GS1 SÝSTEMÝ

1.1. GS1 TANIMLAMA VE NUMARALANDIRMA SÝSTEMÝ

Kýsaca bir bilgi standartý tanýmlama ve uygulama sistemi olarak tanýmlanabilecek GS1 Sistemi, 
merkezi Brüksel'de bulunan GS1 tarafýndan geliþtirilmekte ve dünya çapýnda yönetilmektedir. GS1'e 
baðlý yerel GS1 Numaralandýrma Organizasyonlarý, tanýmlama ve numaralandýrma standartlarýnýn 
uygulayýcýlarýdýr. Türkiye'deki GS1 Numaralandýrma Organizasyonu TOBB-GS1 Türkiye'dir.

GS1 Numaralandýrma Organizasyonlarý tarafýndan verilen numaralar ve bu numaralarý içeren 
barkodlar, dünyanýn her yerinde geçerli olup uluslararasý tüm ticari iþlemler ve Tedarik Zinciri 
uygulamalarýnda herhangi bir deðiþikliðe gerek kalmaksýzýn kullanýlabilirler. 

GS1 Sistemi baþlangýçta perakende satýþ sektörünün gereksinimlerini karþýlamak üzere 
geliþtirildiyse de daha sonra ürünlerinin tanýmlanmasýna ihtiyaç duyan tüm ticari ve endüstriyel sektörler 
tarafýndan uygulanmaya baþlamýþ, yalnýzca tüketim ürünlerinde deðil, tekstil, otomotiv, saðlýk gibi 
sektörlerde de kullanýlmýþtýr. 

Ticari ve endüstriyel kuruluþlarýn gereksinimlerinin yaný sýra teknolojinin geliþimine de uyum 
saðlayan ve hemen hemen tüm sektörlerin uygulayabileceði tanýmlama ve numaralandýrma 
standartlarýný içeren GS1 Sistemi, bugün dünyanýn her yerinde kullanýlmakta ve saðladýðý olanaklarla 
elektronik ticaretin altyapýsýný oluþturmaktadýr.

GS1 Sisteminin temel amacý, ticari ve endüstriyel ortamlarda hareket gören ticari ürünler (mal ve 
hizmetler) ile taþýma birimlerinin tanýmlanmasýný (“identification”) saðlamaktýr. Sistem ile ticari ürünler 
ve taþýma birimlerinin yaný sýra yerler (lokasyon) ve demirbaþlar da tanýmlanmaktadýr. 

GS1 Sistemi, tanýmlama amacýyla numaralandýrma yöntemleri geliþtirmiþ, ticari ürünler, taþýma 
birimleri, yerler ve demirbaþlar bu numaralar ile kimliklendirilmiþlerdir. Sistem ile, tanýmlama amacýyla 
verilen numaralarýn yaný sýra ürünlere iliþkin tamamlayýcý ve açýklayýcý bilgiler de (parti numarasý, son 
kullaným tarihi, ürünün miktarý, paket sayýsý vb.) kodlanabilmektedir.

GS1 Sisteminin geliþtirdiði Tanýmlama ve Numaralandýrma Standartlarýnýn üç temel bileþeni vardýr:

·    Tanýmlama Standartlarý

·    Barkod / ADC-Otomatik Veri Toplama Teknolojileri (ADC-Automatic Data Capture)

·    Elektronik Veri Deðiþimi (EDI-Electronic Data Interchange)

GS1 Sistemi ile ticari ürünler (mal ve hizmetler), taþýma birimleri, yerler ve demirbaþlar belli 
standartlara uygun olarak tanýmlanýrlar. Tanýmlama amacýyla kullanýlan numara, bütün dünyada 
geçerlidir ve bir  ticari ürünün, yerin ya da demirbaþýn tüm dünyada tekrar etmeyen (unigue) bir 
numara  ile tanýnmasýný saðlar.

Tanýmlama amacýyla kullanýlan numaralar, barkodlar ile de simgelenir. Barkodlar, bilgi sistemleri 
kapsamýndaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarýnda otomatik veri giriþi yapýlmasýný 

 TANIMLAMA 
STANDARTLARI 

BARKOD 
(OTOMATÝK VERÝ TOPLAMA)  

EDI 
(ELEKTRONÝK VERÝ DEÐÝÞÝMÝ) 
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saðlamakta, bu amaçla barkod okuyucular kullanýlmaktadýr. Bilgi sistemlerine elle veri giriþi yapýlmasý 
gereðini ortadan kaldýran ADC uygulamalarý sayesinde, iþ ortamlarýnýn gerektirdiði doðruluk ve hýza 
ulaþýlarak iþlemlerde verimlilik artýþý elde edilir. GS1 Sisteminin barkod standartlarý, bu sistem 
kapsamýnda kullanýlacak barkodlarýn uygulama kurallarýný belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer 
alacak tanýmlama numaralarý ve tamamlayýcý bilgilerin nasýl kodlanacaðýný, kullanýlacak barkod 
alfabelerini, barkodlarýn basým tekniklerini ve barkodlarýn ürünler üzerindeki yerleþtirilme biçimlerini 
açýklamaktadýr.

GS1 Sistemi ile oluþturulan tanýmlama numaralarý, ticaret sýrasýnda yaparken birbirlerine elektronik 
ortamda veri gönderen taraflar arasýnda Elektronik Veri Deðiþimi (Electronic Data Interchange – EDI) 
uygulamalarýnda kullanýlýr. GS1 Sistemi, EDI için EANCOM uygulama kýlavuzlarýný hazýrlamýþ, böylece 
Birleþmiþ Milletlerin tanýmladýðý UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for 
Administration Commerce and Transport) EDI(Elektronik Veri Deðiþimi) mesajlarýnýn ticaret yapan 
kuruluþlar arasýnda nasýl uygulanacaðýný yalýn biçimde göstermiþtir.

Bu üç bileþenin uyumlu bütünlüðü ile

·    ticari ürünlerin tanýmlanmasý,

·    ürünlerin barkodlanmasý,

·  ticaret yapan taraflar arasýnda iþlem gören ürünlerin hareketlerinin ADC teknolojileri ve EDI 
uygulamalarý kullanýlarak elektronik ortamda izlenmesi saðlanýr. 

GS1 Sistemini uygulayan kuruluþlar, bu sistemin getirdiði standartlar sayesinde, iþlemlerini 
elektronik ortamda, iþlem ve veri yinelemesine gerek kalmaksýzýn kolayca gerçekleþtirmektedir; özellikle 
iþlem ve hareket sayýsýnýn çok yüksek olduðu taþýma, satýþ, depolama gibi iþ süreçlerinde hýz ve doðruluk 
kazanýlmakta, tüm bunlarýn sonucunda da iþ yapma verimliliði artmaktadýr.

GS1 Sisteminin tanýmlama ve kimliklendirme amacýyla geliþtirdiði numaralar, bilgi sistemlerindeki 
veritabanlarýnda yer alan kayýtlara eriþmek üzere kullanýlan eriþim anahtarlarýdýr.

Veritabanlarýna eriþim anahtarý olmak üzere geliþtirilen GS1 tanýmlama numaralarý aþaðýdaki 
özelliklere sahiptir:

·  Tek: GS1 Sistemi ile tanýmlanan ticari ürünler, taþýma birimleri, yerler ve demirbaþlarýn her biri 
bütün dünyada tek bir numara ile tanýmlanýrlar. Bu numaranýn bir eþi daha yoktur; dolayýsýyla 
tanýmlanan (kimliklendirilen) ürün, taþýma birimi, yer ya da demirbaþ bir baþkasý ile asla karýþmaz.

·  Anlamsýz: GS1 tanýmlama numarasý, yalnýzca bir eriþim anahtarý olma özelliðinin dýþýnda 
herhangi bir anlam taþýmaz. Bu numara, tanýmladýðý ticari ürünün, taþýma biriminin, yerin ya da 
demirbaþýn özelliklerine iliþkin hiçbir bilgi içermez. Bu numaranýn tek amacý, tanýmladýðý parçanýn bilgi 
sisteminde yer alan ayrýntýlý bilgilerine eriþilmesini saðlamaktýr; bu nedenle, bu numaranýn içerdiði 
rakamlarý kullanarak herhangi bir sýnýflandýrma yapýlmamalýdýr.

·  Uluslararasý: GS1 tanýmlama numaralarý, tüm dünya ülkelerinde ve tüm sektörel uygulamalarda 
kullanýlabilirler. GS1 numarasý ile kimliklendirilen bir ürün, taþýma birimi, yer ya da demirbaþ tüm 
dünyada tek olarak tanýnmaktadýr. Bu numara dünyanýn her yerinde geçerli olduðundan bu 
numaranýn her ülke için yeniden deðiþtirilmesi gerekmemektedir.

·Güvenli ve Kullanýþlý:  GS1 tanýmlama numaralarý bilgi sistemlerinde kolayca kullanýlmak 
üzere geliþtirilmiþtir. Bu numaralar, sabit uzunluktadýr ve yalnýzca rakamlardan oluþurlar (sayýsaldýrlar). 
Numaralarýn sonlarýnda yer alan kontrol basamaðý (“check digit”)  sayesinde numaranýn elektronik 
sistemler tarafýndan yanlýþ algýlanmasý önlenmiþtir.

GS1 Sistemi, ticari ürünler, taþýma birimleri, yerler ve demirbaþlar için tanýmlayýcý numaralar 
geliþtirmiþtir. Bu numaralar, tanýmlanan birimler üzerinde gözle okunur biçimde yer alýr ve ayný zamanda 

1.2.  

1.3.   GS1 TANIMLAMA NUMARALARI

GS1 TANIMLAMA NUMARALARININ ÖZELLÝKLERÝ
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barkod ile de gösterilirler. Tanýmlama numaralarý, elektronik ortamda, ticaret yapan kuruluþlarýn bilgi 
sistemleri arasýnda veri deðiþimi sýrasýnda da kullanýlýrlar. 

Kýlavuzun izleyen bölümlerinde yapýlarý ve oluþturulma yöntemleri açýklanan bu tanýmlama numaralarý, 
aþaðýdaki baþlýklar altýnda sýnýflandýrýlýrlar:

Ticari ürünler, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasýnda sipariþ edilen, satýlan, daðýtýmý yapýlan, yer 
deðiþtiren ya da satýn alýnan, dolayýsýyla baþta fiyatý olmak üzerine bütün tanýmlayýcý bilgilerine gerek 
duyulan mal ya da hizmetlerdir. 

Ticari ürün tek bir parçadan oluþan bir birim olabileceði gibi, bir paket (kutu, koli, çuval, torba vb.) 
içerisinde yer alan ayný ya da birbirinden farklý parçalardan da oluþabilir. 

Ticaret amacýyla el deðiþtiren bu ürünler GTIN (Global Trade Item Number-Ticari Ürün Numarasý) 
olarak adlandýrýlan GS1 numarasý ile tanýmlanýrlar. GTIN (Ticari Ürün Numarasý), aþaðýdakileri 
tanýmlamak üzere kullanýlýr:

-  bir tek ürün (birim)

-  ayný üründen birden fazla sayýda (miktarda) içeren bir paket (kutu, koli, çuval, torba, kasa vb.)

-  deðiþik ürünlerden birden fazla sayýda içeren bir paket (karýþýk kutu, koli, çuval, torba, kasa vb.)

 

Taþýma birimleri, Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taþýnmasý ve/veya depolanmasý amacýyla 
kullanýlan paketleme birimleridir. Taþýma ve/veya depolama gibi lojistik uygulamalarda kullanýlan kutu, 
koli, torba, çuval, kasa ya da bu tür paketleri içeren varil, palet ya da konteyner gibi kaplar taþýma birimi 
olarak anýlýrlar.

Taþýma birimlerini tanýmlamak için SSCC (Serial Shipping Container Code) olarak adlandýrýlan GS1 
numarasý kullanýlýr. SSCC, 18 basamaklý bir numaradýr ve taþýma biriminin seri numarasýný içerir. Bu seri 
numarasý, bir taþýma birimini tüm diðer taþýma birimlerinden ayýrdetmek amacýyla kullanýlýr.

Lokasyon numaralarý, Tedarik Zinciri uygulamalarýnda tanýmlanmasýna gerek duyulan fiziksel, 
fonksiyonel ya da yasal bir adresi simgeleyen numaralardýr. GS1 Sisteminde, yasal þirket adresi, 
departman, ambar, depo, depo içerisindeki alanlar (teslim alma/tesellüm noktasý, kalite kontrol alaný, 
sevkiyat rampasý vb.) gibi özellikle belirtilmesi gereken adresler için lokasyon numarasý geliþtirilmiþtir.

Lokasyon numaralarý, birbirleri ile EDI uygulamalarý gerçekleþtiren kuruluþlar arasýnda, teslimat 
adresi, faturalama adresi, sevkiyat adresi ve bu adreslere iliþkin telefon numarasý, faks numarasý gibi veri 
alanlarýný içeren bilgi sistemi kayýtlarýna eriþmek amacýyla kullanýlýrlar. Adres alanlarýnda tutulan veriler 
genellikle çok uzundur ve elektronik ortamda uzun verileri göndermek, almak ve iþlemek hýz 
düþürücüdür. Bu nedenle, elektronik veri deðiþiminde adresler yerine lokasyon numaralarýnýn 
kullanýlmasý çok daha etkindir. GS1 Lokasyon numaralarý, bilgi sistemlerinde, adreslerin ayrýntýlý 
içeriklerine eriþmek üzere bir eriþim anahtarý olarak kullanýlýrlar.

GS1 Sisteminde,  GS1 GLN   (Global  Location  Number- Global Lokasyon Numarasý) olarak 
adlandýrýlan lokasyon numaralarý,  GTIN-13 numaralandýrma standart oluþturulurlar. Gerek 
duyulduðunda barkod ile simgelenebilirler.

1.3.1.  Ticari Ürün Numarasý (GTIN-Global Trade Item Number)

1.3.2.   Taþýma Birimleri (Logistic Units)

1.3.3  Lokasyonlar (Locations)
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1.3.4.  Demirbaþlar (Assets)

1.4.   GS1 TANIMLAMA VE NUMARALANDIRMA SÝSTEMÝNÝN UYGULANMASI

GS1 Sistemi, sabit kýymet olarak kabul edilen demirbaþlarýn tanýmlanmasý için demirbaþ numaralarý 
geliþtirmiþtir. Bu demirbaþlar, kuruluþlarýn içinde sabit duran (taþýnamaz), yer deðiþtirmeyen varlýklar 
olabileceði gibi, ticaret yapan taraflar arasýnda hareket gören ve geri dönen (geri dönüþümlü-
“returnable”) kasa, palet, varil, konteyner gibi kaplar da olabilirler.

GS1 Sistemi ile kuruluþun içinde kalan, yer deðiþtirmeyen varlýklar GIAI (Global Individual Asset 
Identifier) numarasý ile tanýmlanýrlarken, yer deðiþtiren, gittiði yerden geri dönen ve yer deðiþtirme 
hareketlerinin izlenmesine gerek duyulan varlýklarý tanýmlamak için GRAI (Global Returnable Asset 
Identifier)  numarasý kullanýlýr.

GS1 Tanýmlama ve Numaralandýrma Sistemi, baþlangýçta perakende satýþ uygulamalarýný 
kolaylaþtýrmak ve hýzlandýrmak üzere geliþtirilmiþtir; ancak biliþim teknolojilerinde yaþanan geliþmelerin 
ardýndan elektronik ortamda veri iletiþiminin kolaylaþmasý ve yaygýnlaþmasý sonucunda, üretim 
noktasýndan son tüketiciye dek uzanan Tedarik Zincirinin her aþamasýnda kullanýlabilecek düzeye 
ulaþmýþtýr.

GS1 Sistemi bugün en yoðun olarak perakende satýþ uygulamalarýnda kullanýlmaktadýr. Perakende 
satýþ noktasýnda satýþa sunulan bir ticari ürün için GS1 numarasý kullanýlarak yapýlan uygulama, 
Uygulama-1'de örneklenmiþtir.

GS1 Sistemi'nin Tedarik Zinciri içerisinde yer deðiþtiren bir taþýma birimi için nasýl kullanýldýðý ise 
Uygulama-2'de örneklenmiþtir.

UYGULAMA-1: PERAKENDE SATIÞ UYGULAMASI

GTIN, bir ticari ürünün bütün dünyada tek bir numara ile tanýnmasýný 
saðlar. Ticari ürünün tanýnmasýný saðlayan GTIN, ürünün tanýmlama numarasýný 
içermektedir.

Perakende satýþ noktasýnda satýþa sunulan bir ticari üründe GTIN-13 ya 
da GTIN-8 standartýnda bir GTIN yer almaktadýr. GTIN, ürünün paketi üzerinde 
gözle görülür biçimde yazýlý olduðu gibi, barkod ile de simgelenir. Bu numara, bilgi 
sistemlerinde ürüne ait taným ve fiyat bilgilerinin tutulduðu veritabanlarýndaki 
ürün kayýtlarýna eriþmek için bir eriþim anahtarý olarak kullanýlýr.

Bilgi sistemine baðlý ve barkod okuyuculu bir satýþ noktasý terminali ya da 
yazarkasada okutulan GS1 barkodu için aþaðýdaki iþlemler yapýlýr:

1.   Barkod okuyucu, okuduðu barkodu rakamlara dönüþtürür.

2. Rakamlarýn oluþturduðu numara ile ürünün bilgi sistemindeki 
(veritabanýndaki) taným kaydýna eriþilir.
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3. Ürünün veritabanýndaki taným kaydýndan ürünün tanýmý (stok kodu, adý, 

satýþ birimi-adet, kutu, kg vb.) ile birim satýþ fiyatý elde edilir.

4. Ürünün tanýmý ve birim satýþ fiyatý, veritabanýndan satýþ noktasý 
terminali/yazarkasaya  gönderilir.

5. Satýþ noktasý terminali/yazarkasada ürünün satýlan miktarý ile birim satýþ 
fiyatý çarpýlarak satýþ tutarý hesaplanýr.

6. Ürünün tanýmý (adý, satýþ birimi vb.), birim satýþ fiyatý, satýlan miktarý ve 
satýþ tutarý satýþ fiþi ya da fatura üzerine yazýlýr.

UYGULAMA-2: TEDARÝK ZÝNCÝRÝ UYGULAMASI

Tedarik Zinciri içerisinde üreticiden çýkarak müþteriye sevk edilen bir taþýma 
birimi (“logistic unit”), taþýma sýrasýnda el deðiþtirmekte, sýrasýyla, üretici-taþýyýcý-
daðýtým merkezi-taþýyýcý-müþteri ortamlarýnda hareket etmekte, bu hareketler 
sýrasýnda depolama, taþýma ve yer deðiþtirme iþlemleri yapýlmaktadýr.

Tedarik Zincirinde hareket eden taþýma biriminin üzerinde SSCC numarasý 
yer alýr. SSCC, taþýma biriminin tüm dünyada ve Tedarik Zinciri içerisinde tek olarak 
tanýnmasýný saðladýðý gibi, bu taþýma biriminin bilgi sistemindeki veritabanýnda yer 
alan ayrýntýlý bilgilerine eriþilmesine de olanak veren bir eriþim anahtarýdýr.

Tedarik Zinciri uygulamasý yapan üretici, taþýyýcý, müþteri gibi taraflar, bilgi 
sistemleri kapsamýnda bu sistemlere baðlý barkod yazýcýlar ve barkod okuyucular 
kullanýrlar ve birbirleri ile elektronik ortamda veri deðiþimi yapabilmek üzere EDI 
uygulamalarýndan yararlanýrlar.

GS1 Sisteminin tanýmlama ve numaralandýrma standartlarýnýn kullanýldýðý 
ideal bir Tedarik Zinciri uygulamasýnda aþaðýdaki iþlemler yapýlýr:

1. Ticari ürünün üreticisi olan firma, mallarýný kutulayarak bir palete 
yerleþtirir. Palette yer alan mallarýn ve kutularýn tanýmlarý (stok kodu, miktarý, satýþ 
fiyatý, paketleme biçimi, son kullaným tarihi vb.) bilgi sistemindeki veritabanýna 
kaydedilir.

 

Satýþ 
Fiþi 
….. 
…. 

- adý: gofret  
- birimi: adet 
- birim fiyatý: 150 YTL  

UYGULAMA-1: PERAKENDE SATIÞ UYGULAMASI
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2. Üretici Firma, hazýrlanan palete bir seri numarasý verir. Üretici 
numarasýný ve paletin seri numarasýný içeren SSCC numarasý gözle görülür biçimde ve 
barkodlu olarak bir etikete yazýlýr. Barkod yazýcý kullanýlarak basýlan bu etiket palete 
yapýþtýrýlýr.

3. Üretici Firma, palet üzerindeki SSCC numarasýný barkod okuyucu ile 
okutarak paleti Taþýyýcý Firmaya teslim eder ve paletin üretici firmadan çýktýðý bilgi 
sistemlerine kaydedilir.

4. Üretici firma, etiketlenen paletin SSCC numarasýný ve ayrýntýlý taným 
bilgileri ile birlikte paletin teslim edileceði yerin bilgilerini içeren kayýtlarý, elektronik 
ortamda EDI aracýlýðý ile Taþýyýcý Firma, Daðýtým Merkezi ve Müþterinin bilgi 
sistemlerine gönderir.

5. Taþýyýcý Firma, teslim aldýðý paleti Daðýtým Merkezine teslim ederken SSCC 
numarasý barkod okuyucu ile okutulur. Okunan SSCC numarasý kullanýlarak Daðýtým 
Merkezinin bilgi sistemindeki paletin kaydýna eriþilir, palet bilgileri doðrulanýr ve 
paletin Taþýyýcý Firmadan teslim alýnarak Daðýtým Merkezine girdiði bilgi sistemine 
iþlenir. 

6. Paletin teslim alýndýðýna iliþkin kayýt Daðýtým Merkezi tarafýndan, elektronik 
ortamda EDI aracýlýðý ile Üretici Firma, Taþýyýcý Firma ve Müþterinin bilgi sistemlerine 
gönderilir.

7. Palet, Daðýtým Merkezinden çýkarken paletin SSCC numarasý barkod 
okuyucu ile okutulur ve paletin, paleti Müþteriye taþýyacak Taþýyýcý Firmaya teslim 
edildiði Daðýtým Merkezinin bilgi sistemine iþlenir. 

8. Paletin Taþýyýcý Firmaya teslim edildiðini gösteren kayýt, Daðýtým Merkezi 
tarafýndan elektronik ortamda EDI aracýlýðý ile Üretici Firma, Taþýyýcý Firma ve 
Müþterinin bilgi sistemlerine gönderilir.

9. Palet, Taþýyýcý Firma tarafýndan Müþteriye teslim edildiðinde Müþteri 
barkod okuyucu ile paletin SSCC numarasýný okutur. Okunan SSCC numarasý ile 
paletin Müþterinin bilgi sistemindeki kaydýna eriþilir ve paletin teslim alýndýðý kayda 
iþlenir.

10. Müþteri, paleti teslim aldýðýný gösteren kaydý elektronik ortamda EDI 
aracýlýðý ile Üretici Firma, Daðýtým Merkezi ve Taþýyýcý Firmanýn bilgi sistemlerine 
gönderir.

11. Müþteri, paleti deposunun içerisinde hareket ettirirken SSCC numarasýný 
barkod okuyucu ile okutur ve paletin yaþadýðý tüm depo hareketleri Müþterinin bilgi 
sistemine kaydedilir.

firmanýn 
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ÜRETÝCÝ  MÜÞTERÝ 

 Alýcý Bilgisayar 

 Elektronik Veri Deðiþimi (EDI)
SSCC’nin tanýmladýðý paletin ayrýntýlý bilgileri 

EANCOM mesajý ( DESADV )
 

SSCC barkodu 
okutulur

 

 

TAÞIYICI, DAÐITICI
Palet yer deðiþtirirken SSCC 

barkodu okutulur 

 

SSCC barkodu 
basýlýr

 

Gönderici Bilgisayar

UYGULAMA-2: TEDARÝK ZÝNCÝRÝ UYGULAMASI
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2.  TÝCARÝ ÜRÜNLERÝN NUMARALANDIRILMASI
Ticari ürünler, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasýnda sipariþ edilen, satýlan, daðýtýmý yapýlan, yer 

deðiþtiren ya da satýn alýnan, dolayýsýyla baþta fiyatý olmak üzerine bütün tanýmlayýcý bilgilerine gerek 
duyulan mal ya da hizmetlerdir. Bu tanýmdan da anlaþýlacaðý üzere, hammaddeden baþlayarak son 
tüketicinin eline geçen ürüne dek, özellikleri (ad, birim, fiyat, depolama koþullarý, alým-satým koþullarý vb.) 
tanýmlanmýþ tüm fiziksel mallar ile özellikleri ve fiyatý belirlenmiþ hizmetler ticari ürün kapsamýnda ele 
alýnýrlar.

Ticari ürünlerin tanýmlanmasý ve numaralandýrýlmasý ile bu numaralarýn barkodlarla simgelenmesi, 
satýþ noktalarýndaki satýþ iþlemlerine olduðu gibi, fabrika, daðýtým merkezi, depo gibi ortamlarda malýn 
teslim alýnmasý, envanter yönetimi, mal sevkiyatý gibi birçok lojistik uygulamalara da doðruluk, kolaylýk ve 
hýz kazandýrmaktadýr. Ticari ürünlerin tanýmlarý, numaralarý ve barkodlarý, ticari ürünün hareket ettiði 
Tedarik Zinciri içinde ve daðýtým kanallarý boyunca gerçekleþtirilen, satýn alma, envanter yönetimi, sipariþ 
verme, satýþ ve satýþ noktasý operasyonlarýnda otomasyon yapýlmasýný saðlamakta, böylece iþlemlerin 
elektronik ortamda gerçekleþtirilmesine (elektronik ticaret) olanak vermektedir.

GS1 Sistemi ile dünya üzerindeki her bir deðiþik ticari ürüne bu ürünü dünya üzerinde tek olarak 
tanýmlayacak bir numara verilir; bu numara GTIN (Global Trade Item Number-Ticari Ürün Numarasý) 
olarak anýlýr. GTIN, ürünü kimliklendiren bir numaradýr ve ürünün özelliklerine iliþkin hiçbir bilgi içermez. 
Ürünün tanýmýnda deðiþiklik olmadýðý sürece ürünün GTIN'i de ayný kalýr.

GS1 Sisteminde ticari ürünlere verilen GTIN, rakamlardan oluþan (sayýsal) bir numaradýr. Bu numara, 
ticari ürünün üzerinde gözle görülür biçimde ve barkod sembolü olarak yer alýr, ayný zamanda da 
elektronik ortamda gerçekleþtirilen EDI uygulamalarýndaki standart mesaj kayýtlarýnda kullanýlýr.

Ticari ürünler, GS1 Sisteminde, her biri 14 basamaklý GTIN'in bir alt kümesi olarak 
deðerlendirilebilecek GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 numaralarý ile tanýmlanýr ve yine bu 
numaralarý gösteren barkodlar ile simgelenirler.

GTIN standartýndaki numaralandýrma yapýsý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir:

NOT: Yukarýdaki tabloda yapýsý gösterilen GTIN, bilgisayar ortamlarýndaki veritabanlarýnda 14 
basamaklý, saða dayalý sayýsal bir veri alaný olarak tutulmalýdýr. 

Yukarýda yapýsý gösterilen GTIN'in kapsamýnda, kullanýlan numara standartýnýn tipine baðlý olarak 
GS1  Firma  Numarasý ile Ürün Numarasý yer alýr. Türkiye'de kullanýlan GTIN-13, GTIN-8 ve GTIN-14 
numaralarýnýn yapýlarý ve özellikleri izleyen bölümlerde açýklanmýþtýr.

Bir ticari ürün GTIN ile tanýmlanýrken aþaðýdaki temel kurallar uygulanýr:

1.  Tasarýmý ve/veya içeriði bir diðerinden farklý özellikler taþýyan her bir ürüne ayrý bir tanýmlama 
numarasý (GTIN) verilir. Bu numara bütün dünyada tektir.

GTIN, ürünün özelliklerine iliþkin hiçbir bilgi içermez; ancak ürün deðiþken ölçülerle (paketteki 
ürün adedi, aðýrlýk, boyut vb.) satýþa sunuluyorsa ürünün ölçüsü GTIN'de belirtilebilir. Ürünün özelliklerini 

Numaralandýrma Yapýsý

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

14 basamaklý GTIN (Ticari Ürün Numarasý)

GTIN-14

GTIN-13

UCC-12

GTIN-8

N1

0

0

0

N2

0

0 0 0 0 0

N1

N3 N4 N5 N6

N2 N3 N4 N5

N1 N2 N3 N4

N7

N6

N5

N1

N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14

N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
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açýklayan tanýmlayýcý ve tamamlayýcý bilgiler ise (ürünün adý, paketleme biçimi, fiyatý, boyutlarý, üretim 
tarihi, son kullaným tarihi vb.) ürünü kullanacak ya da ürün üzerinde iþlem 1. yapacak tüm ilgili 
taraflara (taþýyýcý, daðýtýcý, satýcý vb.) bildirilmelidir. (Ürünü kullanan taraflar, elektronik ortamda 
gönderilen mesajlar ile, olanaklý ise EDI ile bilgilendirilebilirler.)

NOT: Deðiþken ölçülerle satýþa sunulan ürünler için maðaza/depo içi tanýmlama ve numaralama 
yöntemleri uygulanmakta, bu amaçla yerel uygulamalar yapmak üzere ulusal standartlar da 
geliþtirilmektedir. Türkiye içinde satýþa sunulan aðýrlýklý ürünler için TOBB-GS1 Türkiye'nin geliþtirdiði 
ulusal standart Bölüm 2.7.1'de açýklanmýþtýr. Maðaza/Depo içi uygulamalarýn özellikleri ise Bölüm 2.8'de 
anlatýlmýþtýr.

2.  Ürünün özellikleri ayný kaldýðý sürece ürüne verilen GTIN ayný kalýr, deðiþtirilmez. Ayný numara, 
ürünün hareket ettiði her noktada ve dünyanýn her yerinde kullanýlýr. 

NOT: Türkiye'ye ithal edilen saðlýk ürünleri, T.C. Saðlýk Bakanlýðýnýn kurallarý gereði Türkiye'de 
yeniden GTIN almak zorundadýrlar. 

GS1 Sisteminde GTIN ile tanýmlanan ve numaralanan ticari ürünlerin kapsamý çok geniþtir. Ürünün 
doðasýna ve kullanýcýlarýn ürünle yaptýklarý iþlemlerin gerektirdiklerine uygun olarak deðiþik standart 
çözümler uygulanýr. 

GS1 Sisteminin ticari ürünler için getirdiði tanýmlama, numaralama ve bu numaralarý simgeleyen GS1 
barkodlarýnýn standartlarý, ticari ürünlerin aþaðýdaki yapýsal özellikleri göz önüne alýnarak 
geliþtirilmiþlerdir:

Fiziksel olan ticari ürünler somut mallardýr. Fiziksel olmayan ticari ürünler ise hizmetlerdir. (Örnek: 
Taþýma hizmeti, depolama hizmeti, danýþmanlýk hizmetleri, saðlýk hizmetleri, temizlik hizmetleri vb.)

Ticareti yapýlan hizmetler de somut mallarda olduðu gibi GTIN ile numaralandýrýlabilir. Hizmetlere 
iliþkin ayrýntýlar Bölüm 2.6'da açýklanmýþtýr.

GS1 Sistemi ile tanýmlanan ve numaralandýrýlan ticari ürünler, dünyanýn her yerinde daðýtýmý 
yapýlabilecek, alýmý-satýmý yapýlabilecek ürünlerdir. Bununla birlikte GS1 Sistemi, bu tür yaygýn daðýtýmý 
yapýlan ürünlerin yaný sýra yalnýzca kýsýtlý bir çevrede örneðin firma içinde, bir depo ya da maðazanýn 
(maðazalar zincirinin) kendi içinde daðýtýmý ve satýþý yapýlan ya da kullanýlan ürünlerin tanýmlanmasý ve 
numaralandýrýlmasýna da olanak vermektedir.

Daðýtýmý kýsýtlanmýþ ürünler için GS1 Numaralandýrma Organizasyonlarý yalnýzca kendi sýnýrlarý içinde 
uygulanabilecek ulusal (yerel) standartlar geliþtirilebilirler; örneðin TOBB-GS1 Türkiye'nin aðýrlýklý ürünler 
için geliþtirdiði GTIN standartý, bir tür kýsýtlý daðýtým uygulamasýdýr. (Bkz. Bölüm 2.7.1)

Maðaza/Depo içi uygulamalarda da yine GS1 Sisteminin önerdiði GTIN yapýsý kullanýlmaktadýr; bu 
uygulama Bölüm 2.8'de açýklanmýþtýr.

Sabit miktarlar içerecek biçimde paketlenerek daðýtýma ve satýþa sunulan ürünler her zaman ayný 
miktarda ürün içerirler; bu ürünlerin boyutlarý, aðýrlýðý, içeriði, tasarýmý her pakette aynýdýr (örnek: 1 adet 
gofret, 4 adet pil, 1 kg. toz deterjan, 500 gr. yað vb.) Bu tür ürünler “sabit miktarlý” olarak adlandýrýlýrlar 
ve ürünün kesinleþtirilmiþ bu miktarý için bir GTIN verilir.

Deðiþken miktarlý ürünlerde ise ürünün diðer tüm özellikleri ayný olsa bile daðýtýma ve satýþa sunulan 
paketlerdeki ürün miktarý farklýdýr. Bu tür ürünler “deðiþken miktarlý” olarak adlandýrýlýrlar (örnek: 
peynir, tavuk, et vb.) Deðiþken miktarlý ticari ürünlerde ürünün boyutlarý (uzunluk, yüzölçümü vb.), 
aðýrlýðý, hacmi ya da bir paketteki ürün adeti her bir paket için deðiþkendir ve deðiþen miktar, ürünün 
daðýtým ve satýþ iþlemlerinde etken rol oynamaktadýr. Örneðin satýþ noktasýnda satýlýrken satýþ fiyatý 
aðýrlýðýna göre hesaplanan tavuk, peynir gibi ticari ürünler, deðiþken miktarlý ticari ürünler sýnýfýna girerler.

2.1.  TÝCARÝ ÜRÜNLERÝN ÖZELLÝKLERÝ

1)  Fiziksel ya da fiziksel olmayan ticari ürünler

2)  Yaygýn olarak daðýtýlan ya da daðýtýmý kýsýtlanmýþ ürünler

3)  Sabit ya da deðiþken miktarlý ürünler
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Deðiþken miktarlý ürünlere verilen GTIN, ürünün tanýmýnýn yaný sýra ürünün deðiþken miktarýnýn 
bilgisini de içerir. (Deðiþken miktarlý ürünler için uygulanabilecek GTIN'e iliþkin açýklamalar Bölüm 2.7'de 
verilmiþtir) 

GS1 Sisteminin ana ilgi alaný perakende satýþ uygulamalarý olsa da bu sistem ile perakende satýlmayan 
dolayýsýyla ürün numarasý ve barkodu satýþ noktasýnda okutulmayacak ticari ürünler de 
tanýmlanabilmektedir. GS1 Sistemi yalnýzca perakende satýlan ürünler için deðil tüm Tedarik Zinciri 
uygulamalarý için ürün tanýmlama ve numaralandýrma standartlarý geliþtirmektedir; dolayýsýyla ticari ürün 
kapsamýna giren ancak perakende satýlmayan ürünler için de GTIN kullanýlabilir.

GS1 Sistemi, ISBN ile tanýmlanan kitaplar, ISSN ile tanýmlanan süreli yayýnlar (dergiler) ve ISMN ile 
tanýmlanan müzik yayýnlarý (kaset, CD vb.) için de GTIN verilmesine olanak saðlamaktadýr.

Yayýnlar için uygulanan GS1 Sistemi tanýmlama ve numaralama standartlarý Bölüm 2.5'de yer 
almaktadýr.

Bir ürün, ayrýlamaz/parçalanamaz bir tek birim olarak daðýtýma ve satýþa sunulduðu gibi, birden çok 
ürünün biraraya getirildiði bir grup halinde de iþlem görebilir. (Örnek: 10 adet mendil paketi içeren 
þirinklenmiþ bir paket, 12 þiþelik içecek kasasý, 10 adet bisküvi paketi içeren bir koli, 24 adet içecek kutusu 
içeren þirinklenmiþ bir tepsi)

Nasýl ki ürünün parçalanamaz bir bütün olan tek bir birimine bir GTIN veriliyorsa, ürünlerin 
oluþturduðu gruba da GTIN verilir. 

Gruplanan ürünler hep ayný ürün olabildiði gibi deðiþik ürünler biraraya getirilerek de gruplar 
oluþturulabilir. (Örnek: 3 adet gül kokulu, 3 adet leylak kokulu sabun içeren bir paket; 2 adet siyah, 1 adet 
kýrmýzý, 2 adet mavi mürekkepli kalem içeren bir paket)

Oluþturulan her bir deðiþik grup için bir GTIN verilir. Gruplanan ürünlerin sabit miktarlýlarý için GTIN 
oluþturma yöntemi Bölüm 2.4'te, deðiþken miktarlýlarý için GTIN oluþturma yöntemi ise Bölüm 2.7’de 
açýklanmýþtýr.

Bazý ticari ürünler fiziksel doðalarý gereði birden çok parça halinde paketlenirler; örneðin demonte 
mobilyalar ile takým oluþturan mobilyalar bu tür ticari ürünlerdir. Bu tür ürünler ayrý parçalar halinde 
sipariþ edilmez ve satýlamazlar. 

Birden çok parçadan oluþan ürünler için geliþtirilen tanýmlama ve numaralandýrma yöntemi EK-C'de 
açýklanmýþtýr.

Ürünün paketi üzerinde yer alacak barkodun yapýsý, ürünün paketinin boyutlarýna baðýmlýdýr. Örneðin 
boyutlarý küçük paketler üzerinde GTIN-8 barkodu uygulanýr; buna iliþkin açýklamalar Bölüm 2.3'te 
verilmiþtir. 

Paketin boyutlarýna baðlý olarak barkod basýmýnda uygulanmasý gereken genel kurallar ise Bölüm 
6'da açýklanmýþtýr.

Ürünün paketinde yer alacak GS1 barkodunun yapýsý, yani seçilmesi gereken barkod alfabesi ve 
barkod boyutlarý (büyültme faktörü, barkodun yüksekliði vb.), ürünün paketlenmesi için kullanýlan 
ambalaj malzemesinin özelliklerine ve rengine baðýmlýdýr. Barkodun, barkod okuyucular ile herhangi bir 
yanlýþ okumaya neden olmayacak biçimde kolayca okunabilmesi için paketin üzerine basýlan barkodun 
özellikleri ambalaj malzemesine uygun olmalýdýr.

GS1 barkodlarýnýn basým ve yerleþtirme özellikleri Bölüm 6'da açýklanmýþtýr.

4)  Perakende satýlan ya da perakende satýlmayan ürünler

5)  Yayýnlar

1) Birim ürünler ya da ürün gruplamalarý

2)  Birden çok parçadan oluþan ürünler

3)  Ürünün paketinin boyutu

4) Ürünün paketinin malzemesi
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Yukarýda sýralanan özellikler aþaðýdaki çizimde sýnýflandýrýlmýþ, izleyen tabloda ise sýnýflamalara baðlý 
olarak uygulanan GTIN yapýsý ile GTIN'i simgelemek için kullanýlabilecek barkod alfabeleri gösterilmiþtir.

 

 
 

   

 

 
 

Karýþýk 
gruplar 

Ayný 
ürünün  gruplarý

Ticari Ürünlerin 
Tanýmlarý 

Sabit 
miktarlý 

Perakende
satýlan

Perakende
satýlmayan

Ürün 
gruplarý

Perakende
satýlan

Perakende
satýlmayan

Birim 
ürünler

Deðiþken 
miktarlý

Perakende
satýlan

Perakende
satýlmayan  

Perakende
satýlan

Perakende
satýlmayan
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Uygulama Alaný

Sabit miktarlý ürünler

Birim ürünler

Perakende satýlan mallar

Perakende satýlan yayýnlar

Perakende satýlmayan mallar

Perakende satýlmayan hizmetler

Ürün gruplarý

Perakende satýlan (karýþýk)

Perakende satýlmayan (karýþýk)

Perakende satýlan (ayný)

Perakende satýlmayan (ayný)

Deðiþken miktarlý ürünler

Perakende satýlanlar

Perakende satýlmayanlar

Türkiye'deki
GTIN
Standartý

Barkod Alfabesi Kýlavuzdaki
Bölüm

GTIN-13

GTIN-8

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-14

GTIN-13

yerel  uygulama,
ulusal standart

GTIN-14

EAN-13

EAN-8

EAN-13

EAN-13

-

EAN-13

ITF-14

GS1 - 128
Uygulama Tanýmlayýcý (01)

EAN-13

ITF-14

GS1 - 128
Uygulama Tanýmlayýcý (01)

ITF-14

GS1 - 128
Uygulama Tanýmlayýcý (01)

EAN-13

ITF-14

GS1 - 128
Uygulama Tanýmlayýcý (01)

2.2

2.3

2.5

2.4

2.6

2.4.1

2.4.1

2.4.1

2.4.2

2.4.2

2.4.2

2.4.2

2.4.2

2.7.1

2.7.2

2.7.2

GS1 Sisteminde Ticari Ürünlerin tanýmlanmasý ve numaralanmasý:
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2.2.  GTIN-13 NUMARALANDIRMA YAPISI

GS1 Sisteminde en yaygýn olarak uygulanan numara yapýsý GTIN-13'dür. 13 basamaktan oluþan 
GTIN-13 numarasýnýn barkodu, EAN-13 barkod alfabesi kullanýlarak basýlýr. 

GTIN-13 numarasý, perakende satýlan ticari ürünlerin yaný sýra hizmetler ve perakende satýlmayan 
ticari ürünler için de kullanýlýr.

GTIN-13 numarasý, GS1 Numaralandýrma Organizasyonunun verdiði firma numarasý ile firmanýn 
ürüne verdiði numaradan oluþur. GTIN-13 numarasýnýn genel yapýsý ile EAN-13 barkodunun görünümü 
aþaðýda verilmiþtir:

Yukarýdaki çizimden de anlaþýlacaðý üzere GTIN-13 numarasýnda yer alan GS1 Firma Numarasý ve 
Ürün Numarasýnýn uzunluklarý deðiþkendir. Bu uzunluklar, GS1 Numaralama Organizasyonu 
tarafýndan tanýmlanan kurallara uygun olarak belirlenmektedirler. TOBB-GS1 Türkiye'nin uyguladýðý 
GTIN-13 numaralama kurallarý aþaðýda anlatýlmýþtýr.

DÝKKAT: Bilgi sistemlerinde bir veri alaný olarak tutulan GTIN-13 numarasý için aþaðýdaki noktalara 
dikkat edilmelidir:

1) GTIN-13 numarasý, 13 basamak, saða dayalý, sayýsal bir alandýr. Veritabanýnda, baþýna “0” 
getirilerek GTIN yapýsýna uygun biçimde 14 basamak, saða dayalý, sayýsal bir alan olarak tutulmasý 
önerilir.

2) GTIN-13 numarasýndaki Firma Numarasý ve Ürün Numarasýnýn uzunluklarý deðiþkendir.

GTIN-13 numarasýndaki Firma Numarasý ve Ürün Numarasý, bilgi sistemleri kapsamýnda herhangi bir 
gruplama, sýnýflama, kodlama yapmak için kullanýlmamalý; numara firma numarasý ve ürün numarasý 

olarak ikiye bölünerek, bir iþlemi gerçekleþtirmek ya da sorgulama ve raporlama yapmak gibi amaçlarla 
kullanýlmamalýdýr. 

GTIN-13 yapýsý            GS1 Firma Numarasý      ve      Ürün Numarasý Kontrol
basamaðý

N   N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                             N13
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Firma Numarasý: TOBB-GS1 Türkiye'ye baþvuran üretici, daðýtýcý, satýcý, ithalatçý firmalara TOBB-
GS1 Türkiye'nin verdiði numaradýr. TOBB-GS1 Türkiye, ürün çeþidi sayýsý 99,999'a dek çýkabilecek 
firmalara 7 basamaklý, ürün çeþidi sayýsý 9,999'a dek çýkabilecek firmalara 8 basamaklý, ürün çeþidi sayýsý 
en çok 999 olabilecek firmalara ise 9 basamaklý firma numarasý vermektedir. 

Ürün Numarasý: TOBB-GS1 Türkiye'ye baþvurarak firma numarasý alan üretici, daðýtýcý, satýcý, 
ithalatçý firmalar, her bir deðiþik ticari ürünlerine kendileri numara verirler. Ürünlere verilecek 
numaralar, TOBB-GS1 Türkiye'den alýnan firma numarasýnýn uzunluðuna baðlý olarak yukarýda 
tanýmlanan GTIN-13 yapýsýna uygun olarak ve bu kýlavuzda açýklanan GTIN oluþturma yöntemlerine baðlý 
kalýnarak verilmelidir.

NOT: Ürün numaralarý verilirken ürünler için herhangi bir gruplama, sýnýflama ve kodlama 
yapýlmamalý, numaralar “1” (bir)'den baþlayarak her yeni ürün için 1 artan sýrada verilmelidir.

Kontrol Basamaðý: GTIN-13 numarasýndaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan 
kontrol basamaðýdýr. EAN-13 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazýrlama programlarý ve 
barkod yazýcýlar tarafýndan otomatik olarak hesaplanan ve EAN-13 barkodunun ayrýlmaz bir parçasý olan 
kontrol basamaðýnýn hesaplanma yöntemi EK-D'de açýklanmýþtýr

GTIN-8 numaralarý, ürün paketinin üzerinde GTIN-13 numarasý ve EAN-13 barkodunun basýlmasý için 
yeterli yer olmadýðý durumlarda GS1 Numaralandýrma Organizasyonu tarafýndan verilir. Türkiye'de GTIN-
8 numaralarý TOBB-GS1 Türkiye tarafýndan verilmektedir.

GTIN-8 numarasý, barkodun basýlacaðý paketin toplam alaný EAN-13 barkodu sýðmayacak kadar 
küçükse kullanýlýr. Firmalar, GTIN-8 numarasýný edinmek için ürünün ambalaj örneði ile birlikte doðrudan 
GS1 Numaralama Organizasyonuna (Türkiye'de TOBB-GS1 Türkiye'ye) baþvurulmalýdýrlar.

GS1 Numaralandýrma Organizasyonu, ancak aþaðýdaki durumlardan biri gerçekleþiyorsa ürünün 
GTIN-8 numarasý almasýný kabul eder:

·Ürün paketinin toplam alaný 80 cm²'den küçük ise

2.3.  GTIN-8 NUMARALARI

     Türkiye'de TOBB-GS1 Türkiye tarafýndan uygulanan GTIN-13 numaralandýrma yapýsý aþaðýda
gösterilmiþtir:

Seçenekler

1. Seçenek
 (Ürün sayýsý 1000)

2. Seçenek
 
(Ürün sayýsý 10.000

3. Seçenek

(Ürün sayýsý100.000

GS1 Firma Numarasý

N1 N2  N3  N4 N5 N6 N7 N8 N9

N1 N2  N3  N4 N5  N6 N7  N8

N1  N2  N3  N4  N5 N6 N7 

Ürün Numarasý

N10 N11 N12

N9  N10 N11 N12

N8   N12N9 N10 N11 

N13

N13

N13

Kontrol B.

22



·   Basýlý etiket yüzeyinin alaný 40 cm²'den küçük ise

·   Silindir kaplar için, kabýn çapý 30 mm'den küçük ise

Bu kurallar ancak ürün paketindeki zorunlu durumdan ötürü EAN-8 barkodunun EAN-13'e oranla 
daha kolay okunma olanaðý saðladýðý durumlarda deðiþtirilebilir; ancak her koþulda bu kurallarýn 
uygulanmasý ya da uygulanmamasý kararý GS1 Numaralandýrma Organizasyonuna aittir.

GTIN-8 numaralarýnýn sahibi GS1 Numaralandýrma Organizasyonudur. Ürünün piyasadan 
çekilmesi ya da ürünün paketinin GTIN-8 kullanýmýný gerektirmeyecek biçimde deðiþmesi durumunda 
GTIN-8 numarasý GS1 Numaralandýrma Organizasyonuna geri verilmelidir.

TOBB-GS1 Türkiye'den GTIN-8 numarasý almak için uygulanan  kurallar  
EK-D'de verilmiþtir.

8 basamaktan oluþan GTIN-8 numarasýnýn barkodu, EAN-8 barkod alfabesi kullanýlarak basýlýr. 
GTIN-8 numarasýnýn genel yapýsý ile EAN-8 barkodu aþaðýda verilmiþtir:

GTIN-8 yapýsý Kontrol
basamaðý

N     N     N     N     N     N     N    1 2 3 4 5 6 7                                    N8

GTIN-8 öneki  ve   Ürün Numarasý

Yukarýdaki çizimden de anlaþýlacaðý üzere GTIN-8 numarasýnda yer alan GTIN-8 öneki ve Ürün 
Numarasýnýn uzunluklarý deðiþkendir. Bu uzunluklar, GS1 Numaralama Organizasyonu tarafýndan 
tanýmlanan kurallara uygun olarak belirlenmektedirler. TOBB-GS1 Türkiye'nin uyguladýðý GTIN-8 
numaralama kurallarý aþaðýda anlatýlmýþtýr.

DÝKKAT: GTIN-8 numarasýnýn, veritabanlarinda, baþýna “000000” getirilerek GTIN yapýsýna uygun 
biçimde 14 basamak, saða dayalý, sayýsal bir alan olarak tutulmasý önerilir.
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(*) TOBB-GS1 Türkiye'ye GS1 tarafýndan verilen önek “869” olmakla birlikte, TOBB-GS1 Türkiye, gerek 
duyarsa, GS1'e baþvurarak yeni önekler de alabilir. Dolayýsýyla bu kýlavuzun yayýnlandýðý tarihte geçerli olan bu öneke 
zamanla yeni önekler de eklenebilir.

 

Ürün Numarasý: TOBB-GS1 Türkiye'ye baþvurarak firma numarasý alan üretici, daðýtýcý, satýcý, 
ithalatçý firmalar, ticari ürün paketinde GTIN-8 numarasý kullanýlmasý gerektiðini kanýtladýklarý koþulda, 
TOBB-GS1 Türkiye, ticari ürün için Ürün Numarasýný verir. GTIN-8 için verilen ürün numarasý 7 
basamaktan oluþur.

Kontrol Basamaðý: GTIN-8 numarasýndaki 8. basamak (N8) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan 
kontrol basamaðýdýr. EAN-8 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazýrlama programlarý ve barkod 
yazýcýlar tarafýndan otomatik olarak hesaplanan ve EAN-8 barkodunun ayrýlmaz bir parçasý olan kontrol 
basamaðýnýn hesaplanma yöntemi EK-D'de açýklanmýþtýr.

GS1 Sisteminde, birim ürünlerin gruplanmasý ile biraraya getirilerek yeni bir ürün çeþidi halinde 
daðýtýma ve satýþa sunulan ürünler de birer ticari ürün olarak ele alýnýrlar ve bu tür ürünlere de GTIN verilir.

Gruplanan ticari ürünlere verilen GTIN, grubun ayný üründen ya da birbirlerinden farklý ürünlerden 
oluþmasýna baðlý olarak GTIN-13 ya da GTIN-14 numarasý alýr ve paketin üzerine bu numaraya karþý gelen 
barkod basýlýr.

Deðiþik ürün çeþitlerinin biraraya gelmesi ile oluþturulan gruplar (karýþýk paketler-kutu, koli, kasa vb.) 
yeni bir ticari ürün olarak GTIN alýrlar ve GTIN-13 numarasý ile tanýmlanýrlar. 

Karýþýk grubun içerisinde GTIN almamýþ birim ürünler olabileceði gibi grubun içerisindeki ürünlerin 
her birinin kendilerine ait GTIN'leri de olabilir. Her koþulda, grubun kendisine yeni bir GTIN verilir. Örneðin 
grubun içerisinde 5 adet GTIN'i A olan ürün, 10 adet de GTIN'i B olan ürün varsa bu gruba GTIN C 
olarak yeni bir numara verilir. (Örnek: 3 adet gül kokulu sabun, 3 adet leylak kokulu sabun, 3 adet 
lavanta kokulu sabun içeren þirinklenmiþ bir paket yeni bir GTIN alýr)

Farklý ürünlerin gruplanmasý ile oluþan karýþýk paketler aþaðýdaki özelliklerden birini taþýyabilirler:

·perakende satýþ noktalarýnda satýþa sunulan ve barkodlarý perakende satýþ noktasýndaki satýþ 
noktasý terminali/yazarkasada okutulan paketler

·perakende satýþ noktalarýndan geçmeyen ancak ticari ürünleri taþýmak ve/veya depolamak için 
kullanýlan kutular (koliler, kasalar vb.)

Farklý ürünlerin gruplandýðýný gösteren GTIN-13 numarasýný barkod halinde simgelemek için 
aþaðýdaki barkod alfabelerinden biri kullanýlabilir:

·EAN-13 

·ITF-14 (14 basamaklý Interleaved 2 of 5 barkod alfabesi)

·AI'ý (01) olan GS1 - 128  

2.4.  GRUPLANAN TÝCARÝ ÜRÜNLERÝN NUMARALANDIRILMASI

2.4.1.   Farklý Ürünlerden Oluþan Gruplar (Karýþýk Gruplar)

Türkiye'de TOBB-GS1 Türkiye tarafýndan uygulanan GTIN-8 numaralama yapýsý aþaðýda gösterilmiþtir:

Kontrol
basamaðý

N1   N2   N3  N    N    N     N    4 5 6 7                        N8

GS1 Ürün Numarasý

24



NOT: EAN-13 alfabesi perakende satýþ noktalarýndaki satýþ noktasý terminali/yazarkasalara baðlý 
barkod okuyucular tarafýndan okunabildiði halde, ITF-14 ve GS1 - 128 alfabelerirý satýþ noktalarýnda 
okutulamazlar.

EAN-13 ya da GS1 - 128 barkodunun paket üzerine kolayca basýlamadýðý durumlarda ya da doðrudan 
kutu (koli) üzerine baský yapýlacaksa ITF-14'ün kullanýlmasý yerinde olur. (ITF-14 barkod alfabesi, diðer 
barkodlardan daha geniþ çubuklu olduðundan okuma kolaylýðý saðlar) 

Karýþýk gruplar için kullanýlan 13 basamaklý GTIN-13 numarasý, ITF-14 ya da GS1 - 128 barkod 
alfabesi ile simgelendiðinde 13 basamaklý numaranýn baþýna “0” (sýfýr) getirilerek numara 14 basamaða 
tamamlanýr. 

    Farklý ürünlerin gruplanmasýnda kullanýlan tanýmlama ve numaralama yapýsý ile kullanýlabilecek 
barkod alfabesi seçenekleri aþaðýdaki tabloda örneklenmiþ, örneðe uygun olarak kullanýlabilecek 
barkodlar da tablonun ekinde gösterilmiþtir.

Örnek Gruplama Biçimi Grup
Perakende

   Satýlýr

Grubun GTIN'i
    (GTIN-13)

Barkod
Alfabesi

1

2

3

4

4 adet yeþil sabun (GTIN yok)

6 adet sarý sabun (GTIN yok)

4 adet yeþil sabun (GTIN yok)

6 adet sarý sabun (GTIN yok)

4 adet yeþil sabun 
(yeþil sabunun
GTIN'i: 8691234000014)

6 adet sarý sabun 
(sarý sabunun
GTIN: 8691234000021)

4 adet yeþil sabun 
(yeþil sabunun
GTIN'i: 8691234000014)

6 adet sarý sabun 
(sarý sabunun
GTIN: 8691234000021)

Evet

Evet

Hayýr

Hayýr

8691234123454

08691234123454

8691234000038

08691234000038

EAN-13

EAN-13

ya da

GS1 - 128

(Uygulama 

Tanýmlayýcýsý 01)

ITF-14

ya da

GS1 - 128

(Uygulama 

Tanýmlayýcýsý 01)

ITF-14

Barkodlar:
Örnek-1: EAN-13 barkod alfabesi 
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Örnek-3: EAN-13 barkod alfabesi

Örnek-4: 
i) ITF-14 barkod alfabesi (koli üzerine basýlýr)

ii) GS1 - 128 barkod alfabesi – AI (01)

Örnek-2: ITF-14 barkod alfabesi (koli üzerine basýlýr)
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Ayný Ürünün Gruplarýnda GTIN-13 Numarasýnýn Kullanýmý: 

Ayný ürünün oluþturduðu gruplarý tanýmlamak için kullanýlan GTIN-13 numarasý için karýþýk gruplarda 
uygulanan kurallar geçerlidir. (Bkz. Bölüm 2.4.1) Gruba verilen GTIN-13 numarasý, her zaman, grubun 
içerdiði ticari ürünün GTIN'inden farklý olmalýdýr.

Ayný ürünün birden çok deðiþik grubu varsa her bir deðiþik grup için ayrý bir GTIN-13 numarasý 
oluþturulmalýdýr. Örneðin ayný ürün bir pakette 10 adet varsa bu paketin GTIN'i A, bir baþka pakette 20 
adet varsa bu paketin GTIN'i ise B olmalýdýr. 

Ayný ürünün oluþturduðu gruplar perakende satýlýyorsa bu gruplarýn GTIN-13 numarasý grubun 
paketinin üzerinde EAN-13 barkod alfabesi ile simgelenir.

Ayný ürünün oluþturduðu gruplar perakende satýlmýyorlarsa, yani grubun paketi (kutu, kasa, koli vb.) 
yalnýzca taþýma ve/veya depolama amacýyla kullanýlýyorsa bu gruplara verilen GTIN-13 numarasý paketin 
(kutu, koli, kasa vb.) üzerinde ITF-14 ya da GS1 - 128 (AI 01) barkod alfabelerinden biri ile simgelenir. Bu 
durumda gruba verilen GTIN-13 numarasýnýn baþýna “0” (sýfýr) getirilerek numara 14 basamaða 
tamamlanýr.

.4.2.  Ayný Üründen Oluþan Gruplar 

Ayný ürünün biraraya getirilmesi oluþan gruplar da birer ticari ürün olarak tanýmlanýrlar ve bu gruplar 
da aþaðýdaki numaralardan biri kullanýlarak GTIN alýrlar:

·   GTIN-13 numarasý (karýþýk gruplardaki gibi),

·   GTIN-14 numarasý.

Gruplanan ürünün kendisi GTIN almýþ ya da almamýþ olabilir; her koþulda, grubun kendisine yeni 
bir GTIN verilir. Örneðin grubun içerisinde 12 adet GTIN'i A olan ürün varsa bu gruba GTIN B olarak 
yeni bir numara verilir. (Örnek: 10 adet mendil paketi içeren þirinklenmiþ bir paket yeni bir GTIN alýr)

Ayný ürünü gruplayan paketler aþaðýdaki özelliklerden birini taþýyabilirler:

·  perakende satýþ noktalarýnda satýþa sunulan ve barkodlarý perakende satýþ noktasýndaki satýþ 
noktasý terminali/yazarkasada okutulan paketler

·  perakende satýþ noktalarýndan geçmeyen ancak ticari ürünleri taþýmak ve/veya depolamak için 
kullanýlan kutular (koliler, kasalar vb.)

Ayný ürünün gruplandýðýný gösteren GTIN ve bu GTIN'i barkod halinde simgelemek için kullanýlan 
barkod alfabesi, aþaðýdaki tabloda gösterilen kurallara uygun olarak seçilir:

Grup
Perakende

Satýlýr

Grubun GTIN’i Barkod Alfabesi

Evet

Hayýr

Hayýr

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-14

EAN-13

EAN-13

ITF-14 veya GS1-128

ITF-14 ya da

GS1-128
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Ayný Ürünün Gruplarýnda GTIN-14 Numarasýnýn Kullanýmý

Ayný ürünün perakende satýlmayan ancak depolama/taþýma gibi amaçlarla oluþturulan gruplarý varsa 
bu gruplar için GTIN-14 numarasý kullanýlýr. 

Perakende satýlmayan gruplarýn GTIN'i, grubun içerdiði ürünün GTIN-13 standartýndaki GTIN'in 
baþýna 1 basamaklý “paket göstergesi” getirilerek oluþturulur. Bu tür gruplar için GTIN-14 numarasý 
oluþturma yöntemi aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.

Paket Göstergesi: GTIN-14 numarasýnýn ilk basamaðýdýr (N1). 1-8 arasý deðer alýr ve deðiþik 
gruplama biçimlerini gösterir. 

NOT: GTIN-14 numarasýnýn baþýna getirilen Paket Göstergesi 1-8 arasý deðer alýr. “0”, karýþýk ya da 
ayný ürünlerden oluþan (perakende satýlmayan) gruplarýn GTIN-13 numaralarýný 14 basamaða 
tamamlamak için kullanýlýr. “9” ise deðiþken miktarlý ürünleri (perakende satýlmayan) tanýmlamak üzere 
ayrýlmýþtýr.

Ticari Ürünün GTIN'i: Grubun içeriðini oluþturan ticari ürünün GTIN-13 standartýndaki tanýmlama 
numarasýdýr. Bu numaranýn kontrol basamaðý dýþýndaki ilk 12 basamaðý alýnarak oluþturulur (N2 - N13)

Kontrol Basamaðý: GTIN-14 numarasýndaki 14. basamak (N14) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan 
kontrol basamaðýdýr. Kontrol basamaðýnýn hesaplanma yöntemi EK-D'de açýklanmýþtýr.

Ayný ürün birden çok deðiþik biçimde gruplanýyorsa (örneðin, bir pakette 10 adet, bir baþka pakette 
20 adet vb.) GTIN-14 numarasý kullanýlýr ve her deðiþik pakete ayrý bir paket göstergesi verilmesi 
gerekir. Paket göstergesi 1-8 arasýnda bir rakamdýr; her rakam deðiþik bir paketleme biçimini gösterir. 
Bu rakam, paketin/kutunun üreticisi tarafýndan verilir ve aþaðýdaki örnekteki gibi kullanýlýr:

Örnek: 3 deðiþik tipte kutulanan bir ticari ürünün kutusunun numarasýnda yer alabilecek Paket  
Göstergeleri:

Ayný Ürünü Ýçeren Grubun GTIN'i

Paket
Göstergesi

Gruplanan ticari ürünün GTIN'i
(kontrol basamaðý hariç)

Kontrol 
Basamaðý

N1 (1-8) N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12  N13 N14

Paket Göstergesi Açýklama

Kutuda 12 adet ürün var.

Kutuda 24 adet ürün var.

Kutuda 36 adet ürün var.

1

2

3

Örnekler:

Ayný ürünün gruplanmasýnda kullanýlan tanýmlama ve numaralama yapýsý ile kullanýlabilecek barkod 
alfabesi seçenekleri aþaðýdaki tabloda örneklenmiþ, örneðe uygun olarak kullanýlabilecek barkodlar da 
tablonun ekinde gösterilmiþtir.

GTIN-14 numarasý, ITF-14 ya da GS1 - 128 barkod alfabelerinden biri kullanýlarak basýlabilir.
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Barkodlar:
Örnek-1: EAN-13 barkod alfabesi

Örnek-2: EAN-13 barkod alfabesi

Örnek Gruplama Biçimi Grup
Perakende

Satýlýr

Grubun GTIN'i Barkod
Alfabesi

4 adet kalem pil 

(birimde-bir adet pilde GTIN yok)

10 adet mendil paketi

(1 adet mendil paketinin 

GTIN'i: 8691234000014)

10 adet mendil paketi

(1 adet mendil paketinin 

GTIN'i: 8691234000014)

12 adet peçete paketi 

(1 adet peçete paketinin 

GTIN'i: 8691234000038)

24 adet peçete paketi 

(1 adet peçete paketinin 

GTIN'i: 8691234000038)

1

2

3

4

5

Evet

Evet

Hayýr

Hayýr

Hayýr

GTIN-13

8691234123454

GTIN-13

8691234000021

GTIN-13

08691234000021

GTIN-14

18691234000035

GTIN-14

28691234000032

EAN-13

EAN-13

ITF-14

ya da

GS1-128

EAN-13

ya da

GS1 - 128

ITF-14

ya da

GS1 - 128

ITF-14
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Örnek-3: ITF-14 barkod alfabesi (koli üzerine basýlýr)

Örnek-4: ITF-14 barkod alfabesi (koli üzerine basýlýr)

Örnek-5: ITF-14 barkod alfabesi (koli üzerine basýlýr)

ii) GS1 - 128 barkod alfabesi AI (01)
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2.5.  YAYINLARDA GTIN UYGULAMASI

GS1 Sistemi ile kitaplar, süreli yayýnlar (dergiler, gazeteler) ve müzik yayýnlarýna (kaset, CD) GTIN 
verilir. Yayýnlarýn tanýmlanmasý için GTIN-13 numarasý kullanýlýr; bu numara, yayýnýn üzerine EAN-13 
barkod alfabesi kullanýlarak basýlýr.

GS1 Sistemi, yayýnlarýn tanýmlanmasýnda yayýncýlýk sektöründe kullanýlagelen numaralama sistemini 
temel almýþtýr; buna göre,

·  kitaplar için ISBN (International Standart Book Number)

·  süreli yayýnlar için ISSN (International Standart Serial Number)

·  müzik yayýnlarý için ISMN (International Standart Music Number)

kullanýlarak GTIN-13 numarasý oluþturulur.

Yayýncý firmalar, yayýnlarýnda ISBN, ISSN ya da ISMN gibi numaralama 
standartlarýný kullanabilecekleri gibi arzu ederlerse yayýnlarýna doðrudan 
GTIN-13 numarasý da verebilirler.
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2.5.1.  KÝTAPLARIN NUMARALANDIRILMASI

2 007 Yýlýndan itibaren ISBN numaralarý 13 basamaklý olarak gönderilmektedir. 13 basamaklý ISBN 
numarasý EAN-13 barkod alfabesi kullanýlarak basýlabilir.

ISBN 975-6859-74-1

9 799756 859741

ISBN  975685974-1

9 799756 859741

ISBN  975685974-1



      2.5.2.   Süreli Yayýnlarýn Numaralandýrýlmasý

Süreli yayýnlar için uygulanan GTIN-13 standartýndaki GTIN yapýsý aþaðýda gösterilmiþtir:

GS1 Öneki Süreli yayýnýn ISSN'i 
(ISSN'in kontrol basamaðý
hariç)

Deðiþken Kontrol
Basamaðý

977 N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10 N11  N12   N13

GS1 Öneki: Süreli yayýnlarýn GTIN-13 numarasý dünyanýn her yerinde 977 ile baþlar.

ISSN: Süreli yayýna verilen ISSN'dir. 8 basamaklý ISSN'in 8. basamaðý kontrol basamaðý olduðundan, 
GTIN numarasý oluþturulurken bu basamak numaradan çýkarýlýr ve ISSN'in ilk 7 basamaðý GTIN-13 
numarasýnda kapsanýr. (N4 - N10)

NOT: Süreli yayýnlarýn ISSN'i Türkiye'de T.C. Kültür Bakanlýðý tarafýndan verilir. Süreli yayýnlarda 
uygulanan GTIN-13 numarasý için TOBB-GS1 Türkiye'ye üye olarak firma numarasý almak gerekmez.

Deðiþken: Süreli yayýnýn GTIN-13 numarasýndaki 2 basamaklý bu alan (N11 - N12), süreli yayýnýn 
deðiþik özellikleri için kullanýlabilir ya da “00” olarak býrakýlabilir. Bu alan, istenirse günlük gazetelerde 
hafta içindeki gün sayýsý için kullanýlabilir.

Kontrol Basamaðý: GTIN-13 numarasýndaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan 
kontrol basamaðýdýr. EAN-13 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazýrlama programlarý ve 
barkod yazýcýlar tarafýndan otomatik olarak hesaplanan ve EAN-13 barkodunun ayrýlmaz bir parçasý olan 
kontrol basamaðýnýn hesaplanma yöntemi EK-D'de açýklanmýþtýr.

Süreli yayýnýn seri numarasý ise yayýnýn GTIN-13 numarasýnýn basýldýðý EAN-13 barkod alfabesinin 
“ek-2” (add-on 2) olarak adlandýrýlan, 2 basamaklý bilgi tanýmlama olanaðý veren barkod parçasý ile 
GTIN-13 numarasýnýn sað yanýna basýlýr. Süreli yayýnlarda 2 basamaklý seri numarasýný kullanmak, 
yayýnlarý birbirlerinden ayýrdedilmesi için zorunludur; ancak daðýtýcý/satýcý firmalar bu seri numarasýnýn 
barkodunu okutup okutmamakta serbesttir. (EAN-13 barkod alfabesinin ek-2 barkod parçasýnýn 
okunmasý/okunmamasý için barkod okuyucunun ayarlanmasý gerekir)

Süreli yayýnlarýn barkodun ek-2 parçasýnda yer alan 2 basamaklý seri numarasý aþaðýdaki tabloda 
gösterilen kurallara uygun olarak verilir:
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Yayýn sýklýðý Seri numarasý

Günlük ya da 

haftada birkaç kez 

yayýnlananlar

yýl içindeki haftanýn numarasý (01 – 53)

(her bir günün yayýný diðerinden ayýrmak için yayýnýn

GTIN-13 numarasýndaki “deðiþken” baþlýklý

alanda hafta içindeki günün numarasý yer alabilir)

haftanýn yýl içindeki numarasý (01 – 53)

yayýnýn yayýnlandýðý haftanýn yýl içindeki numarasý (01 – 53)

ayýn yýl içindeki numarasý (01 – 12)

yayýnýn yayýnlandýðý ayýn yýl içindeki numarasý (01 – 12)

yayýnýn yayýnlandýðý ayýn yýl içindeki numarasý (01 – 12)

1. basamak: Yýlýn son basamaðý

2. basamak: 1 yaz; 2 sonbahar; 3 kýþ; 4 ilkbahar

1. basamak: Yýlýn son basamaðý

2. basamak: 5

1. basamak: Yýlýn son basamaðý

2. basamak: yayýnýn yayýnlandýðý mevsimin numarasý

01 – 99 arasýnda artan sýrada numaralandýrýlýr

Haftalýk

Ýki haftalýk

Aylýk

Ýki aylýk

Üç aylýk (çeyrek)

Mevsimlik

Yýllýk

Ýki yýllýk

Diðer sýklýklar

Örnek: 

ISSN'i 1300-8153 olan haftalýk bir derginin 

GTIN-13 standartýndaki GTIN'i 9771300815007'dir. 

Bu derginin yýl içindeki 12. haftada taþýmasý gereken barkod EAN-13 ek-2 

barkod alfabesi ile basýlýr:
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GS1 Öneki

9790

Müzik yayýnýnýn ISMN'i 
(ISMN'in kontrol basamaðý hariç)

N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12

Kontrol
Basamaðý

N13

GS1 Öneki: Müzik yayýnlarýnýn GTIN-13 numarasý dünyanýn her yerinde 9790 ile baþlar.

ISMN: Müzik yayýnýna verilen ISMN'dir. 9 basamaklý ISMN'in 9. basamaðý kontrol basamaðý 
olduðundan, GTIN numarasý oluþturulurken bu basamak numaradan çýkarýlýr ve ISMN'in ilk 8 basamaðý 
GTIN-13 numarasýnda kapsanýr. (N5 - N12)

NOT: Müzik yayýnlarýnýn ISMN'i yurtdýþýndaki ilgili kuruluþlardan alnýr; bu numara TOBB-GS1 Türkiye 
tarafýndan verilmez.

Kontrol Basamaðý: GTIN-13 numarasýndaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan 
kontrol basamaðýdýr. EAN-13 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazýrlama programlarý ve 
barkod yazýcýlar tarafýndan otomatik olarak hesaplanan ve GTIN-13 barkodunun ayrýlmaz bir parçasý olan 
kontrol basamaðýnýn hesaplanma yöntemi EK-D'de açýklanmýþtýr.

     2.5.3. Müzik Yayýnlarýnýn Numaralandýrýlmasý
Müzik yayýnlarý için uygulanan GTIN-13 standartýndaki GTIN yapýsý aþaðýda gösterilmiþtir. 

2.6.  HÝZMETLERÝN NUMARALANDIRILMASI

GS1 Sistemi ile perakende satýlmayan ancak alým-satýmý yapýlan hizmetler de numaralandýrýlýrlar. 
Hizmetler için GTIN-13 numarasý kullanýlýr; ancak hizmetler perakende satýlmadýðý için bu numara barkod 
ile simgelenmez. 

Hizmeti tanýmlayan GTIN-13 numarasý, hizmetin bilgi sistemindeki (veritabanýnýndaki) ayrýntýlý 
tanýmýna eriþmek için bir eriþim anahtarý olarak ve genellikle birbirleri ile elektronik ortamda ticaret 
yapan firmalar arasýnda ve EDI uygulamalarýnda kullanýlýr.

Hizmeti tanýmlayan GTIN-13 numarasý, Bölüm 2.2'de anlatýlan GTIN-13 numaralama yapýsýna uygun 
olarak tanýmlanýr; gerekirse hizmetler için Bölüm 2.8'de anlatýlan maðaza/depo içi GTIN uygulamasý 
yapýlarak, kýsýtlý ortamda kullanýlan özel numaralar verilebilir.

GTIN-13 numarasý ile aþaðýda örneklenen türde hizmetler tanýmlanabilir:

· Saðlýk hizmetleri: Hastanelerde oda ücretleri, laboratuvar testleri, hasta bakým hizmetleri, muayene 
hizmetleri vb.

· Abonelik ve üyelik hizmetleri: Kütüphane, dernek, kulüp, süreli yayýn, Ýnternet aboneliði vb. 
hizmetler.

· Bakým ve destek hizmetleri: Televizyon onarýmý, bilgisayar uygulamalarý desteði, danýþmanlýk 
hizmetleri vb.

·  Turizm ve aðýrlama hizmetleri: Otel odasý ücretleri, yemek ve ikram hizmetleri vb.

·  Ýnþaat hizmetleri: Tesisat, bina yapýmý, kablolama vb.

NOT: GS1 Sistemi, hizmeti alan kiþi/kuruluþlarýn tanýmlanmasý için GSRN (Global Service Relation 
Number) olarak adlandýrýlan bir baþka numaralama standartý da geliþtirmiþtir. 18 basamaklý bu numara, 
GS1 - 128 standartýnda “8018” AI ile kullanýlýr. GSRN'e iliþkin ayrýntýlar TOBB-GS1 Türkiye'den edinilecek 
“General GS1 Specifications” veya ''Global User Manual'' dokümanýnda bulunabilir.

34



2.7.  DEÐÝÞKEN MÝKTARLI ÜRÜNLERÝN NUMARALANDIRILMASI

2.7.1.  Perakende Satýlan Deðiþken Miktarlý Ürünler Ýçin Türkiye Standartý

Daðýtýma ve/veya satýþa sunulduðunda aðýrlýk, uzunluk, yüzölçümü, hacim vb. deðiþen bir 
özelliðinden ötürü daðýtým/satýþ koþullarý deðiþen ürünler deðiþken miktarlý olarak adlandýrýlýrlar. 
Örneðin, satýþ noktasýnda satýlýrken satýþ tutarý aðýrlýðýna göre belli olan peynir, tavuk ya da þarküteri 
ürünleri deðiþken miktarlý ürün sýnýfýna girerler.

Perakende satýþ ortamlarýnda kullanýlan GS1 GTIN'lerinin yapýlarý ürünün deðiþken özelliðini 
gösteremediðinden, perakende satýlan deðiþken miktarlý ürünler için dünyada kabul edilmiþ 
uluslararasý bir standart yoktur. GS1 Numaralama Organizasyonlarý, deðiþken miktarlý ürünler için 
kendi sýnýrlarý içerisinde kalmak koþulu ile yerel (ulusal) standartlar geliþtirip uygulamaktadýrlar.

Perakende satýlmayan deðiþken miktarlý ticari ürünler ise GTIN-14 numarasý ile tanýmlanýrlar. Bu tür 
ürünler için GS1 - 128 standartýnýn getirdiði olanaklar ile AI'lar (Application Identifiers) kullanýlýr.

Perakende satýlan deðiþken miktarlý ürünler için uluslararasý bir standart olmadýðý halde bu tür 
ürünlerin Tedarik Zinciri içerisinde daðýtýma sunulmasý ve satýþ noktalarýnda satýlmasý bir zorunluluktur. 

Türkiye'de perakende satýlan deðiþken miktarlý ürünler için aþaðýdaki yöntemler uygulanýr:

1) Maðaza/Depo içi GTIN kullanýlýr (Bkz. Bölüm 2.8)

Maðaza/depo içinde kalan, örneðin adet ile satýlan birimler, metrekare ile satýlan halýlar, uzunluk ile satýlan 
kumaþlar, numaralarý deðiþen ayakkabýlar vb. ticari ürünler için uygulanýr. Maðaza/Depo içi GTIN 
uygulamasý seçildiðinde ürünün numaralandýrýlmasý yöntemi maðaza/depo yönetimi tarafýndan yapýlýr. 
Bu yolla numaralandýrýlan deðiþken miktarlý ticari ürünlerin numaralandýrýldýklarý maðaza/depo 
dýþarýsýnda daðýtýma ve/veya satýþa sunulmasý kesinlikle GS1 Sistemine aykýrýdýr.

2) Aðýrlýkla satýlan ürünlerde, TOBB-GS1 Türkiye'nin aðýrlýklý ürünler için geliþtirdiði Aðýrlýklý Ürün 
Numarasý standartý uygulanýr.

TOBB-GS1 Türkiye, Türkiye'deki aðýrlýkla satýlan ürünlerin üretici, daðýtýcý ve satýcý firmalarýnýn  
gereksinimlerini karþýlamak üzere aðýrlýklý ürünlerin tanýmlanmasý ve numaralandýrýlmasý için ulusal bir 
standart geliþtirmiþtir.

TOBB-GS1 Türkiye'nin geliþtirdiði Aðýrlýklý Ürün Numarasý standartý aþaðýdaki temel özelliklere 
sahiptir:

·  Aðýrlýklý ürün numarasý bir tür Maðaza/Depo içi GTIN uygulamasýdýr

·  Aðýrlýklarý deðiþen ve satýþ bedelleri aðýrlýklarýna göre belirlenen ticari ürünler için kullanýlýr

·  Aðýrlýklý ürünlere verilen numara GS1 Sisteminin GTIN-13 yapýsýna uygundur 

·  Aðýrlýklý ürün numarasý aðýrlýklý ürün paketinin üzerinde EAN-13 barkod alfabesi ile simgelenir

·  Numaranýn kapsamýnda ürünün gram cinsinden aðýrlýðý yer alýr

·  Ürün numarasý her bir ürün paketi için ayrý basýlýr; bu amaçla elektronik terazilerden ürünün 
aðýrlýðýný gösteren barkod etiketi basýlýr
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GSI Öneki: Aðýrlýklý ürünler için TOBB-GS1 Türkiye'nin Türkiye sýnýrlarý içinde uyguladýðý önek 
“28”dir. Bir maðaza/depo içi GTIN öneki olan “28”, Türkiye'de yalnýzca TOBB-GS1 Türkiye tarafýndan 
kullanýlmaktadýr.

NOT: “28” öneki Türkiye'de TOBB-GS1 Türkiye tarafýndan rezerve edilmiþtir; baþka hiçbir 
maðaza/depo içi uygulamada kullanýlamaz

Ürün Numarasý: Aðýrlýklý ürün için TOBB-GS1 Türkiye tarafýndan verilen 5 basamaklý numaradýr 
(N3 - N7). TOBB-GS1 Türkiye'ye üye olan üretici, daðýtýcý, satýcý firma, aðýrlýklý ürünün tanýmýný bildirerek 
TOBB-GS1 Türkiye'den bedeli karþýlýðýnda ürün numarasý alýr. Bu numara, Türkiye içerisinde tektir.

TOBB-GS1 Türkiye'den daðýtým ve satýþa sunulan her bir deðiþik aðýrlýklý ürün çeþidi için ayrý bir 
aðýrlýklý ürün numarasý alýnmalýdýr. 

Ürünün Aðýrlýðý: Ürünün gram cinsinden aðýrlýðýný gösteren 5 basamaktýr (N8 - N12) Ürünün aðýrlýðý 
en çok 99,999 gram olabilir ki perakende satýlan bir aðýrlýklý ürünün aðýrlýðý asla bu kadar olamaz. Ürünün 
aðýrlýðý elektronik teraziler tarafýndan ölçülür ve EAN-13 barkod alfabesi ile ürünün GTIN gösteren barkod 
basýlýr.

Kontrol Basamaðý: GTIN-13 numarasýndaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile 
hesaplanan kontrol basamaðýdýr. EAN-13 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazýrlama 
programlarý ve barkod yazýcýlar tarafýndan otomatik olarak hesaplanan ve EAN-13 barkodunun ayrýlmaz 
bir parçasý olan kontrol basamaðýnýn hesaplanma yöntemi EK-D'de açýklanmýþtýr.

   Aðýrlýklý ürünler için TOBB-GS1 Türkiye'nin Türkiye'de uyguladýðý GTIN-13 standartýndaki GTIN yapýsý
aþaðýda gösterilmiþtir: 

N3  N4  N5  N6 N7 

Ürün numarasý Ürünün Aðýrlýðý 
(gram cinsinden)

N8   N9   N10 N11  N12

Kontrol
Basamaðý

GSI Öneki

28 N13

Aðýrlýklý ürünler için perakende satýþ noktasýnda gerçekleþtirilen uygulama aþaðýda örneklenmiþtir:

1. Aðýrlýkla satýlan ürünün ürün numarasý “12345”tir. 

2. Aðýrlýkla satýlan ürününün 1 kilogramýnýn birim satýþ fiyatý 10 YTL'dir.

3. Ürünün paketindeki GTIN-13 numarasý: 2812345005002. Bu numaraya göre, satýlan ürünün 
aðýrlýðý 500 gramdýr.

Ürünün GTIN-13 numarasý ürün paketinin üzerinde EAN-13 barkod alfabesi ile simgelenmiþtir.
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Deðiþken Miktarlý Ürünün GTIN’i

Deðiþken Miktarlý
Ürün Göstergesi

Ticari Ürünün Numarasý

N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12  N13             N149

Kontrol 
Basamaðý

 

2.7.2.  Perakende Satýlmayan Deðiþken Miktarlý Ürünlerin Numaralandýrýlmasý 

Perakende satýlmayan deðiþken miktarlý ürünler GTIN-14 numarasý ile tanýmlanýrlar. Bu ürünlerin 
numaralarýný barkod ile simgelemek için ITF-14 ya da GS1 - 128 barkod alfabelerinden biri kullanýlýr.

Perakende satýlmayan deðiþken miktarlý ürünler genellikle taþýma/depolama amacýyla bir kap (kutu, 
koli, lkasa, çuval, torba, varil vb.) olurlar. Bu ürünlere verilen GTIN-14 standartýndaki GTIN, ürünün 
kabýnýn üzerinde yer alýr.

Deðiþken miktarlý ürünler için uygulanan GTIN-14 numarasýnýn yapýsý aþaðýda gösterilmiþtir:

1.  Ürünün barkodu satýþ noktasý terminali/yazarkasadaki barkod okuyucu ile okutulur ve ürünün 
tanýmlayýcý numarasý olan “2812345” ile ürünün bilgi sistemindeki (veritabanýndaki) taným kaydýna 
eriþilerek ürünün tanýmý ile kilogram birim fiyatý elde edilir.

2.  Ürünün kilogram birim fiyatý “10 YTL” ile kilograma çevrilmiþ aðýrlýðý “0.500” çarpýlarak ürünün 
satýþ bedeli hesaplanýr = 5 YTL.

3.  Ürünün adý, birim fiyatý (10 YTL), satýlan miktarý (0.500 kg) ve satýþ bedeli (5 YTL) satýþ fiþinin 
üzerine yazýlýr.
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Deðiþken Miktarlý Ürün Göstergesi: GTIN-14 numarasýnýn ilk basamaðýdýr ve ürünün deðiþken 
miktarlý olduðunu göstermek üzere her zaman “9” deðerini alýr. 

Ticari Ürünün Numarasý: Deðiþken miktarlý ticari ürün için GS1 Firma Numarasý ve ürün 
numarasýný içerecek biçimde oluþturulan GTIN-13 standartýndaki tanýmlama numarasýdýr. Bu numaranýn 
kontrol basamaðý dýþýndaki ilk 12 basamaðý alýnarak oluþturulur (N2 - N13)

Kontrol Basamaðý: GTIN-14 numarasýndaki 14. basamak (N14) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan 
kontrol basamaðýdýr. Kontrol basamaðýnýn hesaplanma yöntemi EK-H'de açýklanmýþtýr.

Deðiþken miktarlý ürünlerin Tedarik Zinciri içindeki hareketleri ve elektronik ortamdaki veri deðiþimi 
uygulamalarýnda GS1 - 128 barkod alfabesi ve AIlar kullanýlýr. Böylece, hareket eden ürünün deðiþken 
miktarý AIlar aracýlýðý ile tanýmlanmýþ olur. Bu uygulamalara iliþkin daha ayrýntýlý bilgi almak için TOBB-GS1 
TÜRKÝYE'den “General GS1 Specifications” veya ''Global User Manual' 'dokümanýnýn edinilmesi önerilir.

Bir ticari ürün daðýtým kanalýna sunulmayacak ancak numaralandýrýldýðý firmada, maðaza, maðaza 
zinciri ya da depo içerisindeki iç iþlemlerde kullanýlacaksa, bu durumda ürünü tanýmlayan GS1 GTIN'i “2” 
öneki ile baþlar ve her zaman GTIN-13 standartýnda numaralandýrýlýr. 

Maðaza/depo içinde ve iç iþlemlerinde kullanýlmak üzere oluþturulan ticari ürün numarasýnýn “2” ile 
baþlamasý zorunludur. Maðaza/depo içi uygulamalar için oluþturulan GTIN'in “2”nin dýþýnda baþka bir 
önek ile baþlamasý, ürün numarasýnýn bir baþka ürünün GTIN'i ile ayný olmasý tehlikesini doðurduðundan 
maðaza/depo içi uygulamalarda baþka bir önekin kullanýlmasý kesinlikle GS1 standartlarýna 
aykýrýdýr.

Baþý “20-29” öneki ile baþlayan GTIN'i taþýyan ticari ürünlerin maðaza/depo dýþýnda daðýtým ve 
satýþa sunulmasý da ayný numaralý bir baþka GTIN bulunmasý olasýlýðý yüzünden kesinlikle GS1 
standartlarýna aykýrýdýr.

Baþý “20-29” öneki ile baþlayan GS1 numaralarýndan “28” ile baþlayaný TOBB-GS1 TÜRKÝYE 
tarafýndan aðýrlýklý ürünlerin numaralandýrýlmasý için kullanýlmak üzere ayrýldýðýndan Türkiye içerisinde 
baþý “28” ile baþlayan GS1 GTIN numaralarýnýn kullanýmý TOBB-GS1 TÜRKÝYE'nin yönetimi ve 
denetimindedir. (Bkz. Bölüm 2.7)

Maðaza/Depo içerisinde kullanýlan, “2” öneki ile baþlayan GTIN-13 numaralarýndaki kodlama yapýsý 
için herhangi bir standart yapý tanýmlanmamýþtýr; bu yapý, maðaza/deponun kendi 
gereksinimlerine göre belirlenir. Firmalar, “2” öneki ile baþlayan GTIN-13 numaralarýnýn maðaza/depo 
içerisindeki uygulamalarý konusunda serbest býrakýlmýþlardýr. 

Maðaza/depo içi GTIN uygulamasýnda aþaðýdaki temel kurallar geçerlidir:

·  Maðaza/depo içinde oluþturulan GTIN, GTIN-13 numaralama standartýndadýr

·  Maðaza/depo içinde kullanýlan GTIN-13 numarasý, ürünün üzerinde EAN-13 barkod alfabesi ile 
simgelenir

·  Maðaza/depo içinde kullanýlan GTIN “20-29” önekleri ile baþlar (Türkiye'de “28” öneki TOBB-GS1 
TÜRKÝYE'ye rezerve edilmiþtir, firmalar tarafýndan kullanýlamaz); bu tür GTIN'ler baþka bir önek ile 
baþlayamaz

·  Maðaza/depo içinde kullanýlmak üzere oluþturulan “20-29” öneki ile baþlayan GTIN'e sahip ürünler 
maðaza/deponun dýþýnda daðýtýma ve/veya satýþa sunulamazlar

·  “20-29” öneki ile baþlayan GTIN'in yapýsý maðaza/deponun kendi gereksinimlerine uygun olarak 
maðaza/deponun yönetimi tarafýndan belirlenir

2.8.  MAÐAZA/DEPO ÝÇÝ GTIN UYGULAMALARI
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GS1 Öneki Maðaza/Depo içi Ticari Ürün Numarasý

N3  N4  N5  N6 N7 N8   N9   N10 N11  N12

Kontrol
Basamaðý

N1320 - 29

GS1 Öneki: Maðaza/Depo içi uygulamalara ayrýlmýþ öneklerdir (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29) 

NOT: “28” öneki Türkiye'de TOBB-GS1 TÜRKÝYE tarafýndan rezerve edilmiþtir; baþka hiçbir 
maðaza/depo içi uygulamada kullanýlamaz.

Maðaza/Depo içi Ticari Ürün Numarasý: Maðaza/deponun iç uygulamasýna baðlý olarak yapýsýný 
oluþturacaðý 10 basamaklý numaradýr (N3 - N12) Bu numara aþaðýdaki amaçlarla 20-29 arasý deðiþik 
önekler için deðiþik kodlama yapýlarý oluþturularak kullanýlabilir:

-  tek bir birim ürünü tanýmlamak için

-  bir ürünün deðiþik özelliklerini tanýmlamak için (aðýrlýk, uzunluk, beden, renk, desen, boyut vb.)

-  bir ürünün deðiþik paketleme biçimlerini tanýmlamak için

-  bir ürünün fiyatýný göstermek için

Kontrol Basamaðý: GTIN-13 numarasýndaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan 
kontrol basamaðýdýr. EAN-13 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazýrlama programlarý ve 
barkod yazýcýlar tarafýndan otomatik olarak hesaplanan ve EAN-13 barkodunun ayrýlmaz bir parçasý olan 
kontrol basamaðýnýn hesaplanma yöntemi EK-D'de açýklanmýþtýr.

GS1 Sisteminde ticari ürünlerin tanýmlanmasý amacýyla kullanýlan GTIN standartlarý ve GTIN'i 
simgelemek için kullanýlan barkod alfabeleri ile numaralarýn uygulanmasýna iliþkin ayrýntýlar yukarýdaki 
bölümlerde ele alýnmýþtýr; aþaðýdaki tabloda ise GTIN standartlarýnýn uygulanýþý özetlenmektedir:

2.9.   TÝCARÝ ÜRÜNLERÝN NUMARALANDIRILMASINDA GENEL KURALLAR

     Maðaza/Depo içi GTIN uygulamasýnda kullanýlan GTIN-13 standartýndaki GTIN'in genel yapýsý
aþaðýda gösterilmiþtir: 

EAN-8

GTIN Yapýsý

GTIN-8

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-13

GTIN-14

GTIN-14

Barkod Alfabesi

EAN-13

ITF-14

GS1 - 128 (AI 01)

ITF-14

GS1 - 128 (AI 01)

Yalnýzca küçük boyutlu ürünlerde
kullanýlýr.

Tüm ticari ürünler için kullanýlýr. 

Sabit miktarlý ürünlerin gruplarýnda
kullanýlýr.

Yalnýzca deðiþken miktarlý 
ürünlerde kullanýlýr. 

Sabit miktarlý ürünlerin gruplarýnda
kullanýlýr.

Yalnýzca deðiþken miktarlý 
ürünlerde kullanýlýr. 

Perakende
Satýlýr

Kýlavuzdaki 
Bölüm

Evet

Hayýr

Evet

Hayýr

Hayýr

Hayýr

2.3

2.2

2.4

2.4

2.7.2

2.7.2

Açýklama
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Perakende satýlan ticari ürünler ikiye ayrýlýrlar: 

I. Standart paketlerde sabit miktarlarla satýlan ürünler,

Ii. Deðiþken miktarlarla satýlan ürünler.

Deðiþken miktarlarla satýlan ürünler için uluslararasý standart tanýmlanmadýðýndan, her GS1 
Numaralama Organizasyonu kendi bölgesi ya da ülkesi için yerel standart geliþtirme yetkisine sahiptir. 
TOBB-GS1 TÜRKÝYE'nin deðiþken miktarlarla satýlan ürünler için geliþtirdiði uygulama yöntemi ve ulusal 
standartlar Bölüm 2.7'de açýklanmýþtýr.

Aþaðýdaki bölümlerde, standart paketlerde sabit miktarla perakende satýlan ürünler için geçerli 
uygulama kurallarý açýklanmaktadýr.

Ticari ürünlerin GTIN'leri ürünlerin bilgi sistemleri içerisinde tanýmlanmalarýný saðlayan stok kodlarý 
birbirlerinden farklý olmalýdýr. Ürünün GTIN numarasý yalnýzca bilgi sistemindeki veritabanýnda bulunan 
ürün kaydýna eriþmek için kullanýlmalý, bu numaraya herhangi bir anlam yüklenmemelidir. Bu nedenle, 
firmalar, ürünlerin GTIN numarasý kapsamýndaki ürün numaralarýný, 1'den baþlayarak, her yeni ürün 
için 1 (bir) artacak þekilde sýralý verilmelidir.

Bir ürünün deðiþik numara almasýndaki temel kural þudur: Ürünün, satýþ noktasýnda ya da Tedarik 
Zinciri içerisindeki herhangi bir noktada (örneðin daðýtým deposunda), bir baþka üründen farklý olduðunu 
belli etmek zorunluluðu varsa ürün farklý bir numaraya sahip olmalýdýr.

Standart ürün üzerindeki önemsiz sayýlabilecek çok küçük bir deðiþiklik ya da yenilik yeni bir ürün 
numarasýný gerektirmese de bu deðiþiklik özgün ürünün tanýmýnýn deðiþtirilmesini gerektiriyorsa 
yeni ürüne farklý bir numara verilmesi zorunludur.

Örneðin özgün ürün, stok kayýtlarýnda “Deterjan 250 gr” olarak tanýmlýyken, ürünün karýþýmýnda 
yapýlan bir küçük deðiþiklik ile bu ürünün stok kayýtlarýndaki tanýmý (adý) “Yeni Deterjan 250 gr” olmuþ 
ise bu yeni ürüne yeni bir ürün numarasý verilmesi zorunludur.

Bir ürüne GS1 numarasýný (GTIN'i) veren taraf, daðýtým kanalý içerisinde yer alan ve ürün üzerinde 
depolama, daðýtým, satýþ gibi iþlemler yapacak olan tüm taraflara ürünün numarasýný ve tanýmýný 
bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim, ürün piyasaya sürülmeden yani daðýtýma ve/veya satýþa sunulmadan 
en az 30 gün önce yapýlmalýdýr.

Ürün numarasýný veren taraf, diðer taraflarý aþaðýdaki durumlarda bilgilendirmek zorundadýr:

·  Daðýtým kanalýna yeni bir ürün sunulduysa,

·  Önceden var olan bir ürünün tanýmý ve numarasý deðiþmiþse,

·  Üründe bir promosyon uygulamasý yapýlýyorsa.

Ürüne numarasýný veren taraf, ürün tanýmý ve numarasýný, ürünü daðýtým kanalýna sunmadan önce 
diðer taraflara duyurmalý, böylece diðer taraflarýn bilgi sistemlerinde yapýlmasý gereken kayýt 
deðiþikliklerinin zamanýnda (ürün gelmeden önce) yapýlmasýný saðlamalýdýr.

2.9.1.  Ürünlere GTIN Verilirken Uygulanan Temel Kurallar
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2.9.2.  Piyasaya Sürülen Yeni Ürünler

Her bir yeni ürün farklý bir GS1 numarasýna (GTIN-13 ya da GTIN-8) sahip olmalýdýr. Bir ürün, 
tanýmýnýn ve/veya fiyatýnýn deðiþmesini gerektirecek yapýsal bir deðiþikliðe uðradýysa deðiþik bir 
numaraya sahip olmalýdýr. Bu yapýsal deðiþiklik, örneðin, ürünün boyutu, þekli, aðýrlýðý, içeriði, rengi ya 
da deseninin deðiþmesi ile ortaya çýkmýþ olabilir.

Üzerinde numara ve barkod olan bir ticari ürünün birkaç tanesini içeren gruplar da farklý numara 
almalýdýr. Bu tür gruplar da içerdikleri ürün sayýsýna baðýmlý olarak ayrý ayrý numaralandýrýlmalýdýrlar. 

Örneðin bir üründen 5 adet içeren bir paket/kutunun numarasý ve barkodu ile ayný üründen 10 adet 
içeren bir paket/kutunun numarasý ve barkodu birbirinden farklý olmalýdýr. Böylece, satýþ noktasýnda tek 
baþýna bir birim halinde ya da gruplanarak satýlan ticari ürünlerin bir birimi ile deðiþik adetler içeren 
gruplarý birbirlerinden ayýrdedilmiþ olurlar.

http://www.gs1.org/gtinrules/index.php?lang=turkish 
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Kurallar

Kullanýlan dil kümesinin deðiþtirilmesi

YENÝ GTIN - Perakende Satýlan Ticari Ürün
YENÝ GTIN - Standart Ticari Ürün Grubu

Gerekçe

Eðer bir ürün ambalajý üzerinde Türkçe, Ýngilizce ve Almanca dilleri; bir diðerinde Türkçe,

Arapça ve Farsça dilleri yer alýyorsa, bu iki ürün hedef pazarlarýn tamamýnda birbiri yerine

kullanýlamaz. Dolayýsýyla birbirinden ayýrt edilebilmeleri için ayrý GTIN’lere sahip olmalarý

gerekir.

Kural Uygulanmadýðýnda Ortaya Çýkacak Sonuçlar

Farklý nitelikteki ürünler birbirinden ayýrt edilmez.

Benzer Kurallar

Bir Pazar/Ülkede Satýlan Ürünün Ambalajýndaki Dilin Deðiþtirilmesi

Birden Fazla DÝl içeren Ürün Ambalajýna Yeni Dil Eklenmesi

1.3 Kullanýlan Dil Kümesinin Deðiþtirilmesi



2.9.3.  Promosyonlu Ürünler

2.9.4.   Ürünün Sahibinin Deðiþmesi

2.9.5.   Piyasadan Çekilen Ürünler

Aþaðýda sýralanan yöntemlerden biri ile oluþturulan promosyonlu ürünler, standart üründen farklý bir 
ürün numarasý almalýdýr:

·  Boyutlarý, aðýrlýðý ya da hacmi standart üründen farklý olan promosyonlu ürünler (Örnek: Standart 
ürüne armaðan eklenmiþ, standart ürünün aðýrlýðý artýrýlarak ayný fiyattan satýlýyor)

·  Birden çok deðiþik ürünün biraraya getirilmesi ile oluþturulan promosyon (Örnek: Promosyon 
paketleri)

·  Standart ürün paketinin üzerinde fiyat indiriminin duyurulduðu promosyonlu ürünler

Aþaðýdaki yöntemlerden biri ile oluþturulan promosyonlu ürünler için standart ürün numarasýndan farklý 
yeni bir ürün numarasý kullanýlmasýna gerek yoktur:

·  Paketin içerisinde bedelsiz armaðan varsa

·  Paketin içerisinde hediye kuponu ya da çekiliþ kuponu gibi bir promosyon varsa

·  Standart ürün paketinin ambalajýnda ufak-tefek tasarým deðiþiklikleri yapýlmýþsa (grafik tasarým, 
renk, desen vb.)

·  Standart ürünün karýþýmýnda (“içindekiler” kapsamýnda) önemsiz sayýlabilecek türde çok küçük bir 
deðiþiklik ya da yenilik varsa

Yukarýda belirtilen ilkelere karþýn, bir ürünün farklý numara almasýný gerektirecek temel kural (Bkz. 
Bölüm 2.10.1) her zaman geçerlidir.

Ürüne GS1 numarasý veren firmanýn el deðiþtirmesi ya da kapanmasý durumunda ya da ürünün bir 
firmadan diðerine el deðiþtirmesi durumunda, ürün piyasada deðiþmeden kaldýðý sürece ürünün 
numarasý deðiþmez; ancak ürünün sahibinin deðiþmesinden ötürü ürünün paketi üzerinde bir deðiþiklik 
yapýlýyorsa ürünün GS1 numarasý da deðiþmelidir.

Ürünün GS1 numarasý deðiþtiðinde, eski numara, ürünün eski sahibinin denetiminde kalýr.

Bu gibi deðiþikliklerde daðýtým kanalýnýn, hem ürünün eski sahibi hem de yeni sahibi tarafýndan 
bilgilendirilmesi gerekir.

Bir ürünün piyasadan çekilmesine karar verildiðinde, bu ürünün numarasý 4 yýl (48 ay) boyunca 
baþka bir ürün için kullanýlamaz. Bu süre tamamlandýktan sonra ayný numara baþka bir ticari ürün için 
kullanýlabilir.

Numaranýn kullanýlamayacaðý 4 yýllýk süre, ürünün daðýtým kanalýna sunulduðu son tarihten 
baþlayarak hesaplanýr.

Tekstil ürünlerinde ise bir ürüne verilen numara 30 ay sonra yeniden kullanýlabilir.

42



3.  TAÞIMA BÝRÝMLERÝNÝN TANIMLANMASI
Taþýma birimleri, Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taþýnmasý ve/veya depolanmasý amacýyla 

kullanýlan kaplar ya da paketleme birimleridir (kutu, kasa, palet, varil, çuval, torba vb.). Bir taþýma 
biriminin içerisinde herhangi bir ticari ürün ya da birden çok deðiþik ticari ürün bulunabilir.

GS1 Sisteminde taþýma birimleri SSCC (Serial Shipping Container Code) numarasý kullanýlarak 
tanýmlanýr ve numaralandýrýlýrlar. SSCC, taþýma birimi üzerinde GS1 - 128 (Uygulama Tanýmlayýcý 00) 
barkod alfabesi ile simgelenir.

Taþýma birimlerinin tanýmlanmasý ve numaralanmasý, lojistik iþlemlere (taþýma, sevkiyat, daðýtým, 
depolama iþlemlerinin tümü) büyük kolaylýklar getirmekte, lojistik iþlemlerindeki otomasyon 
uygulamalarýna hýz ve doðruluk kazandýrarak verimliliði artýrmaktadýr. Örneðin, taþýma birimleri için 
kullanýlan SSCC numaralarý, taþýma biriminin üzerinde barkod olarak yer aldýðý gibi birbirleriyle elektronik 
ticaret yapan taraflar arasýndaki Elektronik Veri Deðiþimi ortamýndaki kayýtlarda da yer almakta, böylece 
ayný SSCC lojistik iþlemleri ile elektronik ortamdaki iþlemler arasýnda bir bað oluþturmaktadýr.

AI (00) olan SSCC, taþýma birimlerinin tek olarak tanýmlanmasýnda kullanýlýr. Her bir taþýma birimine, 
taþýma biriminin bütün ömrü boyunca (üretildiði ilk andan baþlayarak, artýk kullanýlmaz hale gelinceye 
dek) tanýnmasýný saðlayan bir seri numarasý verilir. SSCC her bir taþýma birimi için farklý bir seri 
numarasý içerir. Birden çok taþýma birimi hep ayný çeþit ürün içerse de her bir taþýma birimine farklý bir 
SSCC numarasý, dolayýsýyla seri numarasý verilir.

SSCC numarasý, taþýma biriminin bilgisayar ortamýndaki tanýmý ve özelliklerine iliþkin bilgilere eriþmek 
üzere bir eriþim anahtarý olarak kullanýlýr. Bu bilgi öðelerinin bir kýsmý taþýma biriminin üzerinde gözle 
görülür biçimde de yazdýðý gibi EVD kayýtlarýnda da standart veri alanlarý olarak yer alýrlar (Örnek: Aðýrlýk, 
gideceði adres, son kullanma tarihi, içerdiði paket sayýsý vb.)

18 basamaklý SSCC'nin yapýsý þöyledir:

      Uzatma Basamaðý (Extension Digit): SSCC'yi oluþturan firmanýn iç gereksinimlerine göre verilir. 
Genellikle taþýma biriminin tipini (konteyner, palet, varil, kasa vb) tanýmlamak için kullanýlýr.

GS1 Firma Numarasý: Taþýma birimini üreten firmaya GS1 Numaralama Organizasyonunun verdiði 
firma numarasýdýr.

Taþýma Biriminin Seri Numarasý: Taþýma birimini üreten firmanýn taþýma birimine verdiði ve 
taþýma birimini tüm diðerlerinden ayýran seri numarasýdýr.

Kontrol Basamaðý: Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan kontrol basamaðýdýr. Kontrol basamaðýnýn 
hesaplanma yöntemi EK-H'de açýklanmýþtýr.

Uzatma
basamaðý

GS1 Firma Numarasý ve  Taþýma Biriminin Seri Numarasý

N    N    N    N    N    N    N    N   N   N   N   N   N   N   N   N2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N18

Kontrol
Basamaðý

N1
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     SSCC numarasýnýn barkodu, GS1-128 barkod alfabesi kullanýlarak basýlýr; AI (00)'dýr. AI (00), kendisini 
izleyen veri alanýnýn 18 basamaklý sabit uzunlukta SSCC olduðunu belirtir. Taþýma birimleri üzerinde yer 
alan GS1 lojistik etiketinde SSCC numarasýnýn bulunmasý zorunludur.

SSCC barkodunun örneði aþaðýda verilmiþtir:

     SSCC numarasý ve barkodu aþaðýda örneði verilen GS1 Lojistik Etiketi üzerinde yer alýr;  SSCC'nin GS1
Lojistik Etiketi üzerinde bulunmasý zorunludur.
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ÝZLENEBÝLÝRLÝK UYGULAMALARI

MÜSTAHSÝLÝN DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN HUSUSLAR

KOMÝSYONCU:

KOMÝSYONCUNUN DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN HUSUSLAR

Ýzlenebilirlik, “bir ürünün tanýmlanmasý, paketlenmesi, depolanmasý, nakliyesi ve nihai satýþ 

noktasýna ulaþmasý ile ilgili bütün bilgilerin kolay ulaþýlabilecek bir þekilde kayýt altýna alýnmasý, böylece 

geriye dönük takibinin yapýlabilmesi sürecidir”. Ýzlenebilirlik sistemi sayesinde, içinde insan saðlýðýna 

zararlý herhangi bir madde tespit edilen ürünün, hangi ülkeden, hangi ihracatçý firma kanalýyla, hangi 

üreticinin hangi tarlasýndan geldiði kolayca tespit edilebilmektedir. Aþaðýdaki bölümde GS1 Sistemi 

Ýzlenebilirlik Sistemi kurulumu anlatýlmýþtýr.

Bir çeþit ürüne verilen barkod numarasý diðer bir çeþide verilemez

2. Bir Lokasyona verilen num

1. 

ara bir diðer lokasyona verilemez.

3. Ayrý Lokasyonlardan gelen, ayný müstahsile ait olan, ayný çeþit ürünler; ayný barkod numarasýna 

sahip olmalýdýr

4. Müstahsil hasat sonrasýnda, farklý tarla-seralardan alýnan ürünleri toplanmasý ve komisyoncuya 

sevki esnasýnda kesinlikle birbirine karýþtýrmayacaktýr.

5. Barkod numaralarý müstahsiller arasý paylaþýlamaz, devredilemez.

6. Hazýrlanan bu tablo müstahsilin çalýþtýðý komisyoncuya, müstahsil tarafýndan bir defaya mahsus 

teslim edilir.

7. Müstahsil, komisyoncuya teslim ettiði tablonun bir kopyasýný saklamakla yükümlüdür.

8. Müstahsil, komisyoncuya teslim etmiþ olduðu tabloda bulunan tarla-sera dýþýnda yeni tarla sahibi 

olursa bu bilgiyi ayný þekilde tablo hazýrlayarak komisyoncuya teslim eder.

9. Müstahsil, komisyoncuya teslim etmiþ olduðu tabloda bulunan ürünler dýþýnda yeni ürün 

yetiþtirmeye baþlarsa, yeni ürün bilgileri ve ürün barkod numaralarýný yukarýda belirtilen þekilde tablo 

hazýrlayarak komisyoncuya teslim eder.

10. Verilen bilgilerin doðruluðundan müstahsil sorumludur.

Ýzlenebilirliðin tesis edilmesinde GS1 Sistemi çerçevesinde, komisyoncunun sorumluluðu müstahsil 

ile ihracatçý/tüccar arasýnda doðru bilgi akýþýnýn saðlanmasýdýr. Diðer bir ifade ile komisyoncu, müstahsil 

tarafýndan hazýrlanmýþ olan ürün ve lokasyon numaralarýna iliþkin tablolarýn alýnmasý, bunlarýn ilgili 

müstahsille çalýþýldýðý sürece saklanmasý ve ürünü satýn alan ihracatçýya/tüccara teslim edilmesi ile 

yükümlüdür.

1. Müstahsil ile çalýþýldýðý sürece ürün ve lokasyona iliþkin tablolarýný saklayacak ve diðer 

müstahsillerin tablolarýyla karýþtýrýlmamasýný saðlayacaktýr.

2. Müstahsilin teslim etmiþ olduðu tabloda bulunan tarla-sera dýþýnda yeni tarla sahibi olmasý 

durumunda bu bilginin ayný þekilde tablo hazýrlanarak kendisine teslim edilmesini saðlayacaktýr.

3. Müstahsilin, teslim etmiþ olduðu tabloda bulunan ürünler dýþýnda yeni ürün yetiþtirmeye baþlamasý 

halinde, yeni ürün bilgilerinin ve ürün barkod numaralarýnýn ayný þekilde tablo hazýrlanarak kendisine 

teslim edilmesini saðlayacaktýr.

4. Müstahsilin kendisine getirmiþ olduðu ürünlerin hangi tarla/seralardan hasat edildiði bilgisini 

müstahsilden alýnmasýndan ve ayrý lokasyonlardan hasat edilmiþ ürünleri tablolarýyla birlikte 

ihracatçý/tüccara eksiksiz teslim edilmesinden komisyoncu sorumludur.
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ÝHRACATÇI/TÜCCAR

LOJÝSTÝK BÝRÝM AÞAMASI

Ýzlenebilirlik Projesi çerçevesinde ihracatçý/tüccarýn sorumluluðu :

Komisyoncunun ihraç edilecek ürüne iliþkin kendisine iletmiþ olduðu GS1 tanýmlama numaralarýný 

EAN-13 Barkod etiketi haline getirir.

Komisyoncunun kendisine intikal ettirmiþ olduðu ürünleri birbirine karýþtýrmadan paketler. Paketleri 

barkodlamak, paleti ve palet etiketini oluþturmak yine ihracatçý/tüccarýn sorumluluðundadýr.

 Ürün, paket ve palete iliþkin GS1 barkod bilgilerinin nihai satýþ noktasýna iletilmesi de 

ihracatçý/tüccarýn sorumluluklarýndandýr.

Lojistik birimleri, tedarik zinciri içerisinde ürünün ya da ürün koli/kasalarýnýn taþýnmasý amacýyla 

kullanýlan paketleme birimleridir. Bu birim genel kullanýmda palet olarak adandýrýlmaktadýr. Paletler 

üzerlerinde paletin özelliklerini içeren palet etiketi taþýrlar.

Palet etiketi üç ana bölümden oluþmaktadýr.

 Okunabilir alaný

 Palet Bilgi alaný

 Barkod alaný

Okunabilir alan:

Okunabilir alan taþýma amaçlý olup herhangi bir teknik bilgi içermez. Bu alanda gönderen ile alan 

firma isimleri ve ilgili adres bilgileri yer alýr. Ýnsanlarýn okuyabilmesi için oluþturulan bir bölümdür.

Palet Bilgi alaný:

Barkod alanýnda kodlanan bilgilerin açýk bir þekilde yazýlmasý gerekmektedir. Bu alanda ilgili AI'larýn açýk 

isimleri yer alýr.

Barkod alaný:

Aktarýlmak istenen bilginin GS1-128 sembolojisi ile kodlanarak yer aldýðý bölümdür. Bu kýsým barkod 

okuyucular vasýtasý ile alýcýnýn sistemine aktarýlmasý içindir.

Örnek Palet Etiketi :

“Okunabilir Alanýnda” gönderen Global Standartlar Merkezi, alýcý ise Kumluca Ticaret Borsasý'dýr. 

Firmalarýn isimlerine ek olarak adresleri de yazýlmalýdýr.

“Palet Bilgi Alanýnda” SSCC (Serial Shipping Container Code/Seri Taþýma

Kap Kodu)– 086985285123456789123456781 Küresel Lokasyon Numarasý (GLN) – 86985285000014 

Küresel Ticari Ürün Numarasý (GTIN) – 8698528500113 Üretim Tarihi – 04/10/30 (yýl/ay/gün) numaralarý 

yer almaktadýr.

“Barkod Alanýnda” Palet Bilgi Alanýnda yer alan bilgilerin GS1-128 sembolojisi ile kodlanmýþ hali

bulunmaktadýr.

Palet etiket alanýnda belirtilen Küresel Lokasyon Numarasý ve Üretim Tarihi alanlarýna istenildiði 

takdirde yeni alanlar eklenebilir yada bu alanlar deðiþtirilebilir. Bu alanlar aþaðýda tanýmlayacaðýmýz 

özellikleri taþýyabilir. Bu özelliklerin seçilmesi genelde alýcýnýn talebi doðrultusunda olur. GS1 Ýzlenebilirlik 

için Küresel Lokasyon numarasýnýn bulunmasý faydalýdýr.
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Paletleri tanýmlamak için SSCC olarak adlandýrýlan GS1 tanýmlama anahtarýý kullanýlýr. SSCC 18 

basamaklý bir numara olup, paletin seri numarasýný içerir. Bu seri numarasý bir taþýma birimini diðer taþýma 

biriminden ayýrt etmek amacýyla kullanýlýr. Ýzlenebilirliðin elektronik ortamda tesis edildiði hallerde, SSCC 

numarasý ayrýca, paletin bilgisayar ortamýndaki tanýmý ve özelliklerine iliþkin bilgilere eriþmek üzere bir 

eriþim anahtarý olarak kullanýlýr.

Kullanýlabilecek bilgiler uygulama tanýmlayýcýlarý (AI) aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.

Bilgi Al Veri Yapýsý

Uzatma  B.  GS1 Firma Öneki    Taþýma  Birimi Referansý     K.B

SSCC N1    N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N1800

GTIN (Tek bir ticari
ürün için) 

GTIN (Ticari Ürün
Grubu için) 

Parti Numarasý

Üretim Tarihi

Ambalaj Tarihi

Son Kullanma Tarihi

Seri Numarasý

Taþýma Birimindeki
Ürün Sayýsý

Alýcýnýn GLN’i

01

02

10

11

13

17

21

37

410

GS1 Firma Öneki

N1     N2   N3   N4  N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12   N13    N14

N1     N2   N3   N4  N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12   N13    N14

N1     N2   N3   N4  N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12   N13    N14

Ürün Referansý K.B

K.B

GS1 Firma Öneki Ürün Referansý K.B

X1

X1

X20

X20

Parti Numarasý

Deðiþken Uzunluklu

Deðiþken Uzunluklu

YIL AY GÜN

N1  N2 N3  N4 N5 N6

YIL 

YIL 

AY 

AY 

GÜN

GÜN

N1  N2

N1  N2

N3  N4

N3  N4

N5 N6

N5 N6
Seri Numarasý

Ürün Sayýsý

N1 N8Deðiþken Uzunluklu

GS1 Firma Öneki Lokasyon Referansý
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4.  YERLERÝN (LOKASYONLARIN) TANIMLANMASI

13 basamaklý GS1 GLN'in yapýsý þöyledir:

GS1 Sisteminde yer numaralarý, bir iþ ortamýndaki ya da organizasyon içindeki yasal, fonksiyonel ya 
da fiziksel yerleþim birimini belirtir, örneðin:

·  Yasal yerleþim birimleri: Firmalar (þirketler), þubeler, bankalar…

·  Fonksiyonel yerleþim birimleri: Organizasyon içindeki departmanlardýr; satýn alma departmaný, 
muhasebe departmaný, satýþ departmaný…

·  Fiziksel yerleþim birimleri: Bir yapý içindeki alan/bölümdür; depo, depodaki rampa, tesellüm kapýsý, 
sevkiyat alaný…

GS1 Sistemi ile yukarýda örneklenen yerlerin her birine, bu yeri tek olarak tanýmlayacak bir numara 
verilir. Bu numara GLN (Global Location Number-Yer Numarasý) olarak adlandýrýlýr. 

GLN adý verilen yer numaralarý, yerlerin, bilgi sistemlerindeki veritabanlarýnda tutulan tanýmlayýcý 
bilgilerine eriþmek için eriþim anahtarý olarak kullanýlýrlar. Bilgi sistemlerinde GLN'in kullanýlmasý ile 
veritabanlarýnda bir yere iliþkin aþaðýda örneklenen bilgilere eriþilir:

·  Firmanýn yasal adresi

·  Posta adresi

·  Teslim adresi

·  Telefon ve faks numaralarý

·  Ýlgili kiþi

Yukarýdaki tanýmdan da görüleceði gibi, GS1 yer numaralarý GTIN-13 numaralarý ile tanýmlanýrlar. Yer 
numaralarý için kullanýlan GTIN-13 numarasýnýn yapýsý ticari ürünlerle ayný olmakla birlikte, yerleri 
tanýmlamak için ticari ürünlerle karýþmayacak numaralar verilmelidir. Firmalar, yer numaralarýný kendi 
gereksinimlerine göre verirler.

GLN ile gösterilen yer numaralarý, genellikle elektronik ortamda veri deðiþimi yapan firmalar 
tarafýndan  EVD uygulamalarýnda kullanýlýr; ancak gerek duyulduðunda ticari ürün paketlerinde ya da 
taþýma birimlerinin üzerinde ürünün alýþveriþinde yer alan taraflarý ya da ürünün yer deðiþtirmesine iliþkin 
bilgileri göstermek üzere (Örnek: ürünün satýcýsý/daðýtýcýsý, ürünün teslim yeri vb.) barkod olarak 
basýlabilir. 

Yer numaralarýnýn barkodlarýnda GS1 - 128 barkod alfabesi kullanýlýr. Barkod basýlýrken 

N1     N2   N3   N4  N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12   N13    N14

GS1 Firma Öneki Lokasyon Referansý K.B

Satýcýnýn GLN’i

Ürün Menþei

Ürünün Ýþlendiði
Ülke(ler)

412

422

423

ISO Ülke Kodlarý

N1 N2 N3

ISO Ülke Kodu (Kodlarý)

N1 N2 N3 ..... N15

N   N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GS1 Firma Numarasý ve Yer Numarasý Kontrol
Basamaðý

N13
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kullanýlacak Uygulama Tanýmlayýcý, kullanýlan GLN'in nereyi (satýcý, alýcý, teslim noktasý vb.) ve ne amaçla 
tanýmladýðýna (fatura edilecek, gönderilecek, transfer edilecek vb.)  baðlý olarak deðiþir.

GLN uygulamalarý ve yer numaralarý için kullanýlan Uygulama Tanýmlayýcýlarla ilgili daha ayrýntýlý bilgi 
almak için TOBB-GS1 TÜRKÝYE'den “General GS1 Specifications”  veya ''Global User Manual 
''dokümanýnýn edinilmesi önerilir.

GS1 Sisteminde numaralndýrýlarak tanýmlanan demirbaþlar ikiye ayrýlýrlar:

1) Geri dönüþümlü dolayýsýyla hareketi izlenen kaplar (depozitolu kasalar, variller vb.)

2) Yer deðiþtirmeyen sabit demirbaþlar

Genellikle taþýma ve depolama amacýyla kullanýlan, gönderildiði yerden gönderen tarafa iade edilen, 
taþýma ve depolama iþlemleri sýrasýnda izlenmek istenen demirbaþlardýr. GS1 Sisteminde bu tür 
demirbaþlara verilen numara GRAI  (Global Returnable Asset Identifier) olarak adlandýrýlýr.

GRAI yapýsý aþaðýda gösterilmiþtir:

5. DEMÝRBAÞLARIN TANIMLANMASI

5.1.   Geri Dönüþümlü Demirbaþlar 

GRAI'nin ilk bölümü GTIN-13 yapýsýndadýr. Zorunlu olan bu alanda yer alan 13 basamaklý numara 
GTIN-13 kurallarýna uygun olarak verilir ve birbiri ile ayný tip olan tüm demirbaþlar için ortak bir 
numaradýr. 

GRAI'in ikinci bölümünde istenirse kullanýlabilecek seri numarasý yer alýr. En çok 16 basamaktan 
oluþan deðiþken uzunluktaki seri numarasý alfasayýsal karakterler (harfler, rakamlar ve özel iþaretler) 
içerebilir ve her bir demirbaþý bir diðerinden ayýrmak için kullanýlýr.

GRAI'i barkodlu olarak simgelemek için GS1 - 128 barkod alfabesi Uygulama Tanýmlayýcý (8003) 
kullanýlýr.

Yer deðiþtirmeyen, duran varlýklar olarak da tanýmlanabilecek ve firma envanterinin bir parçasý olan 
sabit demirbaþlar, GS1 Sisteminde GIAI  (Global Individual Asset Identifier) olarak anýlan numara ile 
tanýmlanýrlar.

5.2.   Sabit Demirbaþlar 

GS1 Firma Numarasý ve Demirbaþ Tipi

N   N   N   N   N   N   N  N   N   N   N   N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N13

Seri numarasý
(isteðe baðlý)

X      deðiþken     X1 16

Kontrol 
Bas.

0

GTIN-13 yapýsý

GS1 Firma Numarasý ve Demirbaþ Numarasý

N   ...                         N  X   ...         deðiþken uzunluk          X1 i i+1 j 

(j<=30)
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Her bir demirbaþý tek olarak tanýmlayan GIAI, en çok 30 basamaktan oluþan deðiþken uzunlukta bir 
numaradýr. Bu numarada GS1 Firma Numarasýnýn yanýnda alfasayýsal karakterler (harfler, rakamlar ve 
özel iþaretler) içerebilen Demirbaþ Numarasý yer alýr.

GIAI'i barkodlu olarak simgelemek için GS1 - 128 barkod alfabesi Uygulama Tanýmlayýcý (8004) 
kullanýlýr.

Demirbaþ numaralarýna iliþkin daha ayrýntýlý bilgi almak için TOBB-GS1 TÜRKÝYE'den “General GS1 
Specifications”  veya ''Global User Manual'' dokümanýnýn edinilmesi önerilir.

Barkodun ürün paketi üzerindeki yeri, barkodun okunmasýný kolaylaþtýrmalýdýr. Örneðin, hýzlý ve 
doðru çalýþmak zorunda olan kasiyerlerin paket üzerindeki barkodu bulmakla zaman yitirmemesi gerekir. 
Bu nedenle, barkodun okunaklý olmasýnýn yaný sýra paket üzerinde kolayca bulunabilir olmasý da önemlidir. 
GS1 Sistemi, þekli ve boyutlarý birbirine benzeyen ürün paketleri üzerindeki barkodlarýn da benzer 
konumlarda olmalarýný önermektedir.

Barkodun ürün paketi üzerine yerleþtirilmesinde aþaðýdaki kurallar uygulanmalýdýr:

·  Barkod, ürünün tabanýna (paket dik durduðunda alt kýsma) yakýn yerde olsun

·  Barkod, ürün paketinin arka yüzünde olsun

·  Barkodun sol ve sað tarafýnda en az 5 milimetrelik (yarým santimetre) boþ alan kalsýn (barkod, 
paketin köþelerine dayanmamalý, ambalaj üzerindeki resim/desen/grafik ile içiçe geçmemeli)

·  Barkod, düz (engebesiz) yüzey üzerinde olsun 

·  Barkod, paketin kenarlarýnýn birleþim/baðlantý yerinde olmasýn

·  Barkod, paketin buruþabilecek yerinde olmasýn, buruþmasýn ve kývrýlmasýn

·  Paketin dar ve geniþ yüzleri varsa, barkod, geniþ yüzün sol kenarýndan baþlayan ilk 15 cm içerisinde 
bulunsun

Torba türünde, þekli sabit olmayan ve buruþabilen ürün paketlerinde barkod olabildiðince düzgün 
olan zemin üzerinde yer almalýdýr. Seçilen yer, paketin içeriði boþaltýldýktan sonra bile en az yýpranan yer 
olmalýdýr.

6. BARKODLARIN BASIM VE YERLEÞÝM KURALLARI

6.1.   BARKODUN ÜRÜN PAKETÝ ÜZERÝNDEKÝ YERLEÞÝMÝ

6.1.1. Genel Kurallar

6.1.2.  Yumuþak (Buruþabilen) Paketler
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      6.1.3.   Þiþeler ve Kavanozlar

Barkod, þiþenin/kavanozun gövdesi üzerinde yer almalý, þiþe/kavanoz kapaðýnýn üzerinde ya da 
kapaða yakýn yerde olmamalýdýr.

Arka Yüz

Önerilen 
Yerleþtirme Biçimi

Ön Yüz

Ýstenmeyen
Yerleþtirme Biçimi

Arka Yüz

Önerilen 
Yerleþtirme Biçimi

Ön Yüz

Ýstenmeyen
Yerleþtirme Biçimi

6.1.4.   Silindir Kaplar

Silindir kaplar üzerindeki barkodlar her zaman kabýn tabanýna dik (90 derecelik açýda) ve aþaðýdan 
yukarýya/yukarýdan aþaðýya bakýldýðý durumda “merdiven” (ladder orientation) gibi gözükecek biçimde 
olmalýdýr.

Silindir kaplarda, kap dik durduðunda soldan saða/saðdan sola bakýldýðýnda “çit” (picket fence 
orientation) biçiminde gözüken, yani tabana paralel olan barkodlar, barkod okuyucular tarafýndan 
okunamazlar.
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6.2. BARKODUN YÜKSEKLÝÐÝ

6.3.   EAN-13 VE EAN-8 BARKODLARININ BOYUTLARI

Barkod çubuklarýnýn yüksekliði barkodun kolayca okunabilmesini saðlamak açýsýndan önemlidir.  

Özellikle “omnidirectional” olarak nitelenen, hemen her açýdan ýþýn saçarak okuma yapýlmasýný 
saðlayan barkod okuyucularýn bir barkodu ilk taramada okumasý, satýþ noktasýndaki uygulamaya hýz 
kazandýrmaktadýr.

Barkodun yüksekliði ile uzunluðu belirli bir oran içerisinde olmalýdýr. Barkod çubuklarýnýn yüksekliði 
azaldýkça barkodun bir kerede okunma olasýlýðý da düþer.

Gerçekte, satýþ noktasýnda okutulacak bir GS1 barkodunun yüksekliði ile boyunun birbirine olan 
oranýn korunmasý ideal durumdur; ancak paket üzerindeki yerleþimden ötürü buna olanak bulunamadýðý 
durumlarda, çubuk yükseklikleri azaltýlabilir.

Barkod çubuklarýnýn yüksekliðinin, kabul edilebilir orandan daha çok azaltýlmasý iþlemi “kýsaltma” 
(“truncation”) olarak adlandýrýlýr.  

Barkodun uzunluðu (boyu) sol ve sað yanlarýndaki koruma boþluklarýný (“margin”) da içerecek þekilde 
hesaplanýr. Bu boþluklar, barkod okuyucularýn barkodun baþlangýç ve bitiþini algýlamasý için zorunludur; 
bu nedenle boþluklar hiçbir biçimde yok edilmemelidir.

EAN-13 ve EAN-8 barkodunda kullanýlmasý gereken koruma boþluklarý “<” ve “>” iþaretleri ile 
belirtilir. Barkodun alt ya da üst bölümünde numaranýn içeriði ile birlikte görülen bu iþaretlerin kapsadýðý 
bölüm boþ býrakýlmalý, böylece barkodun solunda ve saðýnda koruma boþluklarý oluþturulmalýdýr.

EAN-13 ve EAN-8 barkodlarý, arkadaki tabloda verilen boyutlarýn %80 ile %200 arasýnda bir 
küçültme/büyültme oraný ile basýlabilirler.

Arka Yüz

Önerilen 
Yerleþtirme Biçimi

Ön Yüz

Ýstenmeyen
Yerleþtirme Biçimi
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EAN-13

53

BAÞLAMA

ÇUBUKLARI

SOLDAKÝ 6 BASAMAKLI

DEÐÝÞKEN EÞLÝKLÝ KARAKTERLER

ORTA

ÇUBUKLARI

BÝTÝRME

ÇUBUKLARI

SAÐDAKÝ  6 BASAMAKLI

SABÝT EÞLÝKLÝ KARAKTERLER

DEÐÝÞKEN EÞLÝKLÝ

13. BASAMAK

KORUMA 

BOÞLUÐU

GÖSTERGESÝ



EAN-8
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BAÞLAMA

ÇUBUKLARI

ORTA

ÇUBUKLARI

BÝTÝRME

ÇUBUKLARI



 

BÜYÜLTME FAKTÖRLERÝ 

EAN-13 boyutlarý  [mm] EAN-8 boyutlarý
[mm] 

Büyültme 
Faktörü 

Modul geniºliði 
(ideal)
[mm]

Width Height Width Height 

0.80 0.264 29.83 20.73 21.38 17.05 

0.85 0.281 31.70 22.02 22.72 18.11 

0.90 0.297 33.56 23.32 24.06 19.18 

0.95 0.313 35.43 24.61 25.39 20.24 

1.00 0.330 37.29 25.91 26.73 21.31 

1.05 0.346 39.15 27.21 28.07 22.38 

1.10 0.363 41.02 28.50 29.40 23.44 

1.15 0.379 42.88 29.80 30.74 24.51 

1.20 0.396 44.75 31.09 32.08 25.57 

1.25 0.412 46.61 32.39 33.41 26.64 

1.30 0.429 48.48 33.68 34.75 27.70 

1.35 0.445 50.34 34.98 36.09 28.77 

1.40 0.462 52.21 36.27 37.42 29.83 

1.45 0.478 54.07 37.57 38.76 30.90 

1.50  0.495 55.94 38.87 40.10 31.97 

1.55 0.511 57.80 40.16 41.43 33.03 

1.60 0.528 59.66 41.46 42.77 34.10 

1.65 0.544 61.53 42.75 44.10 35.16 

1.70 0.561 63.39 44.05 45.44 36.23 

1.75 0.577 65.26 45.34 46.78 37.29 

1.80 0.594 67.12 46.64 48.11 38.36 

1.85 0.610 68.99 47.93 49.45 39.42 

1.90 0.627 70.85 49.23 50.79 40.49 

1.95 0.643 72.72 50.52 52.12 41.55 

2.00 0.660 74.58 51.82 53.46 42.62 
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6.4. BARKODUN BASILMASI

6.4.1. Master Film Kullanýmý ile Barkod Basýmý

6.4.2. Sýk Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözümler

Barkodun basýlmasý ve ürün paketinin üzerinde yer almasý için uygulanabilecek deðiþik yöntemler 
vardýr. Bu yöntemlerden herhangi biri seçileceði sýrada, ürün barkodunun ürüne nerede iliþtirileceði, 
barkod etiketinin üzerinde yer almasý istenen bilgiler, basýlmasý istenen barkod sayýsý gibi çeþitli etkenler 
göz önüne alýnmalýdýr.

Eðer bir ürünün barkodu çok sayýda basýlacak ise en ucuz ve kolay yöntem, barkod için master film 
edinmektir.

Eðer barkodlar deðiþken miktarlý ürünler ya da taþýma birimleri için üretilecekse ya da barkod 
etiketinin üzerinde paket içeriðine iliþkin zamanla deðiþen bilgiler olmasý isteniyorsa (son kullanma tarihi, 
üretim tarihi ya da taþýma biriminin içindeki ürün miktarý) bu durumda en uygunu ürünün oluþtuðu anda 
barkod etiketini basmak ve ürüne yapýþtýrmaktýr. Bu amaçla bilgi sistemine baðlý barkod yazýcýlardan 
yararlanýlabilir.

Master film, bir baský makinesinde üretilen, üzerinde barkodun bulunduðu negatif ya da pozitif 
filmdir. 

Master filmin üretimi sýrasýnda, barkodun çubuklarý doðrudan filmin üzerine çizilir. Bu film, daha 
sonra ambalaj üzerine baský yapmak üzere kullanýlacaðýndan çok temiz olmalý, basýlan barkod ise 
standart ölçülere uygun olmalýdýr.

Master filmler, Master Film Üreticileri tarafýndan hazýrlanýrlar. TOBB-GS1 TÜRKÝYE'nin onayladýðý 
Master Film Üreticilerinin listesi TOBB-GS1 TÜRKÝYE'den edinilebilir.

Master filmin kalitesi, ambalaj üzerine yapýlan barkod baskýsýnýn barkod okunduðu sýrada herhangi 
bir sorun yaratmamasý ve ilk okumada okunmasý ile anlaþýlýr.

Master filmin kalitesi aþaðýdaki ölçütlere baðýmlýdýr:

Boyut: Barkodun boyutlarý “büyültme faktörü”ne (“magnification factor”) baðýmlýdýr. Bir barkod 
büyültme faktörü ile tanýmlanan sýnýrlar içerisinde kalmazsa okunma sorunlarý yaþanýr. Barkodun 
boyutlarýnda yapýlacak herhangi bir deðiþiklik okumayý riske sokabilir. 

Çubuk Yüksekliði: Çubuk yüksekliði, barkodun boyuna (uzunluðuna) baðlý olarak seçilmelidir. 
Kýsaltma iþleminin uygulanmasý barkodun okunmamasý riskini doðurur. 

Renk: Barkodun yer aldýðý yüzeyin rengi çok önemlidir. Barkodun okunabilmesi için barkoddaki koyu 
çubuklar ile zemin rengi arasýnda yeterli kontrast saðlanmýþ olmalýdýr. Genel olarak açýk renklerin (kýrmýzý 
ve turuncu gibi sýcak renkler de dahil olmak üzere) zeminde olmasý, çubuklarýn ise koyu renklerden 
(siyah, lacivert, koyu yeþil gibi) seçilmesi uygun olur. Okunabilir ve okunayan renk kombinasyonlarý için 
TOBB-GS1 TÜRKÝYE'ye baþvurulabilir.

Parlama: Altýn ya da gümüþ benzeri parlaklýk veren zeminlerde yaþanan bu sorun, zemin ile 
çubuklar arasýndaki kontrastýn yeterli olmamasýna neden olur; bu durumda barkodun okunmamasý 
olasýlýðý doðar. Parlak zeminlerde yer almasý istenen barkodlar için en uygun çözüm, barkodun ambalaj 
üzerinde bir çerçeve içine alýnmasý ve ayrý bir zemin rengi (tercihen beyaz üstüne siyah) üzerine 
basýlmasýdýr.

Saydam (þeffaf) zemin: Barkod, cam, plastik, naylon, jelatin gibi saydam zemin üzerine 
basýldýðýnda, zemin rengine baðýmlý olarak okunmama olasýlýðý doðmaktadýr. Ürün paketinin saydam 
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olduðu durumlarda barkod için ambalaj üzerinde ayrý bir çerçeve yapmak ve barkodu okunabilecek bir 
zemin ve çubuk rengi ile basmak en uygun çözümdür.

Süt rengi gibi plastik malzemeler ilk anda barkodun okunmasý için uygun zemin rengi gibi görünseler 
de gerçekte bu tür malzemeler de saydam malzemeler ya da parlama yapan malzemeler gibi sorunlar 
çýkarabilirler. Dolayýsýyla okunmama kuþkusu olan her durumda barkodun bir çerçeve içine alýnmasýnda 
yarar vardýr.

Barkodun ambalaj üzerinde görsel açýdan bir dekoratif iþlevi olmadýðýný, ürünün satýlabilmesini 
saðlayan tanýmlama aracý olduðunu düþünmek daha doðrudur.

ITF-14 barkodunun boyutlarý, basýldýðý yüzeye baðlý olarak aþaðýdaki biçimde deðiþir:

·  Doðrudan pürüzlü bir yüzeye, örneðin kolinin yüzeyine basýlacaksa, %100 ya da %120 oranýnda 
büyütülmelidir,

· Etikete ya da düzgün bir yüzeye basýlacaksa %62.5 ile %120 arasý bir oranda büyütülmelidir.

ITF-14 barkodunun çevresinde yer alan koruyucu çubuklar aþaðýdaki amaçlarla kullanýlýr:

·  Baský plakalarýnýn baský yapýlacak yüzey üzerindeki basýncýný eþit daðýtmak,

·  Barkod okuyucunun yanlýþ okuma yapmasýný engellemek (Interleaved 2 of 5 barkod alfabesi eksik 
okumaya neden olabilecek yapýdadýr; koruyucu çubuklar eksik okuma durumunun saptanmasýna 
yardýmcý olur; böylece yanlýþ okuma yapýlmasý önlenir).

Örnekler, örnek ITF-14 barkodunun çevresinde yer alacak koruyucu barlarýn ve barkoddaki 
numaranýn yerleþimini göstermektedir.

6.5. ITF-14 BARKODLARI

6.5.1.  Boyutlar

6.5.2.  Koruyucu Çubuklar (Bearer Bars)
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6.6. GS1 - 128 BARKODLARI

GS1 - 128 barkodunun gerçek boyutlarýna (büyültme faktörü %100 olduðunda) uygulanabilecek 
büyültme faktörleri 0.25 ile 1.2 arasýnda deðiþir. Gerçek boyuttaki bir barkodun yüksekliði 32 mm'dir. 
Barkodun geniþliði, barkodda yer alan karakter (rakam ya da harf) sayýsýna baðlý olarak deðiþir.

Baþlangýç
karakteri

Veri karakterleri
Barkod

alfabesinin
kontrol karakteri

Bitiþ
karakteri

Koruma
boþluðu Koruma

boþluðu
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6.7. BARKODUN TÝCARÝ ÜRÜN ÜZERÝNDEKÝ YERLEÞÝMÝ

Ticari ürün, rafta ve depodaki normal duruþ biçiminde durduðunda, üzerindeki barkod “çit” 
görünümünde olmalý, yani paralel olarak gözükmelidir.

Barkodun çubuklarýnýn en alttaki kenarý, tabandan 32 mm ± 3 mm yükseklikte yer almalýdýr. GS1 ve 
UPC barkodlarýnýn en alt kenarý, çubuklarýn bittiði yerdir; koruma çubuklarý ile çerçevelenmiþ ITF-14 
barkodunda ise alt kenar, koruyucu çubuklarýn altýnda yer alan numaralarýn alt kenarýdýr.

Barkod yatay eksende (soldan-saða) herhangi bir yerde olabilir; ancak barkodun en sol ya da en 
saðdaki çubuðu, paketin/kutunun dikey kenarýndan en az 19 mm içeride yer almalýdýr. Paket/kutu 
üzerinde yeterince yer varsa, barkodun en sol/en saðdaki çubuðunun dikey kenardan 34 mm içeride 
olmasý önerilir.

Paketin/kutunun boyutlarýndan ötürü yukarýda belirtilen ölçülere uyulamamasý olasýlýðý olabilir; 
ancak barkodun saðlýklý okunabilmesi için olanaklý olduðunca bu kurallarýn uygulanmasýna çalýþýlmalýdýr.
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7.  TERÝMLER SÖZLÜÐÜ

Ticari ürün numarasýnýn barkod ile simgelenen 

biçimidir. Örneðin EAN-13, ITF-14, 

GS1 - 128 gibi barkod alfabeleri ile basýlan 

barkodlardýr. 

Bir rakam, harf ya da özel iþaretin çubuklarla

simgelenebilmesi için geliþtirilen çubuklarýn

yanyana diziliþ düzeni.

EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128,

Interleaved 2 of 5, GS1 - 128 birer barkod

alfabesidir.

Barkodun, paketin tabanýna parallel olduðu,
çubuklarýn soldan saða/saðdan sola dizildiði
yöndür.

Ürünün, üreticiden tüketiciye dek Tedarik Zinciri
içerisinde izlediði yoldur. Daðýtým kanalý
içerisinde taþýyýcý, depolayýcý, bayi, toptancý,
perakende satýcý gibi taraflar yer alýr.

GS1'a bakýnýz.

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararasý Mal
Numaralama Birliði (International Article
Numbering Association) için kullanýlan kýsa ad.

GS1'ýn üyesi olan ve sorumlu olduðu bölge ya da
ülkede GS1 Sistemini temsil eden kuruluþ. TOBB-
GS1 TÜRKÝYE bir GS1 Numaralama 
Organizasyonudur.

GS1 numaralama yapýsýnýn bir parçasýdýr.  GS1'ýn 
GS1 Numaralama Organizasyonuna (Türkiye'de 
TOBB-GS1 TÜRKÝYE) verdiði numara ile birlikte 
GS1 Numaralama Organizasyonunun kendisine 
üye olan firmaya verdiði firma numarasýnýn
birlikte gösterilen biçimidir.

Bilgi sistemleri arasýnda, herhangi bir donaným
ya da yazýlým deðiþikliðine gerek býrakmaksýzýn
standart yapýda mesajlarla elektronik veri
alýþveriþini saðlayan teknik.

GS1 tarafýndan saðlanan UN/EDIFACT
standartýna uygun EVD standartý.

   

 

Ýngilizce Terim (*) 

Barkod Barcode 

Picket fence orientationÇit yönü

 Distribution Channel

GS1

GS1 Numaralama 
Organizasyonu 

GS1 Numbering 
Organisation 

GS1 Company PrefixGS1 Firma Öneki

Elektronik Veri 
Deðiºimi (EVD)

Electronic Data 
Interchange (EDI) 

EANCOM  

Açýklama Terim / Kýsaltma 

Barcode Symbology Barkod Alfabesi

EAN Europian Article 
Numbering Association 

Daðýtým Kanalý
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Açýklama

GS1 Sisteminde sabit varlýklar için kullanýlan
demirbaþ numarasýnýn kýsaltmasýdýr.

GS1 Sisteminde yer (lokasyon) numaralarý için
kullanýlan kýsaltmadýr.

GS1 Sisteminde geri dönüþümlü demirbaþlar için
kullanýlan numaranýn kýsaltmasýdýr. Seri numarasý
içerir.

Ticari Ürün Numarasý'na bakýnýz.

Barkod çubuklarýnýn yüksekliðini azaltmak,
barkodu kýsaltmak iþlemi. Barkodun çubuk
yüksekliði, barkodun okunmasýný
engellemeyecek þekilde ayarlanmalýdýr.

Barkodun, paketin tabanýna dik (90°) olduðu,
çubuklarýn yukarýdan aþaðý/aþaðýdan yukarý
dizildiði yöndür.

TOBB bünyesinde yer alan GS1 üyesi kuruluþ

Ticari ürünün satýldýðý, satýþ fiþi ya da fatura
basýlmasýný saðlayan satýþ noktasý terminali ya da
yazarkasanýn bulunduðu yerdir.

Satýþ noktasýnda yer alan, bilgi sistemine baðlý,
ticari ürünün satýþ iþlemlerinin yapýlmasýný, satýþ
fiþi ya da fatura düzenlenmesini saðlayan
bilgisayar terminali.

Taþýma birimleri için kullanýlan GS1 tanýmlama
numarasýdýr. 18 basamaktan oluþur.

Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taþýnmasý
ve/veya depolanmasý amacýyla kullanýlan
paketleme birimleri.

Bir mal ya da hizmetin üreticiden baþlayarak son
tüketiciye dek yaþadýðý tüm satýþ, daðýtým, yer
deðiþtirme ve satýn alma iþlem ve hareketlerini
simgeleyen iþ ve bilgi akýþý.

Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasýnda
satýlan, daðýtýmý yapýlan, yer deðiþtiren ya da
satýn alýnan, dolayýsýyla baþta fiyatý olmak
üzerine bütün tanýmlayýcý bilgilerine gerek
duyulan mal ya da hizmet.

Ticari ürünlere GS1 Sistemi standartlarýna uygun
olarak verilen tanýmlama numarasý. 

GTIN-13, GTIN-14 birer ticari ürün numarasýdýr.

 

ta

Ýngilizce Terim (*)

Global Individual Asset 
Identifier 

Global Location Number

Global Retunable Asset 
Identifier 

Global Trade Item 
Identification Number  

Truncation 

Ladder orientation

 Point of Sale (POS)

Serial Shipping Container 
Code 

Logistic Unit

Supply Chain

Trade Item

 Global Trade Item 
Identification Number 
(GTIN) 

Terim / Kýsaltma

GIAI

GLN

GRAI

GTIN

Kýsaltma

Merdiven yönü

GS1 TÜRKÝYE

Satýþ Noktasý

Satýþ Noktasý Terminali

 SSCC 

Taþýma Birimi

Tedarik Zinciri

Ticari Ürün

Ticari Ürün Numarasý

 

61



Terim / Kýsaltma Ýngilizce Terim (*) Açýklama

Türkiye Odalar ve  Borsalarý Birliði

GS1 Sistemi tarafýndan kullanýlan Code 128

barkod alfabesinin bir altkümesidir. 

GS1 tarafýndan kullanýlan GS1 - 128 barkod

alfabesi, Code 128'in “Function1” (FNC1)

karakteri ile baþlar ve basýlacak barkoda uygun

olarak Code 128'in A, B ya da C kümelerinden

birini kullanýr.

UCC tarafýndan ABD ve Kanada'da uygulanan
GS1 Sistemi numaralama standartý.

GS1 - 128 barkodunda kullanýlan, kendisinden
sonra gelen veri alanýnda içerilen verinin ne
anlama geldiðini ve bu verinin yapýsýný açýklayan
iki ya da daha çok basamaklý tanýmlayýcý numara.

Fiziksel, resmi ya da fonksiyonel yerleþim
birimine verilen tanýmlama numarasý.

Universal Product Code

Application Identifier

Location Number

TOBB

GS1 - 128

Uygulama Tanýmlayýcý

Yer Numarasý

UPC

(*) Ýngilizce Terim: Terimler Sözlüðünde Türkçe'si verilen terimin GS1 Sisteminde kullanýlan
Ýngilizce karþýlýðý.
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EK-A: GS1 ÖNEKLERÝ
GS1 Sisteminde tanýmlama numaralarý oluþturulurken kullanýlan önekler aþaðýdaki tabloda özetlenmiþtir.

GS1 SÝSTEMÝ ÖNEKLERÝ

GTIN-13 Numaralarýnýn Önekleri

GTIN-13 Önekleri Açýklama

UCC numaralarý (UPC-A barkod alfabesi ile kullanýlýr)

UCC Maðaza/Depo içi uygulama numaralarý (deðiþken miktarlý ürünler için) 
(UPC-A barkod alfabesi ile kullanýlýr)

UCC numaralarý (UPC-A barkod alfabesi ile kullanýlýr)
UCC Maðaza/Depo içi uygulama numaralarý (sabit miktarlý ürünler için) 
(UPC-A barkod alfabesi ile kullanýlýr)

UCC numaralarý (UPC-A barkod alfabesi ile kullanýlýr)
UCC numaralarý (EAN-13 barkod alfabesi ile kullanýlýr)

Rezerve

GS1 Maðaza/Depo içi uygulama numaralarý
GS1 numaralarý

Rezerve

ISSN numaralarý (süreli yayýnlar)

ISBN numaralarý (kitaplar)
ISBN ya da ISMN numaralarý (kitaplar ve müzik yayýnlarý)

GS1 identification of refund receipts

GS1 kupon tanýmlayýcýlarý

GS1 kupon tanýmlayýcýlarý için rezerve

GS1 kupon tanýmlayýcýsý

GTIN-8 Numaralarýnýn Önekleri

GTIN-8 Önekleri

UCC numaralarý (UPC-E barkod alfabesi ile kullanýlýr)
Rezerve

GS1 Maðaza/Depo içi uygulama numaralarý

GS1 numaralarý

Rezerve

10 – 13

140 – 199

2

300 – 969

97 – 99

Açýklama

000 – 019

02

030 – 039

04

060 – 099

100 – 139

140 – 199

20 – 29

300 – 969

970 – 976

977

978

979

980

981 – 982

983 – 989

99
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EK-B: GS1 NUMARALARI UYGULAMA ALANLARI 

GS1 Sisteminin tanýmlama numaralarý için uygulama alanlarý ve kullanýlan barkod alfabeleri aþaðýdaki
tabloda özetlenmiþtir.

Uygulama Alanlarý Kullanýlan Barkod Alfabesi

Sabit Miktarlý Ticari Ürünler – Perakende satýlanlar 

Sabit Miktarlý Ürünler – Yayýnlar

Sabit Miktarlý Ticari Ürünler – Perakende satýlmayanlar 

Sabit Miktarlý Ticari Ürünler – Perakende satýlmayan,
birden çok paketten oluþan parçalý ürünler
Sabit Miktarlý Ticari Ürünler – Maðaza/Depo içi Uygulama
(Perakende satýlanlar)

Deðiþken Miktarlý Ticari Ürünler – Maðaza/Depo içi 
Uygulama (Perakende satýlanlar)

Deðiþken Miktarlý Ticari Ürünler – Perakende 
Satýlmayanlar

Taþýma Birimleri – SSCC uygulamasý zorunlu olanlar

Demirbaþlar – Ýade Edilebilen Demirbaþlar

Demirbaþlar – Sabit Demirbaþlar

Yer Numaralarý

EAN-13, EAN-8

EAN-13, EAN-8

ITF-14

GS1 - 128  (Bkz. EK-C)

EAN-13

EAN-13

GS1-128

GS1-128

GS1-128

GS1-128

GS1-128
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EK-C: PARÇALI ÜRÜNLER ÝÇÝN GS1 NUMARALANDIRMA YÖNTEMÝ

Birden çok paketten oluþan tek bir ticari ürün, Parçalý Ürün olarak adlandýrýlýr. Demonte mobilyalar gibi bir 
bütünü oluþturduðu halde boyutlardan ötürü tek bir paket halinde taþýnamayan ve depolanamayan, 
parçalarý ayrý ayrý paketlenen ticari ürünler bu sýnýfta ele alýnýrlar.

GS1 Sisteminde, birden çok parçadan oluþan ürünler perakende satýlmazlar, dolayýsýyla bu tür 
ürünlerin tanýmlama numaralarýný gösteren barkodlar, satýþ noktasý terminali ve/veya yazarkasada 
okutulmazlar.

GS1 Sisteminde parçalý ürünler için aþaðýdaki kurallar uygulanýr:

1. Parçalý ürünler perakende satýlmazlar.

2. Parçalý ürünlerde GS1 - 128 barkod alfabesi kullanýlýr.

3. Parçalý ürünlerin AI 8006'dýr.

4. Parçalý ürünlerin her bir paketinin üzerinde GS1 - 128 barkod alfabesi ile basýlmýþ barkod yer alýr.

5. Bu barkodda, ticari ürünün GTIN'i ile birlikte, ürünün toplam kaç paketten oluþtuðu ve her bir paketin 
kaçýncý paket olduðunu belirten sayýlar yer alýr.

6. GS1 - 128 barkodunda Uygulama Tanýmlayýcý 8006 kullanýldýðýnda gruplar için kullanýlan AI 01 
kullanýlamaz.

Parçalý ürünler için kullanýlan tanýmlama numarasýnýn yapýsý aþaðýda gösterilmiþtir:

 

GTIN

Parçalý Ürünler için Numaralama Yapýsý (GS1 - 128)

Uygulama

Tanýmlayýcý

Toplam paket sayýsý
içinde paketin kaçýncý

paket olduðunu
gösteren sayý

Üründeki toplam
paket sayýsý

N   N   N   .................  N   N   N1 2 3 11 13 14 N    N15 16 N    N17 188 0 0 6
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GS1 Numaralama Yapýsý için Standart Kontrol Basamaðý Hesabý

Basamak konumlarý

Toplam 10'un en yakýn katýndan çýkartýlýr = Kontrol Basamaðý 

Çarpým sonuçlarý birbiri ile toplanýr = Toplam

Her konumdaki rakam aþaðýdaki katsayýlar ile çarpýlýr

EAN/
UCC-8

UCC-12

EAN/ 
UCC-13

EAN/
UCC-14

18
basamak

x3    x1    x3    x1    x3    x1    x3    x1    x3    x1    x3    x1    x3    x1    x3    x1    x3

N1            N N N N N N N2            3            4            5            6             7            8

N1            N N N N N N N N N N N2            3            4            5            6             7            8            9            10           11          12

N1            N N N N N N N N N N N N2            3            4            5            6             7            8            9            10           11          12          13

N1            N N N N N N N N N N N N N2            3            4            5            6             7            8            9            10           11          12          13          14

N1            N N N N N N N N N N N N N N N N N2            3            4            5            6             7            8            9            10           11          12          13          14           15          16          17          18

 

 

 

 

18 basamaklý bir numara için Kontrol Basamaðý hesaplama örneði

Konumlar

Kontrol Basamaðý
hesaplanacak
numara

1. adým: Çarpým

katsayý 3

2. adým: Toplama

Toplam

3. adým: Toplama 10’un en yakýn katýndan çýkartýlýr (110)  =  Kontrol Basamaðý (9)

N1         N N N N N N N N N N N N N N N N N2         3          4          5          6          7          8          9          10         11        12        13        14        15        16        17        18  

3      7      6      1      0      4      2      5      0      0      2      1      2      3      4      5      6

x      x      x      x      x      x      x      x      x      x      x      x      x      x      x      x      x

1      3      1      3      1      3      1      3         1      3      1      3      1      3      1      3

=      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =

9      7     18     1      0      4      6      5      0      0      6      1      6      3     12     5     18    = 101

3      7      6      1      0      4      2      5      0      0      2      1      2      3      4      5      6      9Kontrol Basamaðý
hesaplanan numara
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