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Önsöz 

Ticaretin ulusal ve bölgesel s�n�rlar� a�arak uluslararas� bir boyuta ula�mas�, ticarete konu olan 
mal ve hizmet çe�itlerinin artmas�, söz konusu mal ve hizmetlerin gerek ulusal gerekse              
uluslararas� alanda ortak bir standart sistem taraf�ndan tan�mlanmas� ihtiyac�n� ortaya 
ç�karm��t�r. 

Dünya genelinde 150�den fazla ülkede kullan�lan GS1 Sistemi, firma ve sektörlerden ba��ms�z 
ortak standartlarla bu ihtiyac� kar��layarak ticaretin küresel dilini olu�turmaktad�r. Barkodlardan 
Radyo Frekans� ile tan�mlamaya, �zlenebilirlikten Küresel Veri Senkronizasyonu A��na kadar 
uzanan geni� ürün yelpazesi ile GS1 Sistemi etkin tedarik zinciri yönetiminin en önemli arac�d�r. 

GS1 Sistemi ticari ürün, lokasyon, demirba� ve ta��ma birimlerini özgün numaralarla ta-
n�mlayarak tedarik zincirinde yer alan ticari ortaklar aras�nda etkin, verimli ve görünür bilgi 
al��veri�inin gerçekle�mesini sa�lamaktad�r. Yerel ya da küresel ticarette GS1 Sistemini kullanan 
firmalar, bütün ticari ortaklar� ile ileti�imde ortak standartlar kullanman�n getirdi�i maliyet 
avantaj�yla küresel düzeyde rekabet avantaj� elde etmektedir. 

Türkiye'de özel sektörün en üst düzeydeki temsilcisi TOBB, uluslararas� GS1 Organizasyonun 
üye kurulu�u olarak ülkemizdeki firmalar�n GS1 Sisteminin sundu�u avantajlardan ya-
rarlanmalar�n� sa�lamaktad�r. Bu konudaki çal��malar TOBB bünyesindeki Global Standartlar 
Merkezi (GS1 Türkiye) taraf�ndan yürütülmektedir. Sistemin ülkemizde uygulanmas� ve 
yayg�nla�t�r�lmas� yönündeki TOBB-GS1 Türkiye faaliyetlerinden biri de sistemin do�ru ve h�zl� 
olarak hayata geçirilmesini sa�layacak e�itici kaynaklar�n olu�turulmas�d�r. 

Bu çerçevede, GS1 Sistemini tan�tmak ve bu sistemin temelini olu�turan GS1 Barkod Sis-
temlerinin ülkemizde uygulanmas�yla ilgili bilgiler sunmak üzere haz�rlad���m�z bu kitapç���n 
tüm firmalar�m�za faydal� olmas�n� diliyorum. 

Sayg�lar�mla,

M. Rifat H�SARCIKLIO�LU 
TOBB Ba�kan� 
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GS1 Sistemi, ticari ve endüstriyel kurulu�lar�n tan�mlama ve numaraland�rma gereksinimlerini 
kar��laman�n yan� s�ra ticari ortaklar aras�nda bilginin elektronik ortamda nas�l payla��laca�� ve 
nas�l kullan�laca�� konular�ndaki standartlar� ortaya koyan sistemdir. TOBB-GS1 Türkiye, GS1 
Organizasyonuna üye oldu�u 1988 y�l�ndan itibaren ülkemizdeki firmalar�n GS1 Sistemine üye 
olmalar�n� sa�lamakta ve  GS1 sisteminin ülkemizde uygulanmas� ve yayg�nla�t�r�lmas�na  
öncülük etmektedir. GS1 Sistemi günümüzde 150'den fazla ülkede 2 milyona yak�n i�letme 
taraf�ndan etkin tedarik zinciri yönetiminin en önemli bile�eni olarak kullan�lmaktad�r.

Dünyada en yayg�n kullan�lan tedarik zinciri standard� olan ve ürün, ta��ma birimi, lokasyon ve 
demirba�lara ili�kin bilgilerin do�ru tan�mlanmas� ve iletilmesini sa�layan GS1 Sistemi, dört 
temel ürün alan�ndan olu�ur. 

GS1 Barkodlar�, ticari ürünlerin, yerlerin, ta��ma birimlerinin ve de-
mirba�lar�n standart olarak tan�mlanmas�n� ve bilgi sistemlerine 
otomatik olarak aktar�lmas�n� sa�layan, barkod teknolojileri temelli 
küresel veri ve uygulama standartlar�d�r. GS1 Barkod uygulamalar� 
kullan�m�na ili�kin pratik bilgiler için 1. Bölüme bak�n�z.

GS1 eCom, GS1 EANCOM ve GS1 XML olarak iki bile�ene dayanan, ticari 
ortaklar aras�ndaki veri al��veri�inin h�zl�, etkin ve do�ru olarak elektronik 
ortamda yap�lmas�n� sa�layan küresel elektronik mesajla�ma 
standartlar�d�r. Bilgi için 2. Bölüme bak�n�z.

GS1 GDSN (Global Veri Senkronizasyon A��), ticari ortaklar�n sis-
temlerinde ayn� anda ve birbirine uyumlu ürün verisine sahip olmalar�n� 
güvenli ve devaml� veri senkronizasyonu sa�layan, otomatik, standart 
tabanl� bir küresel ürün bilgisi sistemidir. Bilgi için 3. Bölüme bak�n�z.

GS1 EPCglobal, tedarik zincirinin etkinli�ini ve görünürlü�ünü art�ran, 
tedarik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, an�nda ve otomatik 
tan�mlanmas� ve izlenmesi için var olan ileti�im a�� altyap�s�n�, RFID 
teknolojisi ve Elektronik Ürün Kodu ile birle�tiren yeni bir küresel stan-
dartlar sistemidir.  Bilgi için 4. Bölüme bak�n�z. 

GS1 Sistemi
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Ticari ürünlerin h�zl� ve do�ru tan�mlanmas�na olanak sa�layan GS1 Barkod Sistemleri, amac�na 
uygun kullan�ld���nda tedarik zinciri boyunca verimlili�i art�rmakta, maliyetleri azaltmaktad�r. 
GS1 Barkodlar�, bilgi sistemleri kapsam�ndaki AIDC (Automatic Identification & Data Capture -
Otomatik Tan�mlama ve Veri Toplama) uygulamalar�nda otomatik veri giri�i yap�lmas�n� 
sa�lamaktad�r. Bilgi sistemlerine elle veri giri�i yap�lmas� gere�ini ortadan kald�ran AIDC 
uygulamalar� sayesinde, i� ortamlar�n�n gerektirdi�i do�ruluk ve h�za ula��larak i�lemlerde 
verimlilik art��� sa�lanmaktad�r. GS1 Sistemi barkod standartlar�, bu sistem kapsam�nda 
kullan�lacak barkodlar�n uygulama kurallar�n� belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer 
alacak tan�mlama numaralar�n�n ve tamamlay�c� bilgilerin nas�l kodlanaca��n�, kullan�lacak 
barkod alfabelerini, barkodlar�n bas�m tekniklerini ve barkodlar�n ürünler üzerindeki 
yerle�tirilme biçimlerini aç�klamaktad�r. 

Okumakta oldu�unuz bu kitapç�k  ba�ta  barkodlar olmak üzere GS1 Sistemi hakk�nda pratik 
bilgiler içermekte olup, detayl� bilgi için www.gs1.tobb.org.tr adresindeki Yay�nlar bölü-
münden  GS1 Barkod Uygulama K�lavuzunu inceleyebilirsiniz. 

1.1. Ticari Ürünlerin Numaraland�r�lmas� 
 1.1.1. GTIN-13: Ürünlere Barkod Numaras� Verilmesi

Ürünleri için GTIN (Küresel Ticari Ürün Numaras�) olu�turmak isteyen firman�n TOBB-GS1 
Türkiye'ye ba�vurusu sonucunda, firmaya tercihine göre 7, 8, 9, 10, 11 veya 12 basamakl� GS1 
firma öneki tahsis edilir. Firma, ürünleri için GTIN olu�turmak için öneki 7 basamakl�ysa 
00001'den, 8 basamakl�ysa 0001'den, 9 basamakl�ysa 001'den, 10 basamakl�ysa 01�den 
ba�layarak ve ard���k olarak devam edecek �ekilde ürün referans numaralar� olu�turur (001,002, 
003, ....999 gibi). Firma, öneki 11 basamakl�ysa,  0�dan 9�a kadar ürün referans numaralar� 
olu�turur (0,1,........,9  �eklinde).

1. GS1 Barkodlar� 

Ticari ürün, tedarik zincirinin herhangi bir noktas�nda sipari� edilen, sat�lan, 
da��t�m� yap�lan, yer de�i�tiren ya da sat�n al�nan, dolay�s�yla ba�ta fiyat olmak 
üzere bütün tan�mlay�c� bilgilerine ihtiyaç duyulan mal ya da hizmettir. Ticari 
ürünlerin üzerinde barkodlara bas�lm�� �ekilde yer alan, ürün çe�idini dünya 
üzerinde özgün (tekrar etmeyen) olarak tan�mlayan numaraya GTIN denir. GTIN 
(Küresel Ticari Ürün Numaras�), veritabanlar�nda tutulan ürün bilgisine eri�im 
sa�layan bir anahtar görevi görür ve AIDC (Automatic Identification and Data 
Capture Otomatik Tan�mlama Veri Toplama) uygulamalar�nda kullan�l�r. 
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Firma taraf�ndan olu�turulan bu ürün referans numaralar�, GS1 firma önekinin sonuna eklenir 
ve böylece GTIN'in ilk 12 basama�� olu�turulmu� olur. GTIN numaras�n�n 13. ve son basama�� 
kontrol basama�� ad� verilen basamakt�r ve barkod olu�turan programlar taraf�ndan otomatik 
olarak hesaplan�r. 

Firma Öneki: TOBB-GS1 Türkiye'ye ba�vuran firmalara verilen GS1 firma önekidir. Üyelik 
ba�vurusu esnas�nda, ürün çe�idi say�s� 100.000'e ç�kabilecek firmalar 7 basamakl�, ürün çe�idi 
say�s� 10.000'e ç�kabilecek firmalar 8 basamakl�, ürün çe�idi say�s�  1000�e ç�kabilecek firmalar 9 
basamakl�, ürün çe�idi say�s� 100�e  ç�kabilecek firmalar 10 basamakl�, ürün çe�idi say�s� 10 veya 
daha az olabilecek firmalar 11 basamakl� GS1 firma önekini tercih etmelidir.  Sadece tek bir 
ürün çe�idi olabilecek veya sadece GLN (Küresel Lokasyon Numaras�na) ihtiyaç duyan firmalar 
ise 12 basamakl� öneki tercih edebilir.

Ürün  Referans� :  TOBB-GS1 Türkiye'ye ba�vurarak GS1 firma öneki alan firmalar, her bir de�i�ik 
çe�itteki ticari ürününe kendileri ürün referans numaralar� verirler. Ürünlere verilecek 
numaralar yukar�da tan�mlanan GTlN-13 yap�s�na uygun olarak ve bu k�lavuzda aç�klanan GTIN 
olu�turma yöntemlerine ba�l� kal�narak verilmelidir. 

Kontrol Basama�� (K.B.) : GTlN-13 numaras�ndaki 13. basamak (B13) Modulo-10 yöntemi ile 
hesaplanan kontrol basama��d�r. Barkod olu�turma programlar�, kontrol basama��n� otomatik 
olarak hesaplamaktad�r. Dilerseniz kontrol basama��n�  adresindeki www.gs1.tobb.org.tr
Kontrol Basama�� Hesaplama bölümünden hesaplayabilirsiniz.

Ürün referans numaralar� verilirken ürünler için herhangi bir gruplama, s�n�flama  
veya kodlama yap�lmamal�, numaralar �1�den ba�layarak her yeni ürün için bir artan 
s�rada verilmelidir.

Seçenek

7 basamakl�

8 basamakl�

9 basamakl�

Firma Öneki

869123456

869123456

869123456

Ürün Referans�

B10 B11 B12

B8 B9 B10 B11 B12

B9 B10 B11 B12

K.B.

B13

B13

B13

10 basamakl�

11 basamakl�

12 basamakl�

869123456

869123456

869123456

B11 B12

B12

B13

B13

B13B11 B12

Firma Öneki

869123456

869123456

869123456

Ürün Referans�

B10 B11 B12

B8 B9 B10 B11 B12

B9 B10 B11 B12

869123456

869123456

869123456

B11 B12

B12

B11 B12

Firma Öneki

869123456

869123456

Ürün Referans�

B10 B11 B12

B8 B9 B10 B11 B12

B9 B10 B11 B12

869123456

869123456

869123456

B11 B12

B12

Frma Öneki

869123456

869123456

869123456

GS1Firma Öneki

869123456

869123456

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
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-

-

-

Ürün

Porselen tabak

Cam tabak

Cam bardak

Firma Öneki

869123456

869123456

869123456

Firma Öneki

86912345

86912345

86912345

Ürün Referans�

0003

0001

0002

GTIN

8691234500019

K.B.

3

9

6 8691234500026

8691234500033

Ürün

K�sa kollu mavi gömlek

Uzun kollu mavi gömlek

K�sa kollu beyaz gömlek

Firma Öneki

869123456

869123456

869123456

Firma Öneki

8691234

8691234

8691234

Ürün Referans�

00001

00002

GTIN

8691234000014

K.B.

8

4

1 8691234000021

8691234000038

Mavi kazak 8691234 5 8691234000045

00003

00004

3) Firmaya 9 basamakl� 869123456 GS1 firma öneki tahsis edilmi� olsun. Firman�n nu-
maraland�raca�� ürünleri 1 kg�l�k ye�il zeytin, 2 kg�l�k  ye�il zeytin ve 1 kg�l�k beyaz peynir olsun. 

Ürün

1 kg�l�k ye�il zeytin 

2 kg�l�k ye�il zeytin

1 kg�l�k beyaz peynir

Firma Öneki

869123456

869123456

869123456

Firma Öneki

869123456

869123456

869123456

Ürün Referans�

003

001

002

GTIN

8691234560013

K.B.

7

3

0 8691234560020

8691234560037

GTIN Olu�turma Örnekleri

1) Firmaya 7 basamakl� 8691234 GS1 firma öneki tahsis edilmi� olsun. Firman�n numara-
land�raca�� ürünleri k�sa kollu mavi gömlek, uzun kollu mavi gömlek, k�sa kollu beyaz gömlek 
ve mavi kazak olsun. 

2) Firmaya 8 basamakl� 86912345 GS1 firma öneki tahsis edilmi� olsun. Firman�n numara-
land�raca�� ürünleri  porselen tabak, cam tabak ve cam bardak olsun. 
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Ürün

Kuru üzüm 100 gr. paket

Kuru üzüm 200 gr. paket

Ayçekirde�i 100  gr. paket

Firma Öneki

869123456

869123456

869123456

Firma Öneki

8691234567

8691234567

8691234567

Ürün Referans�

03

01

02

GTIN

8691234567012

K.B.

6

2

9 8691234567029

8691234567036

5) Firmaya 11 basamakl� 8691234578 GS1 firma öneki tahsis edilmi� olsun. Firman�n nu-
maraland�raca�� ürünleri  de 1lt�lik plastik saklama kab�, 2lt�lik plastik saklama kab� ve 1 lt�lik 
çöp kovas� olsun. 

TOBB-GS1 Türkiye üyesi firmalar, üyelik yükümlülüklerini yerine getirdikçe GS1 firma 
önekini kullanarak ürünlerine barkod numaras� verebilir ve mevcut numaralar�n� 
kullanmaya devam edebilir. Üye firmalar�n yükümlülükleri için Bölüm 7.2�yi 
inceleyiniz.

6

GTIN Olu�turma Örnekleri

4) Firmaya 10 basamakl� 869123457 GS1 firma öneki tahsis edilmi� olsun. Firman�n nu-
maraland�raca�� ürünleri  de  kuru üzüm 100 gr.  paket, kuru üzüm 200 gr. paket ve ay çekirde�i  
100 gr.  paket  olsun. 

6) Firmaya 12 basamakl� 86912345789 GS1 firma öneki tahsis edilmi� olsun. Firman�n nu-
maraland�raca��  ürünü  de  1kg�l�k yufka  olsun. 

Ürün

1 kg�l�k yufka

Firma ÖnekiFirma Öneki

869123456789

Ürün Referans� GTIN

8691234567890

K.B.

0

Ürün

1 lt�lik saklama kab�

2 lt�lik saklama kab�

1 lt�lik  çöp kovas�

Firma Öneki

8623456

869123456

869123456

Firma Öneki

86912345678

86912345678

86912345678

Ürün Referans�

2

0

1

GTIN

8691234567807

K.B.

1

7

4 8691234567814

8691234567821



1.1.2. Barkod Bas�m� 

Ticari ürünler için barkod olu�turulmas�nda ikinci a�ama, GTIN-13 numaras�n�n uygun barkod 
alfabesi kullan�larak ürün paketi (ambalaj�) üzerine barkod olarak bas�lmas�d�r. 

Barkodun bas�lmas� ve ürün paketinin üzerinde yer almas� için uygulanabilecek de�i�ik 
yöntemler vard�r. Uygulanacak yöntem belirlenirken, ürün barkodunun ürüne hangi a�amada 
yerle�tirilece�i, barkod etiketinin üzerinde yer almas� istenen bilgiler, bas�lmas� istenen 
barkodun say�s� gibi çe�itli etkenler göz önüne al�nmal�d�r. 

E�er bir ürünün barkodu çok say�da bas�lacak ise en ucuz ve kolay yöntem, barkod için master 
film edinmektir. Master film, bir bask� makinesinde üretilen, üzerinde barkodun bulundu�u 
negatif ya da pozitif filmdir. Master filmin üretimi s�ras�nda, barkodun çubuklar� do�rudan 
filmin üzerine çizilir. Bu film, daha sonra ambalaj üzerine bask� yapmak üzere kullan�laca��ndan 
çok temiz olmal�, bas�lan barkod ise standart ölçülere uygun olmal�d�r.

Di�er yandan, e�er her bir ürünün barkod numaras� farkl�ysa (örne�in, de�i�ken a��rl�kl� 
ürünler, SSCC numaras� ta��yan ürünler, son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi ek bilgi içeren 
ürünler) bu durumda en uygun yöntem ürünün olu�tu�u anda barkod etiketini basmak ve 
ürüne yap��t�rmakt�r. Bu amaçla bilgi sistemine ba�l� barkod yaz�c�lar� kullan�labilir (Bu tip 
ürünler için barkod numaralar� olu�turulmas� ile ilgili bilgiler için Barkod Uygulama K�lavuzunu 
inceleyiniz) .

Barkod, kal�n ve ince çubuklarla, bu çubuklar aras�ndaki bo�luklardan olu�an 
dizidir. Çubuklar�n ve bo�luklar�n yan yana dizilmesi ile 0-9 aras� rakamlar,                
alfabedeki harfler ve nokta, virgül gibi i�aretler simgelenebilir. Bir rakam, harf ya 
da özel i�aretin çubuklarla simgelenebilmesi için bu çubuklar�n nas�l dizilmesi 
gerekti�i barkod alfabesi (barcode symbology) ile tan�mlan�r. Çubuklar�n yan 
yana dizilmesinin kurallar�n� belirleyen birçok barkod alfabesi vard�r; bu              
alfabelerin bir k�sm� yaln�zca rakamlar� simgelerken, bir k�sm� hem rakamlar�, 
hem harfleri hem de özel i�aretleri simgeler. 
GTIN-13 tan�mlama numaralar�, barkodlar üzerine EAN-13 barkod alfabesi 
kullan�larak bas�l�r. EAN-13 barkod alfabesi ile olu�turulmu� olan bir barkodun 
ticari ürün üzerine uygulanmas� Örnek-1'de gösterilmi�tir. 
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Barkod bas�m sürecinde, kullan�lacak barkod alfabesi belirlendikten sonra barkod tasar�m� 
yap�lmas� gerekir. Barkod tasar�m� yap�l�rken barkodun boyutlar� ve rengi göz önüne 
al�nmal�d�r. Örne�in, EAN ve UPC barkodlar� önceden belirlenmi� nominal en ve boylara 
sahiptirler ve bu önceden belirlenmi� boyutlar�n %80'i ile %200'ü aras�ndaki küçültme/ 
büyültme oranlar� ile olu�turulmas�na standartlar dâhilinde izin verilmektedir. Bu oranlar ile 
tan�mlanan s�n�rlar içinde kal�nmazsa barkod okunma sorunlar� ya�an�r. EAN ve UPC barkodlar� 
küçültme/büyültme oranlar� için kitapç���n 35. sayfas�n� inceleyiniz. Barkodun rengi 
belirlenirken ise barkodda çubuklar ile bo�luklar (zemin) rengi aras�nda yeterli kontrast�n 
sa�lanm�� olmas�na dikkat edilmelidir. En yüksek okunma performans�n� beyaz zemin üzerine 
siyah çubuklar sa�lar. Ancak, aç�k renkte veya k�rm�z� ve k�rm�z�ya yak�n renkte (turuncu, 
pembe) zemin üzerine koyu renk çubuklar�n yer ald��� renk kombinasyonlar� da kullan�labilir. 
Kullan�labilir ve kullan�lamaz renk kombinasyonlar�na dair örnekler için kitapç���n 36.  ve 37. 
sayfalar�n� inceleyiniz. 

GS1 Barkodlar�n� kendi olanaklar� ile üretecek kullan�c�lar�m�z�n Barkod Uygulama K�lavuzunu 
incelemesi tavsiye edilir. www.gs1.tobb.org.tr adresindeki Yay�nlar bölümünden Barkod 
Uygulama K�lavuzunun elektronik kopyas� elde edilebilir. 

Ayr�ca, TOBB-GS1 Türkiye, GS1 sistemi üyesi firmalara EAN-13, EAN-8 ve EAN-128 barkodlar� için 
kalite kontrol hizmeti vermektedir. Detayl� bilgi için www.gs1.tobb.org.tr adresini ziyaret 
ediniz. 
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1.1.3. Barkod Yerle�imi

Barkodun ürün paketi üzerindeki yeri, barkodun okunmas�n� kolayla�t�rmal�d�r. H�zl� ve do�ru 
okuma yapmas� gereken kasiyerlerin paket üzerindeki barkodu bulmakla zaman yitirmemesi 
gerekir. Bu nedenle, barkodun okunakl� olmas�n�n yan� s�ra paket üzerinde kolayca bulunabilir 
olmas� da önemlidir. GS1 Sistemi, �ekli ve boyutlar� birbirine benzeyen ürün paketleri 
üzerindeki barkodlar�n benzer konumlarda olmalar�n� önermektedir. Barkodun ürün paketi 
üzerine yerle�tirilmesinde a�a��daki kurallar uygulanmal�d�r: 

 Barkod, ürünün taban�na (paket dik durdu�unda alt k�sma) yak�n yerde olmal�d�r. 
 Barkod, düz (engebesiz) yüzey üzerinde olmal�d�r. 
 Barkod, paketin kenarlar�n�n birle�im veya ba�lant� yerinde olmamal�d�r. 
 Barkod, paketin buru�abilecek yerinde olmamal�, buru�mamal� ve k�vr�lmamal�d�r. 
 Barkod , herhangi bir kenara 8 mm' den daha yak�n, 100 mm' den daha uzak  olmamal�d�r.
 Barkodlar�n üzeri herhangi bir cisimle veya �ekille kapat�lmamal�d�r. 

1.1.4. Ürünlere GTIN Verilirken Uygulanacak Temel Kurallar 

Ticari ürünlerin GTIN'leri ile ürünlerin bilgi sistemleri içerisinde tan�mlanmalar�n� sa�layan stok 
kodlar� (SKU) birbirlerinden farkl� olmal�d�r. Ürünün GTIN numaras� yaln�zca bilgi sistemindeki 
veritaban�nda bulunan ürün kayd�na eri�mek için kullan�lmal�, bu numaraya herhangi bir 
anlam yüklenmemelidir. 

Bu nedenle, GTIN numaralar� atan�rken, GS1 Firma Önekinden sonra firma taraf�ndan belir-
lenen ürün referans� bölümü 1'den ba�layarak her bir ürün çe�idi için 1 (bir) artacak �ekilde s�ral� 
verilmelidir. 

Bir ürünün de�i�ik numara almas�ndaki temel kural �udur: Bir ürünün önceden 
tan�mlanm�� özelliklerinde ticari hayat� etkileyecek bir de�i�iklik yap�ld��� zaman  
(örne�in, ürünün markas� de�i�ti�inde, ürünün a��rl��� de�i�ti�inde) ürüne yeni bir 
GTIN verilir.

Ürün de�i�ikliklerinin yeni GTIN gerektirip gerektirmedi�i konusunda ticari hayatta kar��la��lan 
pek çok örne�i kapsaml� �ekilde incelemek için adresindeki www.gs1.tobb.org.tr Yay�nlar 
bölümünden na ula�abilirsiniz.GTIN  Atama Kurallar� K�lavuzu
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1.1.5. Ticari Ürün Gruplar�n�n (Kasa, Koli, vb.) Numaraland�r�lmas� 

Ticari ürün gruplar� numaraland�r�l�rken, ürün grubunun perakende sat�l�p sat�lmad��� ve ürün 
grubunun ayn� üründen olu�up olu�mad��� belirleyicidir. Çe�itli durumlara göre, ticari ürün 
gruplar� GTIN-13 veri yap�s� veya GTIN-14 veri yap�s� kullan�larak tan�mlan�r ve EAN-13, ITF-14, 
GS1-128 barkod alfabelerinden biri kullan�larak bas�l�r. 

1.1.5.1. GTIN 13 Veri Yap�s� ile Gruplama Numaralar� Üretilmesi 

GTIN-13 veri yap�s� kullan�larak olu�turulan ticari ürün grup numaralar� Bölüm 1.1.1 'de 
aç�klanan Ticari Ürün (GTIN) Numaraland�r�lmas�ndaki esaslar çerçevesinde yap�l�r. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta, yeni olu�turulan grup numaras�n�n, daha önce kullan�lmayan 
(ticari ürün veya ticari ürün grubu taraf�ndan) bir numara olmas�d�r.

Örnek: 
Bir firmaya 8 basamakl� 86912345 Firma Öneki tahsis edilmi� olsun. Firman�n numaralan-
d�raca�� ürünleri de porselen tabak, cam tabak, cam bardak, 24 adet porselen tabak içeren bir 
koli, 48 adet cam bardak ve 8'er adet cam tabak ile cam bardak içeren bir koli olsun. 

Bu durumda firma ürünlerinde a�a��daki numaralar� kullanacakt�r. Ticari ürün gruplar�n� 
tan�mlayan GTIN-13 numaralar�n� barkod halinde simgelemek için a�a��daki barkod alfa-
belerinden biri kullan�labilir: 

 EAN-13 
 ITF-14 
 GS1-128  (Uygulama Tan�mlay�c�s� (01) veya (02) ile birlikte, GS1-128 alfabesi ile ilgili bilgi 

için 1.2.1 bölüme bak�n�z) 

Ürün Firma Öneki Ürün Referans� K.B. GTIN

Porselen Tabak

Cam Tabak

86912345 0001

86912345 0002

86912345 0003

9

6

3

8691234500019

8691234500026

8691234500033Cam Bardak

24 x Porselen Tabak

48 x Cam Bardak

86912345 0004

86912345 0005

86912345  0006

0

7

4

8691234500040

8691234500057

86912345000648 C. Tabak +  8 C. Bardak

10



EAN-13 ya da GS1-128 barkodunun paket üzerine kolayca bas�lamad��� durumlarda ya da 
do�rudan kutu, koli üzerine bask� yap�laca�� durumlarda ITF-14'ün kullan�lmas� yerinde olur. 
ITF-14 barkod alfabesi, di�er barkodlardan daha geni� çubuklu oldu�undan okuma kolayl��� 
sa�lar.

1.1.5.2. GTIN-14  Veri Yap�s� ile Gruplama Numaralar� Üretilmesi

GTIN-14 veri yap�s� grubun ayn� ürünlerden olu�tu�u ve perakende sat�lmad��� durumlarda, 
GTIN-13 veri yap�s�na alternatif olarak kullan�labilen ve GS1 Firma Öneki kotasyonundan 
numara tüketmeyen bir grup tan�mlama yöntemidir. 

GTIN-14 üretmek için perakende sat�lan ürünün GTIN-13'ü esas al�n�r ve a�a��daki ad�mlar 
izlenir: 
 GTIN-13'ün kontrol basama�� olan son basama�� at�l�r. Yani firma öneki + ürün refe-

rans�ndan olu�an 12 basamakl� ham numara elde edilir. 
 Ürünün en ba��na, ürünün her bir gruplama birimi için farkl� olacak �ekilde 1 ile 8 aras�nda 

(1 ve 8 dahil) bir paket gösterge basama�� ilave edilir. Bu a�amada gruplama numaras� 13 
basamakl� olur. 

 Son basamak olan kontrol basama�� ilk 13 basama�a göre tekrar hesaplan�r. 
(ww.gs1.tobb.org.tr adresinden faydalanabilirsiniz) 

 Olu�turulan GTIN-14 numaras�, ITF-14 veya GS1-128 barkod alfabesi kullan�larak barkod 
halinde simgelenir.

EAN-13 alfabesi perakende sat�� noktalar�nda sat�� noktas� terminaline veya yazar 
kasalara ba�l� barkod okuyucular taraf�ndan okunabildi�i halde, ITF-14 ve GS1-128 
barkod alfabeleri perakende sat�� noktalar�nda okunamazlar. Bu sebeple, perakende 
sat�lacak ticari ürün grup numaralar� için olu�turulan barkodlar, EAN-13 barkod 
alfabesi ile bas�lmal�d�r.

GTIN-13 veri yap�s� kullan�larak olu�turulan ticari ürün grup numaralar�, ITF-14 ya da 
GS1-128 barkod alfabesi ile simgelendi�inde 13 basamakl� numaran�n ba��na  0 
(s�f�r) getirilerek, numara 14 basama�a tamamland�ktan sonra bas�l�r.

11



ITF-14 barkodunun kutu üzerine uygulanmas� a�a��daki örnekte gösterilmi�tir. 

Bu yöntem ile üretilen numaralar 14 basamakl� oldu�u için EAN-13 barkod alfabesi 
yerine ITF-14 veya GS1-128 barkod alfabeleri kullan�lmal�d�r. Oysaki perakende 
sat�lacak ürünler üzerinde sadece EAN-13 ve EAN-8 alfabeleri yer alabilir. Dolay�s�yla 
perakende sat�lacak ürünlerde bu yöntem kullan�lamaz. Ayr�ca, kar���k grup 
içerisinde birden fazla GTIN numaras� bulundu�u için bu yöntem kullan�lamaz.

Bu yöntem kullan�larak üretilen numaralar GS1 Firma Öneki kotasyonundan yeni bir numara 
tüketmez ve koli içerisindeki ürünün GTIN numaras� anla��labilir. 

Ürün Paket G. GTIN

Cam Tabak

24 x Cam Tabak*

-

18691234500023

2869123450002048 x Cam Tabak*

Porselen Tabak

24 x Porselen Tabak*

1

2  

1

2

6

3

0

9

6

3

-

18691234500016

2869123450001348 x Porselen Tabak*

86912345

86912345

86912345

Firma Öneki

86912345

86912345

86912345

0001

0001

0001

Ürün Ref.

0002

0002

0002

K.B.

Örnekleri inceleyelim
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1.1.6. De�i�ken A��rl�kl� Ürünlerin Barkodlanmas� 

A��rl��� de�i�ken olan ve sat�� bedeli ürünün a��rl���na göre belirlenen ürünler, De�i�ken 
A��rl�kl� Ürünlerin Barkodlanmas� kapsam�ndad�r. 

TOBB-GS1 Türkiye'nin geli�tirdi�i De�i�ken A��rl�kl� Ürün Numaras� standard� a�a��daki temel 
özelliklere sahiptir: 
 GS1 Sisteminin GTIN yap�s�na uygundur  ve ürün  paketinin üzerinde EAN-13 barkod 

alfabesi ile simgelenir. 
 Numaran�n içinde ürünün gram cinsinden a��rl��� yer al�r. 
 A��rl��� farkl� her bir ürünün barkod numaras� farkl� olmal�d�r; bu sebeple elektronik 

terazilerden ürünün a��rl���n� gösteren barkod etiketi bas�l�r. 

GS1 Öneki: De�i�ken a��rl�kl� ürünler için TOBB-GS1 Türkiye'nin Türkiye s�n�rlar� içinde uy-
gulad��� önek '28' dir. Bir ma�aza/depo içi GTIN öneki olan '28' Türkiye'de yaln�zca TOBB-GS1 
Türkiye taraf�ndan kullan�lmaktad�r, ba�ka hiçbir ma�aza veya depo içi uygulamada 
kullan�lmamal�d�r.

Ürün Numaras�: A��rl�kl� ürün için TOBB-GS1 Türkiye taraf�ndan verilen 7 basamakl� numarad�r. 
TOBB-GS1 Türkiye'ye üye olan firma, a��rl�kl� ürünün tan�m�n� bildirerek ürün numaras� al�r. Her 
bir de�i�ik a��rl�kl� ürün çe�idi için ayr� bir a��rl�kl� ürün numaras� almal�d�r. 

Ürün A��rl���: Ürünün gram cinsinden a��rl���n� gösteren 5 basamakt�r (Örne�in, ürün 500 
gram a��rl���ndaysa bu bölümdeki rakamlar 00500 olmal�d�r) 

De�i�ken a��rl�kl� ürünlere barkod numaralar� verilmesinde dünya üzerinde geçerli 
bir standart bulunmamaktad�r. Bu bölümde anlat�lan çözümler sadece Türkiye 
içerisinde geçerlidir. De�i�ken a��rl�kl� ürün ithal edenler TOBB-GS1 Türkiye�ye 
ba�vurup Türkiye� de geçerli de�i�ken a��rl�kl� ürün numaras� almal�d�r. De�i�ken 
a��rl�kl� ürün ihracatç�lar� ihraç ettikleri ülkenin standard�n� ö�renmek için TOBB-GS1
Türkiye ile irtibata geçmelidir.

K.B.GS1 Öneki Ürün Numaras�

N3 N4 N5 N6 N7

Ürün A��rl��� (gram cinsinden)

N8 N9 N10 N11 N12 N1328

De�i�ken a��rl�kl� ürün numaras� için ba�vuran firmalarda GS1 sistemi üyesi olma 
�art� aranmaktad�r.
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GTIN-8 için ba�vuran firmalarda GS1 sistemi üyesi olma �art� aranmaktad�r.

GTIN-8 atanmas�nda GS1 firma önekleri kullan�lamaz. Firma her bir ürünü için 
ayr� bir GTIN-8 numaras� almak durumundad�r. TOBB-GS1 Türkiye, her bir ürüne 7 
basamakl� bir ürün numaras� gönderir. Firma da kontrol basama�� alan 8. 
basama�� hesaplayarak GTIN-8 olu�turur. Bir ba�ka deyi�le, GTIN-8 numaralar� 
ürün için haz�r �ekilde gönderilir. Numaran�n hiçbir bölümünü GS1 üyesi firma 
t a n � m l a m a z .

De�i�ken a��rl�kl� ürün numaras� ba�vurular� için adresindeki www.gs1.tobb.org.tr De�i�ken 
A��rl�kl� Ürün Numaras� Ba�vurular� bölümünü inceleyiniz.

1.1.7. GTIN-8: Küçük Ticari Ürünlerin Numaraland�r�lmas� 

GTIN-8 numaralar�, ürün paketinin üzerinde GTIN-13 numaras� ve EAN-13 barkodunun ba-
s�lmas� için yeterli yer olmad��� durumlarda her bir ürün için ayr� olarak TOBB-GS1 Türkiye 
taraf�ndan tahsis edilmektedir. 

GTIN-8 numaras�, barkodun bas�laca�� paketin toplam alan� EAN-13 barkodu s��mayacak 
kadar küçükse kullan�l�r. Firmalar, GTIN-8 numaras� edinmek için ürünün ambalaj örne�i ile 
birlikte TOBB-GS1 Türkiye'ye ba�vurmal�d�rlar. 

TOBB-GS1 Türkiye, ancak a�a��daki durumlardan biri gerçekle�iyorsa ürüne GTIN-8 numaras� 
tahsis eder: 

 Ürün paketinin toplam alan� 80 cm' den küçük ise 
 Bas�l� etiket yüzeyinin alan� 40 cm' den küçük ise 
 Silindir kaplar için kab�n çap� 30 mm den küçük ise 

 GTIN-8 numaralar�n�n barkodu, EAN-8 barkod alfabesi kullan�larak olu�turulur. Barkod bas�m� 
için Bölüm 1.1.2�ye  geri dönebilirsiniz.

GTIN-8 ba�vurular� için  adresindeki  bölümünü in-www.gs1.tobb.org.tr GTIN-8 Ba�vurular�
celeyiniz.
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ISBN ve ISSN numaralar�n�n EAN-13 barkod alfabesi içerisinde kullan�m� için daha detayl� bilgi 
için  adresindeki  bölümünden nu www.gs1.tobb.org.tr Yay�nlar Barkod Uygulama K�lavuzu
bölümünü inceleyiniz.

1.1.9. UPC Barkodlar�: Kuzey Amerika'da Barkod Kullan�m� 

UPC (Universal Product Code) Numaras�, Amerika ve Kanada firmalar� taraf�ndan kullan�lmakta 
olan 12 basamakl� bir barkod numaras� çe�ididir. GS1 Sisteminin geli�erek küresel bir hal almas� 
ve tüm dünyada tek sistem olarak kullan�labilmesi amac�yla, GS1 US (ABD) ve GS1 Kanada           
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tüm ABD ve Kanada perakende firmalar�n�n GTIN-8 (EAN-8) ve 
GTIN-13 (EAN-13) barkodlar�n� okuyabileceklerini aç�klam��lard�r. Gündo�umu 2005 (Sunrise 
2005) olarak adland�r�lan bu giri�im 1997 y�l�nda aç�klanm��t�r. 

Ancak baz� ABD ve Kanada firmalar� hala i� ortaklar�n�n UPC barkodu kullanmalar�n� talep 
etmektedirler. Bu gibi özel durumlarda, GS1 Sistemine üye olan firmalar�m�z UPC numaras� 
tahsisi için TOBB-GS1 Türkiye'ye ba�vurabilirler. TOBB-GS1 Türkiye, GS1 US (ABD) arac�l��� ile bu 
numaray� kendilerine tahsis etmektedir. 

UPC ba�vurular� için  adresindeki  bölümünü www.gs1.tobb.org.tr UPC Numaras� Ba�vurular�
inceleyiniz.

UPC barkod numaras� için ba�vuran firmalarda GS1 sistemi üyesi olma �art� 
aranmaktad�r.

1.1.8. Kitaplar�n ve Seri Yay�nlar�n Numaraland�r�lmas� 

2007 y�l�ndan itibaren ISBN numaralar� 13 basamakl� olarak gönderilmektedir. 13 basamakl� 
ISBN numaras� EAN-13 barkod alfabesi ile bas�labilir. 

Türkiye�de ISBN, ISSN ve ISMN numaralar� Kültür Bakanl��� Kütüphaneler ve 
Yay�mlar Genel Müdürlü�ü taraf�ndan verilmektedir. Yay�nc� firmalar, yay�nlar�nda 
ISBN, ISSN ya da ISMN gibi numaralama standartlar�n� kullanabilecekleri gibi, arzu 
ederlerse yay�nlar�na da kendi GS1 Firma Öneklerini kullanarak üretecekleri    
GTIN-13 numaralar�n� da verebilirler.
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1.2. Ta��ma Birimlerinin Tan�mlanmas� 

GS1 �zlenebilirlik çözümleri sayesinde GS1 Barkodlar� kullan�larak ticari ürünlerin tedarik zinciri 
boyunca geçirdi�i a�amalar takip edilebilir. Firmalar bütün sektörlerde etkili ve verimli tedarik 
zinciri yönetimi sa�layan izlenebilirlik sistemlerinin tesisi, özellikle g�da sektöründe yasal bir 
zorunluluktur. �zlenebilirlik uygulamalar�n�n temelinde SSCC numaralar� yer al�r. SSCC ve 
izlenebilirlik sistemlerinde kullan�lan di�er tan�mlama numaralar� ve bilgilerin GS1 -128 barkod 
alfabesi ile kullan�lmas� gerekmektedir. 

1.2.1. GS1-128 Barkod Alfabesi 

GS1 -128 barkod alfabesi hem rakamlar� hem harfleri içerebilen de�i�ken uzunluklu barkod 
alfabesidir. GS1 -128 ile GTIN'lerin yan� s�ra SSCC, ürünün a��rl���, son kullanma tarihi, parti 
numaras� gibi 100'den fazla bilgi ticari ortaklara iletilebilir. GS1-128 barkod alfabesinin çe�itli 
bilgiler içerme kapasitesine sahip olmas� sebebiyle iletilmek istenen bilgi çe�idinin (GTIN mi 
yoksa herhangi ba�ka bir bilgi örne�in, son kullanma tarihi mi oldu�unun) birbirinden ay�rt 
edilebilmesi gerekir. GS1-128 barkod alfabesi, bu amaçla Uygulama Tan�mlay�c�lar� (AI) kullan�r. 

1.2.2. SSCC: Ta��ma Birimlerinin Numaraland�r�lmas� 

Ta��ma birimleri, tedarik zinciri içerisinde ticari ürünün ta��nmas� ve/veya depolanmas� 
amac�yla kullan�lan kaplar ya da paketleme birimleridir (kutu, kasa, palet, varil, çuval, torba, vb.) 
Bir ta��ma biriminin içerisinde herhangi bir ticari ürün ya da birden çok, farkl� ticari ürün 
bulunabilir. 

GS1 Sisteminde ta��ma birimleri SSCC (Serial Shipping ContainerCode) numaras� kullan�larak 
tan�mlan�r ve numaraland�r�l�rlar. SSCC, ta��ma birimi üzerinde Uygulama Tan�mlay�c�s� AI(00) 
olan GS1 - 128 barkod alfabesi ile simgelenir. 

Ta��ma birimlerinin tan�mlanmas� ve numaralanmas�, lojistik i�lemlere (ta��ma, sevkiyat, 
da��t�m, depolama i�lemlerinin tümü) büyük kolayl�klar getirmekte, lojistik i�lemlerdeki 
otomasyon uygulamalar�na h�z ve do�ruluk kazand�rarak verimlili�i art�rmaktad�r. 

GS1-128 barkod alfabesi, ta��ma birimlerinin ve kolilerin barkodlanmas�nda 
kullan�l�r, perakende sat�lacak ürünlerin barkodlanmas�nda kullan�lamaz.
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Örne�in, ta��ma birimleri için kullan�lan SSCC numaralar�, ta��ma biriminin üzerinde barkodlara 
bas�lm�� olarak yer ald��� gibi, birbirleriye elektronik ticaret yapan taraflar aras�ndaki Elektronik 
Veri De�i�imi (EDI) ortam�ndaki kay�tlarda da yer almakta, böylece ayn� SSCC lojistik i�lemleri ile 
elektronik ortamdaki i�lemler aras�nda bir ba� olu�turmaktad�r. 

Uygulama Tan�mlay�c�s� (00) olan SSCC, ta��ma birimlerinin tek olarak tan�mlanmas�nda 
kullan�l�r. Her bir ta��ma birimine, ta��ma biriminin bütün ömrü boyunca üretildi�i ilk andan 
ba�layarak, art�k kullan�lmaz hale gelinceye dek tan�nmas�n� sa�layan bir seri numaras� verilir. 

SSCC her bir ta��ma birimi için farkl� bir seri numaras� içerir. Birden çok ta��ma birimi hep ayn� 
çe�it ürün içerse de her bir ta��ma birimine farkl� bir SSCC numaras� verilir. 

SSCC numaras�, ta��ma biriminin bilgisayar ortam�ndaki tan�m� ve özelliklerine ili�kin bilgilere 
eri�mek üzere bir eri�im anahtar� olarak kullan�l�r. Bu bilgi ö�elerinin bir k�sm�, ta��ma biriminin 
üzerinde gözle görülür biçimde de yaz�labilece�i gibi EDI kay�tlar�nda da standart veri alanlar� 
olarak yer al�rlar (ör: a��rl�k, gidece�i adres, son kullanma tarihi, içerdi�i paket say�s�, vb.) 

18 basamakl� SSCC'nin yap�s� �öyledir:

Uzatma Basama�� : SSCC'yi olu�turan firman�n iç gereksinimlerine göre verilir. Genellikle 
ta��ma biriminin tipini (konteyner, palet, kasa vb. ) tan�mlamak için kullan�l�r. 1'den 9'a kadar 
herhangi bir basamak olabilir. 

GS1 Firma Öneki: Ta��ma birimini üreten firmaya GS1 Üye Organizasyonu taraf�ndan tahsis 
edilen numarad�r. 

Ta��ma Biriminin Seri Numaras�: Ta��ma birimini üreten firman�n ta��ma birimine verdi�i ve 
ta��ma birimini di�er tüm ta��ma birimlerinden ay�ran seri numaras�d�r. 

GS1-128 barkodlar�, SSCC ve Uygulama Tan�mlay�c�lar� (AI) hakk�nda detayl� bilgi için 
www.gs1.tobb.org.tr Yay�nlar Barkod Uygulama K�lavuzu adresindeki  bölümünden nu ince-
leyebilirsiniz. 

K.B.

N18

Uzatma B.

N1

GS1 Firma Numaras� Ta��ma Biriminin Seri Numaras�

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
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1.3. Demirba�lar�n Tan�mlanmas� 

GS1 Sistemi, iade edilebilen demirba�lar, özel yönetilmesi gereken demirba�lar (uçak parçalar� 
gibi) ve firman�n kendi içerisinde kulland��� demirba�lar için tan�mlama çözümleri 
üretmektedir. GS1-128 barkod alfabesi ile Uygulama Tan�mlay�c�lar� AI (8003) ve AI(8004) 
kullan�larak demirba�lar tan�mlanabilir. 

Demirba� tan�mlamas� ile ilgili detayl� bilgi için  adresindeki Yay�nlar www.gs1.tobb.org.tr
bölümünde nu inceleyebilirsiniz. GS1 Sistemi Barkod Uygulama K�lavuzu

1.4. Lokasyonlar�n Tan�mlanmas� 

1.4.1. GLN: Küresel Lokasyon Numaras� 

Bütün organizasyonlar (kurumlar) d��ta ve içte kendi i� süreçleri içinde veri de�i�imi ger-
çekle�tirmektedir. Bu bilgilerin taraflar aras�nda olu�mas�n� bilmemize ra�men, günümüzde 
alfabetik ve say�sal karakterlerden olu�an isimlerin ve adreslerin yerine kodlanm�� tan�mlar�n 
kullan�lmas� kaç�n�lmaz bir zorunluluk haline gelmi�tir. GS1 Sistemi lokasyonlar�n her birine, bu 
lokasyonu tek olarak tan�mlayacak bir numara verir. Bu numara GS1 Küresel Lokasyon 
Numaras� (GLN) olarak adland�nl�r.

GLN, bir i� ortam�ndaki ya da organizasyon içindeki yasal, fonksiyonel ya da fiziksel yerle�im 
birimini belirtir. Örne�in: 

 Yasal yerle�im birimleri: Firmalar (�irketler), �ubeler, bankalar 
 Fonksiyonel yerle�im birimleri: Organizasyon içindeki bölümler (Sat�n alma departman�, 

muhasebe departman�, sat�� departman�, vb.)
 Fiziksel yerle�im birimleri: Bir yap� içindeki alan veya bölüm; depo, sevkiyat alan� 

GLN ad� verilen lokasyon numaralar�, lokasyonlar�n bilgi sistemlerindeki veritabanlar�nda 
tutulan tan�mlay�c� bilgilerine ula�mak için eri�im anahtar� olarak kullan�l�rlar. Bilgi sistem-
lerinde GLN'in kullan�lmas� ile veritabanlar�nda bir yere ili�kin bilgilere (örne�in: firman�n yasal 
adresi, posta adresi, teslim adresi, telefon ve faks numaralar�, ilgili ki�i, vb.) eri�ilir. 
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13 basamakl� GLN'in yap�s� �öyledir: 

Görüldü�ü gibi lokasyon numaralar� için kullan�lan GLN' in yap�s� ticari ürünlerde kullan�lan 
GTIN-13 yap�s�yla ayn�d�r. GS1 Küresel Lokasyon Numaralar� (GLN), genellikle elektronik 
ortamda veri de�i�imi yapan firmalar taraf�ndan elektronik veri de�i�imi uygulamalar�nda 
kullan�l�r. Ancak, GLN'ler gerek duyuldu�unda ticari ürün paketlerinde ya da ta��ma birim-
lerinin üzerinde ürünün al��veri�inde yer alan taraflar� ya da ürünün yer de�i�tirmesine ili�kin 
bilgileri göstermek üzere (Örne�in,ürünün sat�c�s�, da��t�c�s�, ürünün teslim yeri vb.) barkod 
olarak bas�labilir. 

Lokasyon numaralar�n�n barkodlar�nda GS1-128 barkod alfabesi kullan�l�r. Barkod bas�l�rken 
kullan�lacak Uygulama Tan�mlay�c�s� (AI), kullan�lan GLN'in nereyi (sat�c�, al�c�, teslim noktas� vb.) 
ve ne amaçla tan�mlad���na (fatura edilecek, gönderilecek, transfer edilecek vb.) ba�l� olarak 
de�i�ir. 

Küresel Lokasyon Numaralar�n�n (GLN) atanmas� ile ilgili detayl� bilgi için  www.gs1.tobb.org.tr
adresindeki  bölümünde nu inceleyebilirsiniz. Yay�nlar GLN Atama Kurallar� K�lavuzu

GTIN ve GLN birbirinden ayr� tan�mlama numaralar�d�r. GTIN firman�n ticari ürün 
veya ürün gruplar�n�n tan�mlanmas�nda, GLN ise firman�n lokasyonlar�n�n 
tan�mlanmas�nda kullan�l�r. Ayn� numaran�n hem GTIN hem de GLN olarak 
kullan�lmas�nda bir sak�nca yoktur.
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GS1 Sistemi kullan�larak üretilen tan�mlama numaralar�, 
ticari ortaklar� aras�ndaki EDI (Electronic Data 
Interchange -Elektronik Veri De�i�imi) uygulamalar�nda 
kullan�l�r. GS1 eCom, ticari ortaklar�n üzerlerinde 
anla�m�� oldu�u verinin h�zl�, etkin, do�ru, otomatik ve 
elektronik aktar�m�na izin veren küresel standartt�r. GS1 
eCom, ticari mesajla�ma için birbirini tamamlayan iki 
standart sunmaktad�r. Bunlar, GS1 EANCOM ve  GS1 
XML standartlar�d�r.

GS1 EANCOM veya GS1 XML gibi GS1 eCom standartlar�n�n kullan�m�, elektronik ticari 
mesajlarda standart bir yap� olu�turarak i� ortaklar�n�n iç donan�m ve yaz�l�mlar�ndan ba��ms�z 
olarak, h�zl�, etkin ve do�ru ticari veri iletiminde bulunmalar�n� sa�lar. GS1 eCom ile i� 
ortaklar�n�n mesajlar�n biçim ve yap�s�n� birbirine uyumlu hale getirmelerine gerek yoktur, var 
olan standart biçimi kullanabilirler. Küresel olarak kullan�lmakta olan GS1 eCom standartlar�, 
an�nda üretim ve h�zl� cevap veren mü�teri-tedarikçi ba�lant�lar�n�n temel bile�enidir. 

GS1 eCom standartlar�, ürün ve ürün bilgisi aras�nda do�rudan ba�lant� sa�layan GS1 Ta-
n�mlama Anahtarlar� (GTIN, GLN, SSCC, vb.) tabanl�d�r. Bu bak�mdan, ticari ortaklar aras�nda 
ideal elektronik veri de�i�imi için, bütün ortaklar lokasyonlar�n� GS1 Tan�mlama Anahtar-
lar�ndan GLN (Global Location Number) ile tan�mlam�� olmal�d�r. EANCOM ve GS1 XML GLN 
olmadan kullan�lamaz. 

Ulusal ve küresel veri havuzlar� için GS1, veri gönderen ve veri talebinde bulunan bütün 
firmalar�n GLN'lerini göndermelerini zorunlu k�lar. GLN yap�s� ve kullan�m� ile ilgili bilgi için bu 
kitapç���n 1.4. Lokasyonlar�n Tan�mlanmas� bölümüne ba�vurabilirsiniz. 

GS1 eCom ile ilgili detayl� bilgi için  adresindeki  bölümünü www.gs1.tobb.org.tr GS1 eCom
inceleyebilirsiniz. 

2. GS1 eCom 
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Günümüzde ticari ortaklar, veri aktar�mlar�nda tedarik 
zinciri bilgisinde hatalar ve do�ru olmayan veri gibi 
temel veri sorunlar� nedeniyle gereksiz maliyetlerle 
kar�� kar��ya kalmaktad�r. Bununla birlikte ticaretin 
ulusal s�n�rlar� a��p uluslararas� boyuta ula�mas� firmalar 
aras� bilgi ak���n�n daha h�zl� olmas�n� ve tedarik zinciri 
sürecindeki tüm i�lemlerin daha iyi yönetilmesini ve 
kontrol edilmesini gerektirmektedir. Ticari ortaklar 
aras�nda e� zamanl� ileti�im bu sorunlara çözüm 
getirmekte, bu gereksinimleri kar��lamal�d�r. 

Veri senkronizasyonu olmadan elektronik i�birli�i, sadece ticari ortaklar aras�nda at�l temel veri 
de�i�imini sürdürecektir. Buna kar��n, küresel veri senkronizasyonu, elektronik i�birli�inin tüm 
faydalar�ndan yararlanmaya imkan veren sa�lam bir temel olu�turur. 

GS1 GDSN (Küresel Veri Senkronizasyon A��) güvenli ve sürekli veri e� zamanlamas� sa�layan, 
tüm ortaklar�n ayn� anda tutarl� ürün bilgisine sahip olmalar�na olanak tan�yan, otomatik, 
standart tabanl� küresel bir ortamd�r. GDSN'in önemli bile�enlerinden biri olan Küresel Ürün 
S�n�fland�rmas� (GPC - Global Product Classification), etkin kategori yönetimi sa�lar. 

Küresel Veri Senkronizasyon A��, dünya çap�nda ticari ortaklar�n (tedarikçi ve perakendeciler), 
standart ve e�zamanl� tedarik zinciri verisi de�i�imi yapmalar�n� sa�layan, internet tabanl�, 
ortak çal��abilir veri havuzlar� (ticari ortaklar�n verilerini tutan ve i�leyen hizmetler) ve GS1 
Küresel Kay�t Merkezinden (GDSN toplumunun ticari ortaklar aras�nda var olan senkronizasyon 
ili�kilerini yönetmesine ve veri kaynaklar�n�n yerlerini belirtmesine yard�mc� olan dünya 
çap�nda bir kay�t kütü�ü) olu�an bir a�d�r.

GDSN, ticari ortaklar aras�nda payla��lan verinin do�ru ve evrensel standartlarla uyumlu 
olmas�n� sa�lar. Ayn� zamanda, tedarik zincirinde maliyetleri azaltarak yerel ve küresel pa-
zarlarda etkin i� aktar�mlar� için standart, güvenilir veri sa�lar. 

GDSN hakk�nda detayl� bilgi için  adresindeki  bölümünü www.gs1.tobb.org.tr GS1 GDSN
inceleyebilirsiniz. 

3. GS1 GDSN 
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GS1 EPCglobal, Elektronik Ürün Kodu (EPC-Electronic 
Product Code) ve Radyo Frekans� ile Tan�mlama (RFID - 
Radio Frequency Identification) teknolojisini birle�tiren 
yeni bir küresel standartlar sistemidir. 

RFID teknolojilerinde ortak standartlar ihtiyac�n� 
kar��layan bu sistem, RFID teknolojilerinin firma içi 
kullan�m ötesinde, bütün tedarik zinciri boyunca kulla-
n�lmas�n� sa�lamaktad�r. 

Firmalar, ticari i�lemleri ile ürün ve hizmetlerin hareketini kolayla�t�rmak için tedarik zincirin-
deki ürünler hakk�nda detayl� bilgiye ve bu bilgiyi ticari ortaklar�yla payla�maya ihtiyaç 
duyarlar. ��, teknoloji ve bilgi ihtiyaçlar� geli�meye devam ettikçe, bilgi ileti�im standartlar� ve 
yöntemleri de geli�mektedir. Örne�in barkod teknolojisi, tedarik zinciri yönetiminde h�zl� ve 
standart bir yöntem olarak y�llardan beri kullan�lmaktad�r. Ancak günümüzde yeni geli�en 
Radyo Frekans� ile Tan�mlama (RFID) teknolojisi ve Elektronik Ürün Kodu (EPC) uygulamalar�, 
tedarik zincirinde hareket eden nesnelerin tüm bilgilerine anl�k eri�im imkan� sa�layarak 
barkod teknolojisine bir alternatif olu�turmaktad�r. 

Elektronik Ürün Kodu (EPC) tedarik zincirindeki belirli bir ürünü tan�mlamakta kullan�lan özgün 
bir numarad�r. EPC, bir silikon yonga ve antenden olu�an,radyo frekans� ile tan�mlama (RFID) 
etiketi üzerinde saklan�r. EPC etiketten okunduktan sonra, ürünün üretim tarihi veya geldi�i yer 
gibi güvenli bir veri taban�nda tutulan dinamik veri ile ili�kilendirilebilir. 

GS1 EPCglobal, tedarik zincirindeki dünyan�n herhangi bir yerindeki herhangi bir sanayideki 
herhangi bir firman�n herhangi bir ürününün do�ru, an�nda ve etkin-maliyetli otomatik 
tan�mlanmas� ve yerinin belirlenmesini sa�layarak tedarik ve talep zincirlerinde geli�mi� 
görünürlük ve etkinli�e yol açar.

GS1 EPCglobal hakk�nda daha detayl� bilgi almak için   adresindeki www.gs1.tobb.org.tr GS1 
EPCglobal  bölümünü inceleyebilirsiniz. 

4. GS1 EPCglobal 
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GS1 Learn, uluslararas� GS1 Organizasyonu taraf�ndan 
GS1 Sistemi için gereken becerilerin geli�tirilmesi 
amac�yla haz�rlanm�� internet tabanl� e�itim 
program�d�r. 

GS1 Learn kapsam�ndaki GS1 Sistemi Temel Bilgileri, 
GS1 Tan�mlama Anahtarlar� & Uygulama Tan�mlay�c�lar�, 
GS1 Barkodlar�, GS1 Barkod Uygulamalar�-Ticari Ürünler, 
GS1 Barkod Uygulamalar�-Lojistik Birimler, Barkod 
Kalitesi ve H�zl� Tüketim Ürünleri için GTIN Atama Ku-
rallar� dersleri Türkçe'ye çevrilmi�tir. 

Bu 7 dersi ba�ar�yla tamamlayan ö�rencilere TOBB-GS1 Türkiye taraf�ndan GS1 Barkod Mo-
dülleri Sertifikas� gönderilmektedir. GS1 Learn e�itimine ba�vuru için  www.gs1.tobb.org.tr
adresindeki  sayfas�n� ziyaret edebilirsiniz. GS1 Learn 

5. GS1 LEARN
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GS1 barkodlu bu ürünün marka sahibi kimdir? �lgili 
firman�n ileti�im detaylar� nelerdir? Ürün barkod 
numaras� (GTIN), lokasyon numaras� (GLN -Global 
Location Number) veya ta��ma birimi numaras� (SSCC -
Serial Shipping Container Code) ile bir firmay� bulabilir 
miyim? Bu bilgiyi ticari ortaklar�mla gerçekle�tirdi�im 
elektronik veri de�i�imi (EDI), sipari�, gönderim gibi 
i�lemlerimin senkronizasyonunda kullanabilir miyim? 

Bütün bu sorular�n cevab�: EVET, GS1'in ücretsiz eri�im hizmeti GEPIR sayesinde mümkün! 
Küresel tedarik zincirinin telefon rehberi gibi dü�ünülebilecek olan GEPIR (Global Electronic 
Party Information Registry), 100�den fazla ülkede, bir milyondan fazla firma hakk�nda temel 
bilgileri içeren bir veritaban�d�r. Kullan�c�lar GEPIR üzerinden herhangi bir GTIN numaras�n� 
veya firma  ad�n� girerek, o numaran�n ait oldu�u firma bilgilerine ula�abilir. 

GEPIR sistemini kullanmak için  adresini ziyaret ediniz. gepir.tobb.org.tr

6. GEPIR
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7.1. Üyelik Ba�vuru ��lemleri 

Ürünleri, lokasyonlar�, ta��ma birimleri, demirba�lar�, vb. ö�eleri için GS1 tan�mlama numaralar�  
(GTIN,GLN, SSCC gibi) ve  bu tan�mlama numaralar�n�n kodland��� GS1 barkod, Datamatrix 
(karekod) vb. simgeleri olu�turmak isteyen kurulu�lar GS1 Sistemine üye olmak durumundad�r. 

GS1 Sistemine üye olmak için  adresindeki  www.gs1.tobb.org.tr Üyelik Ba�vuru ��lemleri
sayfas�n� inceleyiniz.

7.2. Üyelik Yükümlülükleri

Üyelik i�lemleri esnas�nda imzalam�� ve notere onaylatm�� olduklar� taahhütnameye isti-
naden GS1 Sistemine üye olan firmalar�n yükümlülüklerinin baz�lar� �unlard�r: 

 Her y�l TOBB Yönetim Kurulu taraf�ndan belirlenecek y�ll�k aidat� ödemek 
 Adres de�i�ikliklerini (yaz��ma adresi olarak kullan�lan adresi) TOBB-GS1 Türkiye'ye 

bildirmek 
 GS1 Türkiye'nin uygulamaya koyaca�� tüm ulusal ve uluslararas� düzenlemelere uymak 
 �stenildi�i takdirde, GS1 Firma Önekini kullanarak ürünlerine vermi� oldu�u numaralar� 

TOBB-GS1 Türkiye'ye bildirmek

7. GS1 Sistemi Üyeli�i

Bu bölümde firmalar�n ihtiyaçlar� aç�s�ndan GS1 sistemi üyeli�i ile ilgili i�lemler 
aç�klanm��t�r. Ba�vurunuzu gerçekle�tirmeden önce istenilen güncel evraklar ve 
banka hesap numaralar� için www.gs1.tobb.org.tr adresinden ilgili bölümü 
incelemeyi ihmal etmeyiniz.

Y�ll�k aidat�n� ödemeyen firmalar hakk�nda hukuki i�lem ba�lat�lmaktad�r. Bu 
sebeple, GS1 Firma Önekine ihtiyac� olan firmalar aidatlar�n� ödemeli, GS1 Firma  
Önekini kullanmayacak firmalar ise üyeliklerini iptal ettirmelidir.
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7.3. Üyelik Aidat ��lemleri 

Firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin ba�lad��� y�l hariç, her y�l TOBB-GS1 
Türkiye'ye üyelik aidat bedellerini ödemekle yükümlüdürler. Her y�l Ekim-Kas�m aylar�nda, o 
y�la ait üyelik aidat miktarlar� üye firmalara posta yoluyla bildirilir. 

Üye firmalar, aidat ödemelerini zaman�nda yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde haklar�nda 
hukuki i�lem ba�lat�l�r. 

Firman�z�n aidat durumu hakk�nda bilgi edinmek için  adresindeki www.gs1.tobb.org.tr Üyelik 
Aidat ��lemleri sayfas�n� ziyaret ediniz. 

7.4. GTIN-8 Ba�vuru ��lemleri 

Paketinin toplam alan� 80 cm'den küçük veya bas�l� etiket yüzeyinin alan� 40 cm'den küçük 
ürünleri veya çap� 30 mm'den küçük silindir kapl� ürünleri için GTIN-8 Barkod numaras� almak 
isteyen firmalar  adresinden  bölümünden bilgi www.gs1.tobb.org.tr GTIN-8 Ba�vurular�
alabilirler. 

GTIN-8 numaras� talep eden firmalar, GS1 sistemi üyesi olmak zorundad�r. 

7.5. De�i�ken A��rl�kl� Ürün Numaras� Ba�vuru ��lemleri 

De�i�ken a��rl�kl� ürünleri olan (a��rl���na göre fiyat� de�i�ebilen) firmalar, de�i�ken a��rl�kl� 
ürünleri için ayr� numara ba�vurusu yapmal�d�r. Bunun için  adresindekiwww.gs1.tobb.org.tr  
De�i�ken A��rl�kl� Ürün Numaras� Ba�vuru   i�lemleri bölümünü  incelenmelidir. 

De�i�ken a��rl�kl� ürün numaras� talep eden firmalar, GS1 sistemi üyesi olmak zorundad�r. 

7.6. UPC Barkod Ba�vuru ��lemleri 

ABD ve Kanada firmalar� ile çal��an ve kendilerinden UPC barkodu kullanmalar� talep edilen 
firmalar, UPC numaras� tahsisi için adresindeki www.gs1.tobb.org.tr UPC Numaras� Ba�vuru 
��lemleri bölümünü incelemelidir. 

UPC barkod numaras� talep eden firmalar, GS1 sistemi üyesi olmak zorundad�r. 
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7.7. Ek Numara Alma ��lemleri 

Kendisine ayr�lm�� kotasyon biten firmalar (mevcut GS1 firma önekleri ile olu�turulabilecek 
bütün ürün numaralar�n� kullanan firmalar) ek numara almak için ba�vurabilirler. 

Ek numara ba�vurusu için adresindeki www.gs1.tobb.org.tr Ek Numara Ba�vuru ��lemleri 
sayfas�ndan bilgi alabilirsiniz.

7.8. Üyelik Devir ��lemleri 

TOBB-GS1 Türkiye taraf�ndan onay verilmesi halinde, üye firmalar üyeliklerini ba�ka bir firmaya 
devir edebilir. Üyelik devir talebi kabul edilen firmalar�n gerekli evraklar� tamamlayarak TOBB-
GS1 Türkiye'ye göndermesi gerekir. 

Devir i�lemleri ile ilgili detayl� bilgi için adresinden www.gs1.tobb.org.tr Üyelik Devir ��lemleri 
bölümünü ziyaret ediniz.
 
7.9. Üyelik �ptal ��lemleri 

  GS1 Firma Önekini art�k kullanmayan firmalar 
 GS1 Firma Önekiyle üretilmi� tan�mlama numaralar�n� (GTIN, GLN, vb.) art�k kullanmayan 

firmalar 
 GS1 Firma Öneki ile yeni tan�mlama numaras� olu�turmayacak olan firmalar

GS1 Türkiye'ye ba�vurarak üyeliklerini iptal edebilir. 

Üyeli�ini iptal etmek isteyen firmadan içinde bulunulan y�l için üyelik aidat� al�nmaz. Ancak 
geçmi� dönemlerden borcu bulunan firmalar�n borçlar�n� ödemi� olmalar� gerekmektedir. 

Detayl� bilgi ve istenilen evraklar için adresinden www.gs1.tobb.org.tr Üyelik �ptali ��lemleri 
sayfas�n� ziyaret ediniz.
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8.1. GS1 LEARN E�itimi 

GS1 LEARN e�itimini Türkçe olarak almak isteyen kullan�c�lar, GS1 Organizasyonunun geli�-
tirdi�i ve e�itimi ba�ar�yla tamamlayan kullan�c�lara GS1 Barkod Modülleri Sertifikas� gön-
derdi�i, GS1 LEARN e�itimini alabilirler. 

Bunun için  adresindeki  sayfas�n� inceleyiniz.www.gs1.tobb.org.tr GS1 LEARN 

8.2. Barkod Kalite Kontrolü 

TOBB-GS1 Türkiye, GS1 sistemi üyesi firmalara EAN-13, EAN-8 ve EAN-128 barkodlar� için kalite 
kontrol hizmeti vermektedir. Barkodlar�n�z�n okunma kalitesini ö�renmek için barkodlar�n�z� 
TOBB-GS1 Türkiye'ye ambalaj üzerindeki haliyle göndermeniz gerekmektedir. 
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8. Di�er Hizmetler



869 veya 868 ile ba�layan barkod numaras� ta��mas�, bir ürünün Türk Mal� oldu�unu 
göstergesi midir? 

GS1 Sistemine üyelik, ülkelerdeki GS1 üye organizasyonlar� arac�l���yla yürütülmektedir. GS1 
Organizasyonu, her bir üye organizasyona bir ülke öneki tahsis etmi�tir. GS1 üye orga-
nizasyonlar�, sisteme dâhil ettikleri firmalara, kendi ülke önekiyle ba�layan firma numaralar� 
vermekte, firmalar da bu önekle kendi ürün barkod numaralar�n� olu�turmaktad�r. Bu 
kapsamda, GS1 Organizasyonu TOBB-GS1 Türkiye'ye 869 ve 868 öneklerini tahsis etmi�tir 2010 
Aral�k ay�na kadar TOBB-GS1 Türkiye üyelerine 869 öneki ile ba�layan firma önekleri vermi�tir. 
869 ile ba�layan önek kotasyonunun dolmas� sebebiyle , TOBB-GS1 Türkiye üyelik için ba�vuran 
firmalara 2010 Aral�k ay�ndan beri, 868 ile ba�layan firma önekleri tahsis etmektedir. 

GS1 Uygulama Talimatnamesine göre bir ürün üzerinde yer alan barkod numaras�, ürünün 
men�ei hakk�nda bilgi içermez. Dolay�s�yla, 869 veya 868 ile ba�lamas� o ürünün kesinlikle 
Türkiye'de üretilmi� oldu�unun garantisi de�ildir. �thalatç� bir firman�n, TOBB-GS1 Türkiye'ye 
ba�vurarak alm�� oldu�u 869 veya 868 ile ba�layan firma öneki ile ithal etti�i ürünü 
numaraland�rmas� GS1 Sistemi aç�s�ndan bir sak�nca ta��mamaktad�r. Benzer �ekilde bir 
ürünün 869 veya 868 d���nda bir numara ile ba�lamas� da o ürünün kesinlikle Türkiye d���nda 
üretilmi� oldu�unun göstergesi de�ildir. Ürünlere uluslararas� barkod numaras� verilmesinin 
temel amac�, ürünün men�eini belirlemek de�il, etkin tedarik zinciri yönetimini 
gerçekle�tirmek amac�yla ticari ürünlerin tüm dünyada geçerli ve tekrar etmeyen numaralarla 
tan�mlanmas�n� sa�lamakt�r. 

GS1 Firma Önekini kim (ürünün üreticisi , marka sahibi veya da��t�c�s� m�) almal�d�r? 

GS1 Uygulama Talimatnamesine göre ürünün marka sahibi (nerede veya kim taraf�ndan 
üretildi�ine ba�l� olmaks�z�n) ürüne barkod numaras� verilmesinden sorumludur. Ancak, 
içinde bulunulan duruma göre ürünün marka sahibi ayn� zamanda ürünün üreticisi, da��t�c�s�, 
ithalatç�s� veya perakendeci olabilir. 

Adres ve unvan de�i�ikli�inde ne yapmal�y�m? 

TOBB-GS1 Türkiye üyesi olan her firma, üyeli�i devam ederken adres ve unvan de�i�ikli�i 
yapm�� ise adres ve unvan de�i�ikli�ini gösterir Ticaret Sicili Gazetesini, de�i�ikli�i bildiren bir 
yaz� ile TOBB-GS1 Türkiye'ye iletmelidir. 
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TOBB-GS1 Türkiye'den ald���m GS1 firma numaram� ba�ka bir firmaya devredebilir 
miyim? 

Bölüm 7.8' de yer alan Üyelik Devir ��lemlerini inceleyiniz. 

TOBB-GS1 Türkiye'ye üye �ah�s firmas� sermaye �irketine dönü�tü�ünde ne yap�l-
mal�d�r? 

Bölüm 7.8' de yer alan Üyelik Devir ��lemlerini inceleyiniz. 

Ürün kotam� doldurduktan sonra piyasaya ç�kacak yeni ürünümü nas�l numaland�-
rabilirim veya barkodlayabilirim ? 

Bölüm 7.7' de yer alan Ek Numara Alma ��lemlerini inceleyiniz. 

Y�ll�k aidat�m� nas�l ödeyece�im? 

www.gs1.tobb.org.tr adresindeki Aidat ��lemleri sayfas�n� ziyaret ediniz. 

Y�ll�k üyelik aidat� ödenmezse ne olur? 

Bölüm 7.3' de yer alan Üyelik Aidat ��lemlerini inceleyiniz. 

Ürün barkodundaki GTIN numaras� ile ürünü numaraland�ran firman�n bilgilerine 
ula�abilir miyim? 

Bölüm 6'da yer alan GEPIR hizmetimizi inceleyiniz. 

Piyasadan çekilen bir ürünün numaras�n� yeni bir ürüne verebilir miyim?

Bir ürünün piyasadan çekilmesine karar verildi�inde, bu ürünün numaras� 4 y�l (48 ay) boyunca 
ba�ka bir ürün için kullan�lamaz. Bu süre tamamland�ktan sonra ayn� numara ba�ka bir ticari 
ürün için kullan�labilir. Numaran�n kullan�lamayaca�� 4 y�ll�k süre, ürünün da��t�m kanal�na 
sunuldu�u son tarihten ba�layarak hesaplan�r. Tekstil ürünlerinde ise bir ürüne verilen numara 
30 ay sonra yeniden kullan�labilir. 

33



Amerika veya Kanada'da çal��t���m firma benden UPC barkodu talep ediyor. Ne 
yapmal�y�m? 

Bölüm 7.6' da yer alan UPC Barkodu Ba�vuru ��lemlerini inceleyiniz. 

Okunamayan barkodlar için nereye ba�vurulur? 

TOBB-GS1 Türkiye, GS1 üyesi firmalara EAN-13, EAN-8 ve EAN-128 barkodlan için kalite kontrol 
hizmeti vermektedir. Detayl� bilgi için www.gs1.tobb.org.tr adresini ziyaret ediniz. 

GS1 üyeli�i tescil belgemi kaybettim, yenisini nas�l alabilirim? 

Gs1 Türkiye'ye bu iste�inizi belirten yaz�l� ba�vuruda bulunursan�z, tescil belgeniz adresinize  
tekrar gönderilir. 

GS1 Sistemi ile ilgili detayl� bilgilere nereden ula�abilirim? 

  Sürekli yenilenen internet sayfam�z www.gs1.tobb.org.tr adresini inceleyebilirsiniz. 
 �nternet üzerinden verilen GS1 Learn E�itimini alabilirsiniz. 
 �nternet sayfam�zdan Yay�nlar bölümünde yer alan yay�nlar�m�z� inceleyebilirsiniz.
 Internet sayfam�zda GS1 Sistemleri ile ilgili ba�lant�lar� ziyaret edebilirsiniz.

Yasal Sorumluluk Reddi 

Bu kitapç�ktaki GS1 Standartlar� bilgilerinin do�ru olmas�n� sa�lamak için mümkün olan her 
çaba gösterilmi� olmakla birlikte; GS1Türkiye bu kitapç�kta olabilecek, belirtilmi� ya da ima 
edilmi�, her tür hata, eksiklik ya da amaç uyu�mazl��� hususunda herhangi bir sorumlulu�unun 
olmad���n� ve bunlardan kaynaklanabilecek do�rudan ya da dolayl� zarar ve kay�plardan 
sorumlu tutulamayaca��n�; kitapç���n teknolojideki, standartlardaki veya yasal 
yükümlülüklerdeki de�i�meler sebebiyle yenilenebilece�ini beyan eder. 
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Küçültme / 
Büyültme 
Oranlar�

Modul Geni�li�i  
(ideal) 
(mm) 

 EAN-13  /  UPC- A
Boyutlar�

(mm)

EAN-8  /  UPC-E 
Boyutlar�

(mm)
Geni�lik Yükseklik Geni�lik Yükseklik

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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Küçültme / Büyültme Oranlar�



Beyaz üzerine Siyah Beyaz üzerine Mavi Turuncu üzerine Siyah Turuncu üzerine Mavi

Sar� üzerine Ye�il Sar� üzerine
Koyukahve

K�rm�z� üzerine Ye�il K�rm�z� üzerine
Koyukahve

Sar� üzerine Siyah Sar� üzerine Mavi K�rm�z� üzerine Siyah K�rm�z� üzerine Mavi

Beyaz üzerine Ye�il Beyaz üzerine
Koyukahve

Turuncu üzerine Ye�il Turuncu üzerine
Koyukahve
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Kullan�labilir Renk Kombinasyonlar�



Beyaz üzerine Sar� Beyaz üzerine
Turuncu

Beyaz üzerine K�rm�z� Beyaz üzerine
Aç�k kahve

Mavi üzerine Siyah Koyukahve üzerine
Siyah

Alt�n üzerine Turuncu Alt�n üzerine
K�rm�z�

Ye�il üzerine Siyah Turkuaz üzerine 
Siyah

Beyaz üzerine Bordo Alt�n üzerine Siyah

Ye�il üzerine K�rm�z� Ye�il üzerine Mavi Mavi üzerine K�rm�z� Aç�kkahve üzerine
K�rm�z�
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