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Raf ömrü modelleri, öncelikle, ürünlerin işlenmesi veya taşınması sırasında 
karşılaşılan, kalitede meydana gelen değişimleri ve ikinci olarak bu bilgilerin 
depo yönetim sistemlerinde nasıl uygulanabileceğini anlatmaktadır. 
Bu, klasik First In First Out (FIFO) ‘dan First Expired - First Out (FEFO) 
yaklaşımına olan vurguyu değiştirmeyi amaçlar. Tüm tedarik zinciri boyunca 
meydana gelen kayıpların engellenmesini sağlar ve müşterilerin her zaman 
ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri alması anlamına gelir.

Gıda kalitesi açısından farklılık ve kalan raf ömrü, ortam koşullarına göre 
toplanan veriler esas alınarak otomatik olarak hesaplanmaktadır (örn. 
sıcaklık). Farklı raf ömürleri, depo yönetimi tarafından raf ömrünü herhangi 
bir envanter, güzergâh planı ve belirli ürünlerin olası özel durumları ile aynı 
seviyeye getirmek için kullanılır. Çünkü şu ana kadar verileri kaydeden 
ve raf ömrünü hesaplayan herhangi bir otomatik sistem yoktu; FEFO ise 
yalnızca uygulamada nadiren kullanılır.
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FEFO ilkesi
Bir depolama yöntemi olan FEFO, FIFO yönteminin aksine, karar verme aşamasında üretim tarihlerini baz 
almaktan ziyade mevcut ürün kalitesi (dinamik kullanım tarihi olarak da belirtilebilir) ile ilgilenir. Stoktan çıkarılması 
için önemli kriter, kalan raf ömrüdür. Yöntem, depolama sırasında riskleri en aza indirgemek için kullanılır. Bu, 
ürünlerin beklenen kaliteye ulaşması ve nakliye esnasında gıda kayıplarının önlenebilmesi için bir avantaj sağlar. 
Özetle FEFO, ilk kullanılan ürünlerin, işlenme tarihine göre olgunlaşma sürecine en uzakta olanlarından seçildiğini 
ifade eder.

Gıdalar oldukça hassas ürünlerdir. Meyve ve sebzeler söz konusu olduğunda, sıcaklığın tutarsızlığı nedeniyle 
nakliye ve saklama sırasında %30’a kadar kayıp olabilir. Doğru sıcaklık yönetimi ve izleme, FEFO yönteminin 
uygulanması ile birlikte, lojistik zinciri boyunca sağlanan kayıp oranını önemli ölçüde azaltabilir. FEFO, her palet 
veya sevkiyat ünitesinin geriye kalan kalitesinin veya geriye kalan raf ömrünün, uygun sensör tabanlı izleme ile 
değerlendirilebileceğini varsayar.

Gıdaların mevcut durumlarını ölçmek gerçekten zordur. Örneğin kırmızı bir domates iki hafta daha kusursuz 
durumda olabilir ya da sonraki gün bozulabilir. Genel olarak, kalan raf ömrü doğrudan ölçülemez. Bununla 
birlikte, biyolojik modeller kullanılarak tahmin edilebilir. Bunlar kümülatif sıcaklık değerlerinin ve diğer faktörlerin 
etkisi ile hesaplanır.

Asıl zorluk, gıda kalitesini izlemek için bu tür bir otomatik sistemin entegre bir yaklaşımı gerektirmesi gerçeğinde 
yatmaktadır. Bu, sensör sistemlerinden, iletişim bilimlerinden, tahminsel biyoloji ve gıda teknolojisi alanlarından 
uzmanların taşımacılık şirketleri ve tedarik zinciri yöneticileri ile birlikte çalışması gerektiği anlamına gelir.



Daha anlatacağımız çok şey var! Bir sonraki bültenimizde

“Meyve, sebze ve bitkisel ürünlerin kalitesi hangi değişkenlere bağlıdır?” konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!
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%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain
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Metot
Stoktan çıkarılan ürünler daima kalan raf ömrü, kalan taşıma süresiyle tutarlı olanlardır. Raf ömrü kısa olan 
ürünler mümkün olan en kısa sürede yakın çevredeki alıcılara gönderilirken, daha uzun raf ömrüne sahip 
ürünler daha uzaktaki alıcılar için veya daha sonraki teslimatlar için saklanır. Bu, dinamik FEFO terimi ile 
tarif edilir ve ilk olarak Lang ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır. Bundan yola çıkarak, bir ürünün teslimat 
işinin sabit olmadığını, ancak her zaman yeni bilgi ve raf ömrü varyasyonları için ayarlanabileceğini vurgu-
larlar.

Kayıpların azaltılması
Hasat koşulları asla aynı değildir. Soğutma işlemi başlamadan 
önceki zamanlarda da tıpkı soğutulmuş konteynır/araçta olduğu 
gibi değişir. Bu nedenle taze gıdaların kalitesinde değişiklikler 
kaçınılmazdır. Malların kalitesini izleyerek ve FEFO’yu kullanarak 
nakliye yönetiminde ve depolama sırasında kayıplar azaltılabilir. 

Sütun grafiği üç farklı çalışmadan elde edilen karşılaştırılabilir 
kayıpları göstermektedir: ürünlerin türüne bağlı olarak, %8 ila %15 
arasında tasarruf olabilir. Ancak, palet seviyesinde sıcaklık ve kalite 
denetimi ön şarttır.

FEFO ilkesinin faydaları
• Nakliye esnasında daha az kayıp
• Üreticiler için daha düşük maliyetler
• Çürümeye yüz tutmuş malların taşıması yapılmayacağı için çevre kirliliğinde azalma 
• Ürünlerin kalitesindeki çeşitliliğin azaltılmasıyla müşterilere daha yüksek ve daha tutarlı ürün kalitesi
   sunma imkanı
• Müşteriye daha taze gıdaların ulaşması sayesinde daha az gıdanın çöpe atılması
• Süreç içindeki tüm paydaşlar için daha fazla kazanç

Şekil 1: Üç farklı çalışmada saptanan farklı
gıdalardaki kayıpların karşılaştırılması
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https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain

