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AÇIKLAMALAR

KOD 342PR0001

ALAN
Yiyecek İçecek Hizmetleri

DAL/MESLEK Hosteslik
MODÜLÜN ADI Uçakta ürün Satışı

MODÜLÜN TANIMI
Uçakta satılabilen ürünlerin hazırlığını ve satışını kurallarına
uygun yapabilme yeterliliğini kazandıran öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Öğretmen kontrolünde okuldaki atölyelerde yapılan
uygulamalı ve teorik eğitimdir (16 saat).

Öğretmen rehberliğinde bireyin kendi kendine aldığı, grup
olarak aldığı ve çevreden faydalanarak aldığı eğitimdir
(24saat).

YETERLİK Ürün tanıtımı ve satış işlemlerini yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç: Uygun ortam sağlandığında ürün satışı ve
ilgili işlemleri kurallara uygun bir şekilde yapabileceksiniz.
Amaçlar;
1. Uçakta satılacak her türlü ürünün satış hazırlığını eksiksiz

ve zamanında yapabileceksiniz.
2. Uçakta ürünlerin tanıtımı ve satışı ile ilgili işlemleri

etkileyici şekilde yapabileceksiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Internet, servis atölyesi, atölyedeki araç ve gereçler,
ürün kataloğu örnekleri.
Donanım: Atölyedeki araç-gereçlerle sanal ortam
yaratılarak ürün satışı yapılması sağlanmalıdır.
Sektörde araştırma ve gözlem yapılmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi beceri, tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenciler,

Hava taşımacılığında yolcuya uçuş anında sağlanan hizmetlerden biride uçakta ürün
satışıdır.

Dutf Free; gümrük vergisi olmayan malların satışı yani gümrüksüz satıştır. Uçakta
ürün satışı havayollarının dış hat seferlerinde gümrük kuralları çerçevesinde belli
prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.

Duty free satışı normal mağaza satışlarına göre satışın yapıldığı mekân ve sürenin az
oluşundan dolayı özel bilgi ve beceri gerektirir. Duty free satışında görevli kişilerin güvenilir
ve dürüst olmaları yanı sıra ürün tanıtımı ve satış teknikleri hakkında eğitim almış olmaları
işlerini kolaylaştırır.

Profesyonelce yapılan uçak içi ürün satışları, zaman problemi olan yolcular açısından
bir kolaylık sağladığı gibi uçuş fobisi yaşayan yolcuların dikkatlerinin başka yöne
çekilmesini sağlaması açısından da önemlidir.

Havayolu şirketine ve satış için görevlendirilen kabin ekibine maddi açıdan yarar
sağlaması da uçakta ürün satışının ayrı bir boyutudur

Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgi ve beceriler; hosteslik mesleğinin önemli
özelliklerindendir.

GİRİŞ



2



3

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

Uçakta satılacak her türlü ürünün satış hazırlığını eksiksiz ve zamanında
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Çevrenizdeki uçak firmalarında satışı yapılan duty free ürünleri ve kullanılan
evrak çeşitlerini araştırınız.

 Görevli personelin ürün satışı için hangi hazırlıkları yaptığını araştırınız.

1. ÜRÜN VE EVRAKLARIN SATIŞA
HAZIRLANMASI

1.1. Duty Free’nin Tanımı

Duty Free kelimesinin sözlük anlamı gümrüksüz, gümrüğe tabii olmayan
anlamındadır. Uçakla seyahat esnasında yolculara; yiyecek, içecek, kozmetik, parfüm,
hediyelik eşya vb. ürünlerin hiçbir gümrük bedeli ödemeden belirlenen değerlerinden
satışının yapılmasına da Duty Free satışı denir. Başka bir deyişle kısaca; Duty Free
gümrüksüz malların yolcuların daha rahat ve zahmetsiz alış-veriş yapabilmeleri için uçak
içinde satışını sağlar.

1.2. Duty Free Satış Ürünleri

Uçaklara genelde duty free malzemesi içki sigara, çikolata, parfüm ve hediyelik
eşyalar (Hava şirketlerine ait tişört, şapka, maket uçak vs.) verilir.

Uçak içinde satışı yapılacak duty free ürünlerin çeşitliliğini belirlerken, satış yapılan
alanın teknik özellikleri, satış süresi, müşteri talebi ve satış kolaylığı gibi unsurlar göz
önünde bulundurulur.

Uçak içinde satışa sunulan Duty Free ürün çeşitlerini aşağıdaki kategorilerde
sıralamak mümkündür.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
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1.2.1. Tütün Mamulleri (Sigaralar – Purolar)

Uçak içi satışlarda en fazla talep gören ürün grubunu oluşturur. Sigaralar satışı en
kolay duty free ürünü olmalarının yanı sıra satış potansiyelleride yüksektir. Sigaranın talebi
katıdır. Yani kullanıcı bakımından markalar birbirini zor ikame eder. Bu nedenle bu ürün
grubunda ürün bilgisi satışları etkileyen önemli bir faktör değildir. Bilgilerin genel kültür
düzeyinde olması yeterlidir. Uçak içi duty free satışlarında en çok rağbet gören sigara çeşidi
Amerikan sigaralarıdır. Bunları İngiliz ve Alman sigaraları izler. Sigaralar menşeylerinden
başka aşağıdaki kriterlere göre de sınıflandırılır.

*İçimine göre *Ölçüsüne göre *Karışımına göre Kutusuna göre
Normal
Light
Super Light
Menthollü

100 lük
120 lik
king size

Blend
Extra
Luxury Mild

Soft pack
Box
İnternational

Resim 1.1: Sigara

1.2.2. İçkiler

İçkiler yapılış şekillerine göre üç ana grupta değerlendirilir.

Mayalı içkiler ( alkol
oranları %4 ile %20
arasındadır )

Damıtık İçkiler,( alkol oranları
% 40 - %50 arasındadır.)

Birleştirilmiş İçkiler
(alkol oranları %15 ile %40
arasındadır.)

Şaraplar
Bira

Whisky
Cin
Votka
Rum
Rakı
Tekila

Likörler
Kanyaklar
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Resim 1.2: İçkiler

Uçak içi satışlarda en fazla tercih edilen içkiler damıtılmış içki grubundaki ürünlerdir.
Bu grupta satışı en yüksek olanı da Whisky’lerdir. Whisky hububat (Arpa, çavdar, mısır)
maltı mayşesinin fermantasyondan sonra damıtılarak meşe fıçılarda dinlendirilmesiyle elde
edilen ve en az % 40 alkol içeren bir içkidir.

Whiskyler kendi aralarında yapıldıkları maddelere göre sınıflandırılır.

 Scothch Whisky, (En fazla tercih edilen whisky tipidir.) İskoçyada yalnız arpa
tanelerinden yapılan bu whisky nin kendine has bir tadı ve tütsülü bir kokusu
vardır. Bu tat malt haline gelmiş ve filizlenmiş arpa tanelerinin mayalanmadan
önce odun ateşinde kurutulmasından ileri gelir.

 Bourbon Whisky, (Amerikada %51’i mısır geri kalanı arpa ve çavdardan
üretilen bir whisky türüdür. Ekşimiş mayalanma metoduyla elde edilen hububat
lapasının damıtılmasıyla yapılır. Hafif derinden gelen bir lezzete sahiptir.)

 Canadian Whisky, Kanada da mısır ve çavdardan yapılan bir whiskydir.
 Irish Whisky İrlanda da arpadan yapılan bir whiskydir.
 Whiskyler şişelendikten sonra yaşlanmaz. Genellikle meşeden yapılmış ağaç

fıçılarda 8 ila 12 yıl dinlendirildikten sonra şişelenirler. Sek veya buzlu olarak
içilebilir.
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Gin ‘ler

Çeşitli tahıllar ve şekerpancarından elde edilen saf alkolün içine ardıç çileği ve kişniş
tohumu, melek otu, şerbetçi otu gibi lezzetli bitkilerin kaynatılıp damıtılmasıyla elde edilen
alkolü bir içkidir. En fazla bilinenleri London Dry Ginlerdir. Kokteyl içkilerin
hazırlanmasında kullanılır.

Resim 1.3: Duty Free satış ürünü Gin, Whisky

Votkalar

Damıtılmış içki kategorisinde değerlendirilen vodkalar yapıldığı tohum mayasından
bağımsız olan yüksek alkollü bir içkidir. Berrak, renksiz, kendine has kokusu ve tadı olan bir
içkidir. Votka çok soğuk servis edilen bir içkidir. Rus, Polonya ve Finlandiya vodkaları
dünyaca meşhur ve en aranan vodkalardır.

Rumlar

Orijinali Jamaika adalarında şeker kamışından üretilen alkol derecesi % 80 nin
üzerinde olan alkollü bir içkidir. Bu alkol derecesinde şişelenip satılmaz. Satılacağı ülkelerde
alkol derecesi % 40- 50 arasında düşürülerek satılır. Sek içilebildiği gibi vişne, portakal suyu
veya cola ile karıştırılarak ta tüketilebilir.
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Resim 1.4: Duty Free satış ürünü rum ve votka

1.2.3. Parfümler

Parfüm, Latince, kokulu duman anlamına gelen “perfumum” kelimesinden gelir.
Parfümlerin tarihi oldukça eskidir, İÖ 1350 dolaylarında öldüğü sanılan Mısır Kralı
TUTANKHAMON’un mezarında güzel kokulu kremlerle dolu vazolar ve parfüm şişeleri
bulunmuştur. Önceleri kötü kokuları bastırmak için kullanılan parfümler zaman içerisinde
kişiliklerin altını çizmek için kullanılmaya başlandı ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir
parçası haline geldi. Parfüm satışı bir ürünün pazarlanmasından daha çok imaj satışıdır.
Satışı en zor olan bir Duty Free ürünüdür. Parfüm satışlarında başarılı olabilmek için bu ürün
hakkında tam bir bilgi sahibi olmakta ayrıca yarar vardır. Satmak istediğiniz parfümün
kişiliğinin, hangi koku grubuna ait olduğunu bilmek karşımızdaki insana satışı o denli
kolaylaştırır.

Parfüm satışında yolcu ve müşterilere yapacağınız önerilerin doğru olması, muhatap
olduğunuz yolcunun kişiliğini doğru tahmin etmenize bağlıdır. Böyle bir tahmin için giyim,
konuşma tarzları, takılar ve aksesuarlar önemli birer ipucudur.

Parfüm Notaları

Bir parfümün kokusunu yayma aşamalarına nota denir. Ve 3 aşamada kokularını
yayar.

1. Üst Nota(top note): Parfümü sıktığınızda aldığınız ilk kokudur. En uçucu
esanslardan oluşur. Bu notanın kokusu 2 ila 5 dakika arasında kaybolur.

2. Orta Nota(mid note): Kalp notası da denir. Parfümün temasını belirleyen
kısmıdır. Kokunun cilde yerleşmesiyle belirginleşir. Bu notanın kokusunun
kalıcılığı genellikle 20 ila 30 dakika arasında değişir.
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3. Alt Nota (Deep note): Parfümün gerçek kişiliğini, kalıcılığını ve başarısını
belirleyen kısımdır. Kalıcılık süresi kullanılan parfümün konsanrasyonuna göre
değişir, yaklaşık 6 ila 8 saat etikisini sürdürür.

Parfüm Konsantreleri

Parfümler alkolün saflığına, öz yağların yoğunluklarına ve karışımlarını oluşturan
notaların dağılımlarına göre konsantrasyon türlerine ayrılır.

Konsantrasyonlar, parfümün yayılımını, etkisini ve kalıcılığını belirleyen temel
unsurlardır.

En fazla kullanılan 3 konsantrasyon

1. Parfum, parfümün özünün oluşturur, konsantrasyon olanlar arasında kokusu en
kalıcı (4 ila 6 saat arasında) olandır.

2. Eau de parfüm, parfüm özüne çok yakındır parfüme göre kalıcık süresi daha
azdır.

3. Eau de toilette, En hafif koku türüdür. Fazla kalıcı değildir. Öz yağlar ile alkol
saflığı açısından en düşük kansantrasyona sahiptir.

Resim 1.5: Duty Free satış ürünü parfüm

Parfüm (koku) grupları

1. Çiçeksi (Floral) En büyük koku ailesidir. Taze ve neşeli aromalara sahiptirler.
İçerikleri çiçek, çiçek yaprakları, yağ ve tohumlarıdır. Genellikle misk, ağaç,
meyve yeşil bitki notoları ile aldehitler eşlik eder.

2. Meyveli (Fruit) Taze ve hafif kokulardır. Temel notaları bergamut, limon,
portakal, mandalina, greyfurt, portakal çiçeği dir. Bunlara genellikle çiçek ve
şipre notaları eşlik eder.
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3. Baharatlı (Spicy) Kuvvetli esansların karışımından oluşurlar. Kalıcı ve zengin
içeriklidirler. Temel notaları ağaç, meşe yosunu, misk ve patçulidir. Bunlara
genellikle çiçek ve meyve notaları eşlik eder.

4. Ağaç (Woody), Sıcak ve keskin kokulardır. Temel notaları sandal ağacı, patçuli,
sedir ağacı ve vetiverdir. Baharat, deniz ve aromatik notalarla zenginleştirilir.

5. Hafif, sportif (Fresh)
6. Toprak (earthy)
7. Deniz (Marine)

1.2.4. Çikolatalar

Besin değeri yüksek, bedeni geliştiren ve enerji veren yiyeceklerdir. Kendi aralarında
bitter, sütlü, alkollü vb. şekillerde gruplara ayrılır.

Resim 1.6: Duty free satış ürünü çikolatalar

1.2.5. Hediyelik Eşyalar

Uçak içi satışlardaki bir diğer duty free ürün grubuda hediyelik eşyalardır. Bunlar saat,
takı malzemeleri,(Künye, küpe, kolye vb.) gözlük, oyuncak, uçak maketleri gibi çeşitliliğe
sahiptir. Hediyelik eşya çeşitliliği yolcuların beklentileri ve ekonomik durumları ile yakından
ilgilidir.

1.3. Duty Free Çantası

Duty Free Çantası: Duty Free çantası uçuştan önce duty free görevlisinden teslim
alınan içerisinde bozuk paraların ve evrakların olduğu, yine dönüşte duty free görevlisine
teslim edilecek çantadır.

1.3.1. Duty Free Çantasında Yer Alan Doküman ve Malzemeler

Duty free çantasının içindekiler:

 Gümrük evrakları
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 Ürün listesi ve adetleri
 Çapraz kurları gösteren güncel liste
 Numaraları yazılmış seal ler
 Bozuk para cüzdanı
 Duty free satış formu
 Duty Free katalogları

DUTY FREE MAL TALEP VE SATIŞ FORMU (Örneği)
Tarih: : Uçuş Tarihi
Uçak kodu : REGISTRATION
Sefer Sayısı CABIN SUPERVISOR

SEAL NO

KODU MALIN
CİNSİ

TALEP
ADEDİ

ALINAN
ADEDİ

İADE
ADEDİ

SATIŞ
ADEDİ

BİRİM
FİYAT

SATIŞ
TUTARI

AÇIKLAMA

1010 Malb
sigara

10 10 17 euro

1892 Aslan
Sütü 35
cl

5 5 4 euro

2915 C.Dior
parfüm
50 ml

4 4 48 euro

1954 Bitter
Çikolata

15 15 3 euro

TOPLAM 34 34 72 euro

Toplam
Satış
Kabin
Pirim
Duty
free
Pirim

GIDIŞ (İmza) GELIŞ (İmza)
Kabin Amiri Kabin Amiri
D.Free Memuru D.Free Memuru
Gümrük Muhafaza Memuru Güm. Muh. Memuru
Gümrük Memuru Gümrük Memuru

Teslim Alınan Döviz Tutarı

TL
EURO
USD
FF
FS
L

Kalan
Bakiye

Belge 1.1: Duty Free Mal talep ve satış formu örneği
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Günlük Döviz Kuru

Tarih 03.05.2007 11:31:00

Dolar Alış 1,352

Dolar Satış 1,356

Euro Alış 1,839

Euro Satış 1,844

Sterlin Alış 2,68

Sterlin Satış 2,735

Kanada Doları Alış 1,205

Kanada Doları Satış 1,23

Danimarka Kronu Alış 0,244

Danimarka Kronu Satış 0,25

İsveç Kronu Alış 0,199

İsveç Kronu Satış 0,206

İsviçre Frangı Alış 1,1

İsviçre Frangı Satış 1,13

Norveç Kronu Alış 0,224

Norveç Kronu Satış 0,23

100 Japon Yeni Alış 1,12

100 Japon Yeni Satış 1,4

Suudi Arabistan Riyali Alış 0,356

Suudi Arabistan Riyali Satış 0,368

Tablo 1.1: Günlük döviz kuru

Gümrük Evrakları:

Mal Talep ve Satış Formu:Uçak içi Duty Free satış ürünlerinin talep ve satışında
kullanılan bir formdur. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ürün kodu, malın
cinsi, talep âdeti, yükleme yapılan adet, sütünları ikinci bölümde satış âdeti, birim fiyatı,
satış tutarı, iade âdeti ve açıklama sütunları vardır. Tek seferlik uçuşlar için mal talep formu
tek sayfa olarak düzenlenirken, (Tablo 1.1) Çok bacaklı yüklemelerde kullanılan mal talep
formlarında birden fazla ekip olduğundan, ilgili sutunlar her bir ekip için ayrı
düzenlenmiştir. Yani malzeme talep formu iki sayfadan oluşur. (Tablo 1.2) Kabin amiri asıl
sayfayı doldurduktan sonra en alt sureti kendine alır ana formu bir sonraki ekibe teslim eder.

Birden fazla uçuşu olan seferlerde bir tane mal adetleri yazılı mal talep formu verilir.
Ara sefer satışlarında kullanılmak üzere mal adetleri belirtilmemiş yedek formlar
kullanılabilir.

Günlük kur listesi: Döviz, yabancı ülke parasıdır. Döviz kurları TCMB tarafından
belirlenir ve günlük gazetelerde yayınlanır. Merkez Bankası’nın yayınladığı döviz kurları
tablosunda yer alan dövizler Türkiye’de geçerli dövizlerdir. Döviz kurlarının belirtildiği
tabloları kur listesi adı verilir. Uçakta duty free satışları Türk parası ve birçok ülkenin para
birimi ile yapılabilir. Bu nedenle uçaklara günlük kur listesi verilir. Kabin amiri hangi para
birimi ile satış yapacaksa bu listeye bakarak alınacak parayı hesaplar.
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Numaralandırılmış sealler: Duty free trolleylerine kilitlendikten sonra bir daha
açılmadıklarını belirtmek amacıyla genel olarak üzerinde seri numaraları bulunan seal’ler
takılır.

Bozuk para: Duty free satışlarında yolcuların para üstlerini vermek için uçulan
ülkeye ait para birimine gore yeteri kadar verilen paradır.

Hesap Makinasi: Duty free satışlarında ürünlerin bedellerini kolaylıkla hesaplamada
kullanılan fonksiyonel araçlardır. Satış elemanının zamanı iyi kullanmasına yardımcı olur.
Doğru kullanıldığında hesaplamaların hatasız yapılmasını sağlar.

Post makinesı: Uçak içi Duty Free satışlarında kredi kartı ödemeleri için kullanılan
bir cihazdır. POS terminalleri tüm işlemleri elektronik olarak yapan bir provizyan
makinesidir. Kredi kartı ile ödemelerde satış miktarı YTL olarak hesaplanır. Alınan ürünün
bedeli uçuşta geçerli (Türk lirası- EURO) Çapraz kur üzerinden hesaplandıktan sonra kredi
kartı pos makinasından geçirilir.

Resim 1.7: Duty Free satış için gerekli araçlar (Post makinesi, hesap makinesi, ürün katologları)

Ürün Kataloğu: Uçak içi Duty Free satış ürünlerinin yer aldığı katalogtur. Bu
katologta ürünler sigaralar, içkiler, kozmetik, parfüm, çikolata ve oyuncak vb kategorilere
ayrılmıştır. Bazı kategorideki ürünler özelliklerine göre yine alt sınıflara ayrılabililr
(Örneğin, parfümlerde bayan ve erkek vb. şekilde). Her ürünün yanında kendine özgü seri
numarası, ürünün özellikleri, ürün kod numarası ve döviz (EURO vb.) olarak fiyatı yazılıdır.

Ürün kataloğları Kabin Amirinin, Duty Free satışında görevli kabin memurunun ve
yolcuların bu kataloğta yer alan ürünler ve fiyatları hakkında ön bilgiye sahip olması satışı
hızlandırması açısından oldukça önemlidir. Uçak içi Duty Free ürün çeşitlerinde veya
fiyatlarında farklılık olması halinde değişiklikler kataloğa zamanında yansıtılır.
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Resim 1.8: Uçakta DF hediyelik ürün satışı ve hediyelik eşyalar

1.4. Duty Free Malzemelerinin Teslim Alınması

Uçak kaptanı veya yetkili personeli (kabin Amiri) tarafından yolculara satılmak üzere
talep edilen miktardaki ürün dış sefere çıkan uçaklara, hava alanındaki satış mağazalarından
verilir. Uçakta satış ancak havayolu taşımacılığı yapan şirketler tarafından açılabilir.

Ancak bu tür mağazaların bulunmadığı yerlerde yolculara yönelik mağazalardan da
uçaklara eşya satışına gümrük müsteşarlığınca izin verilebilir

Yabancı ülkelere sefer yapan uçaklarda satışa sunulacak Duty Free ürünleri eşyanın
cinsi ve miktarını gösteren talep formuna istinaden hazırlanır.

Duty Free’nin kapasitesi uçak tipine göre değişir (standart unit, Half size ve Full size
trolley gibi) Duty free trolleyleri içki trolleyi, sigara trolleyi şeklinde ayrı ayrı
hazırlanabileceği gibi tüm ürünlerin bir arada bulunacağı şekildede hazırlanabilir

Duty Free malzemelerinin uçağa teslimi ve satışı gümrük kurallarına göre yapılır Duty
free’de satılacak mallar, uçak yerde iken malları sağlayan şirketin, uçağa duty free trolley’ini
yüklemesiyle başlar

1.4.1. Mal Talep Formu ile Birlikte Kabin Amirine Teslimi

 Şirket tarafından mal talep formuna göre hazırlanmış duty free trolleyi ve duty
free çantası sayımı yapılmış kilit takılmış ve seallenmiş (mühürlenmiş) olarak
uçağa yüklenir.

 Şirket yetkilisi uçağa gelir ve malların sayımı, cinsleri ve adetlerini içeren formu
kabin amirine teslim eder.

 Kabin amiri trolleylerin sealini kırarak içindeki ürünlerin cins ve adetlerini form
ile karşılaştırarak kontrol eder.
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 Ayrıca, uçağa yüklenmiş olan trolley in içerisindeki ürünler, sivil havacılık
kanunun da yer alan tehlikeli maddeler prosedürüne göre yerleştirilmiş şekilde
olup olmadığına dikkat edilir.

 Kabin amiri, herhangi bir eksiklik yok ise trolley’i tekrar seal’ler ve formu
imzalayarak şirket yetkilisine teslim eder

 Duty Free görevlisi uçuş sonrası sayım ve teslim evraklarıyla birlikte gümrük
evraklarını kabin amirine verir.

 Duty Free çantasını teslim ederek, bu çantanın içine belli bir miktar bozuk para
(Hangi ülkeye uçuluyorsa o ülkeye ait para) bırakır.

 Son olarak ta kredi kartı kullanacak olan yolcular için pos cihazı bırakır.
 Teslim edilen eşya için uçağın her bir sefer itibariyle tek bir satış belgesi

düzenlenir. Satılan eşyanın kod numarasını, nevini, miktarını ve satış fiyatını
gösteren üç örnek (nüsha) liste düzenlenir. Listenin bir örneği satış belgesi ile
birlikte alıcıya verilir. Listenin ikinci örneği satış belgesinin mağazada kalacak
örneğine eklenir. Üçüncü örneği ise saklanmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz
edilir.

Resim 1.9: Seal örnekleri (Plastik mühür)

1.5. Duty Free’nin Servise Hazırlanması

Uçuşun belli bir bölümünde duty free satışı yapılır.

Kabine satışa çıkmadan önce duty free trolley’inin hazırlanması gerekir.

 Duty Free çantası ve Trolley yerinden çıkartılır.
 Kilit ve sealler açılarak çanta ve trolley içindeki malzemeler control edilir.
 Duty Free trolley in içerisinden ürünlerin olduğu derin tepsilerden (drawer) 2

tanesi çıkartılıp trolley’in üzerine konur.



15

Resim 1.10: Duty Free trolleyi üstündeki hazırlıklar

 Drawerların içerisine troley içerisinde bulunan DF ürün çeşitlerinden en az birer
adet numune yerleştirilir.

 Aynı kategorideki birden fazla ürün yanyana koyulmaz
 Drawerlara yerleştirilecek ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin bozuk

olmamasına dikkat edilir.
 Ürünlerin etiketlerinin yolcular tarafından görünüp okunabilecek şekilde

yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
 Promosyonlu ürünlerde, ürün promosyonları da Duty Free trolleyine

yüklenmelidir.

Duty free trolleyi üzerine ürünlerin yanısıra ürün satışında kullanılacak.

 Mal satış formu,
 Hesap makinesi ve kalemi,
 Günlük kur listesi
 POS makinesı
 Bozuk para çantası
 Yolculara satışı yapılan ürünlerin konulacağı poşetler düzenli bir şekilde

yerleştirilerek Duty Free Trolleyin servise hazırlığı tamamlanmış olur.
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Resim 1.11: Duty Free poşetinin hazırlanması ve çocuklara ürün satışı

Resim 1.12: Duty free trolleyi alt bölümlerinde ki hazırlık
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UYGULAMA FAALİYETİ
Duty Free trolley i uçak içi ürün satışı için hazırlayınız.

Gereçler:

 Duty Free trolleyi
 Bozuk para çantası
 Duty Free ürün kataloğu
 Poşetler
 Post makinesı
 Kur listesi
 Hesap makinası
 Promasyon malzemeleri
 Duty Free ürünler (sigaralar, içkiler, çikolatalar, parfümler, hediyelik eşyalar

vb.)

İşlem Basamakları Öneriler

 Dikkatli olunuz.
 Satış tekniklerini uygulayınız.
 İş disiplinine uyunuz.
 Düzenli ve tertipli çalışınız.
 Pratik olunuz.
 İşi zamanında bitiriniz.
 Kaliteye dikkat ediniz.
 Araç - gereç ve ekipmanları özenli

kullanınız.
 Hijyen kurallarına uyunuz.
 Temiz ve bakımlı olunuz.

 Duty Free malzemelerini teslim alınız.
(Kabin amirinin rehberliğinde kabin
memuru teslim alabilir)

 Şirket tarafından mal talep formuna göre
hazırlanmış duty free trolleyi ve duty
free çantasını sayımı yapılmış kilit
takılmış ve seallenmiş (mühürlenmiş)
olarak uçağa yüklenmesine refakat
ediniz.

 Uçağa gelen şirket yetkilisinden;
malların sayımı, cinsleri ve adetlerini
içeren formu teslim alınız.

 Trolleylerin sealini kırarak içindeki
ürünlerin cins ve adetlerini form ile
karşılaştırınız.

 Uçağa yüklenmiş olan trolley in
içerisindeki ürünlerin sivil havacılık
kanunun da yer alan tehlikeli maddeler

UYGULAMA FAALİYETİ



18

prosedürüne göre yerleştirilmiş şekilde
olup olmadığına dikkat ediniz

 Herhangi bir eksiklik yok ise trolley’i
tekrar seal’leyiniz ve formu imzalayarak
şirket yetkilisine teslim ediniz.

 Teslim edilen eşya için uçağın her bir
sefer itibariyle tek bir satış belgesi
düzenleyiniz.

 Duty Free satışında gerekli malzemeyi
trolleye yerleştiriniz.

 Duty Free çantası ve Trolley yerinden
çıkarınız.

 Kilit ve sealler açılarak çanta ve trolley
içindeki malzemeler kontrol edilniz.

 Duty Free trolley in içerisinden ürünlerin
olduğu derin tepsilerden (drawer) 2
tanesi çıkartılıp trolley’in üzerine
koyunuz.

 Drawerların içerisine troley içerisinde
bulunan DF ürün çeşitlerinden en az
birer adet numune yerleştiriniz.

 Aynı kategorideki birden fazla ürün
yanyana koymamaya dikkat ediniz.

 Drawerlara yerleştirilecek ürünlerin
ambalajlarının ve etiketlerinin bozuk
olmamasına dikkat ediniz.

 Ürünlerin etiketlerinin yolcular
tarafından görünüp okunabilecek şekilde
yerleştirilmesine özen gösteriniz,

 Promosyonlu ürünlerde, ürün
promosyonlarını Duty Free trolleyine
yükleyiniz

 Mal satış formunu bulundurunuz
 Hesap makinesi ve kalem yerleştiriniz
 Günlük kur listesi bulundurunuz
 POS makinesı yerleştiriniz
 Bozuk para çantasını yerleştiriniz
 Yolculara satışı yapılan ürünlerin

konulacağı poşetleri hazırlayınız
 (Duty Free Trolleyin servise hazırlığı

tamamlanmış olur.)
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerin doğru cevaplarını alttaki seçeneklerden belirleyerek
işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi Duty Free trolleyinin veya çantasının kilit ve seallerin açılma
zamanıdır
A) Kabin ekibinin uçağa geldiği an
B) Duty Free trolleyinin yüklenmesinden hemen sonra
C) Uçağın kalkışından sonra
D) İkram hizmetlerinden sonra

2) Aşağıdakilerden hangisi, Duty Free çantasında yer alan bir malzeme değildir?
A) POS makinesi
B) Mal talep ve satış formu
C) Kur listesi
D) Poşetler

3) Duty Free Trolleyi veya çantasını hangi personel teslim alır?
A) Kaptan pilot
B) Kabin memuru host
C) Kabin Amiri
D) Kabin memuru hostes

4) Duty Free ürünlerin tesliminde kullanılan form hangisidir.?
A) Mal talep formu
B) Ürün kataloğu
C) Döviz Kuru
D) Kur listesi

5) Duty Free ürünlerinin uçağa teslimi, satışı ve iadesi hangi mevzuata göre yapılır?
A) Dış ticaret mevzuatı
B) Taşımacılak mevzuatı
C) Turizm mevzuatı
D) Gümrük mevzuatı

Değerlendirme

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendirebilirsiniz.

Eksikliklerinizi faaliyete tekrar dönerek araştırarak ya da öğretmeninizden yardım
alarak tamamlayabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Uçak içi Duty Free ürünlerinin tanıtımını ve satışını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Uçak içi satışlarda görev alan kabin amiri veya kabin memuru ile görüşerek satış
yöntem ve teknikleri hakkında bilgi alınız.

 Uçak içi satışta kullanılan form ve evrakların doldurulması, konusunda bilgi
alınız.

 Kullanılan form ve evraklardan örnekler temin ediniz.

2. ÜRÜNLERİN TANITIMINI VE SATIŞINI
YAPMAK

2.1. Uçakta Satışın Önemi

Günümüz insanları nerede olursa olsun daha fazla ve daha kaliteli hizmet talebinde
bulunmaktadır. Bu da hizmet sektörlerinin kendilerini geliştirmeleriyle mümkündür. Dünya
sivil hava taşımacılığındaki modern ve hızlı gelişen tekniğin yolculara sağlamış olduğu
hizmetlerden biri de uçakta ürün satışıdır. Uçakta sunulan bu hizmetle hem yolcu
memnuniyeti sağlanmakta hem de havayolu şirketi ve çalışanları için önemli bir gelir
kaynağı olmaktadır.

Duty Free satışı ile ekonomik açıdan iyi gelir sağlamak durumunda olan işletmenin
hizmetten memnun ve mutlu olan müşterilerini işletmeye bağlar ve satışlarının artmasına
yardımcı olur.

2.2. Satış (Kabin) Elemanının Nitelikleri ve Görevleri

Duty Free satış hizmetinin en verimli şekilde gerçekleşmesi için gerekli
organizasyondan birinci derecede sorumlu olan kişi kabin amiridir. Uçak ve yolcu durumuna
göre görevli kabin amiri Duty Free satışında beraberinde bir kabin memurunuda
görevlendirebilir. Gerek kabin amirinin ve gerekse görevlendireceği personelin satış
konusunda yeterli eğitimi almış olmaları gerekir. Başarılı bir satış elamanı olabilmek için şu
nitelikleri taşımak gereklidir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
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Bilgi ve Beceri

 Satışını yaptığı ürün hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 Satılacak ürün nedir?
 Ne işe yarar?
 Müşteriye nasıl fayda sağlar?

 Ürün takdimi hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalıdır.
 Satılacak ürünün piyasası hakkında bilgi sahibi olmalıdır (Tercih nedeni,

fiyatı, vb.)?
 Satış yapılacak müşteri (yolcu )hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

 Yolcular kimler, hangi millettendir?
 Yolcuların ihtiyaçları nelerdir?
 Satın alma güçleri nedir?
 Sosyal statüleri nedir?

Dış görünüş ve Davranışlar

 Satış yapan bayan kabin elemanının üniformaları temiz ve ütülü, saçları bakımlı,
yüzleri sade makyajlı ve elleri bakımlı olmalıdır.

 Satış yapan erkek kabin elemanının üniforması temiz ve ütülü, saç ve sakalları
tıraşlı olmalıdır.

 İletişim tekniklerini iyi bilmeli ve doğru uygulamalıdır.
 Dürüst ve güvenilir olmalıdır.
 İnsanları motive edebilmelidir.
 Güleryüzlü olmalı, somurtkan ve bezgin tavırlar takınmamalıdır.

Disiplinli Çalışma

 Zamanı en iyi şekilde kullanmalı servis süresine riayet etmelidir.
 Birden fazla yolcu ile ilgilenebilmek için pratik uygulamalar kullanmalı ve

geliştirmelidir.
 Satış için gerekli tüm malzemelerinin eksiksiz olmasına dikkat etmelidir.
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Resim 2.1: Ürün tanıtımı ve satışı

2.3. Ürün Tanıtımı ve Satış Teknikleri

Satış, bir ilimdir. Bu nedenle onun da her ilim gibi usulleri, esasları, özellikleri ve
teknikleri vardır. Satış sanatı, insanın bütün özelliklerini kudretini ve zekâsını ortaya çıkaran,
seferber eden bir sanattır. Satış becerisi profili, başarılı bir satış için gerekli olan becerilerin
nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini ortaya koyar. Başarılı bir satış süreci, satışın
yumuşak bir geçişle kapatıldığı ve yolcuyla yakın br ilişkinin kurulduğu bir satış stratejisine
bağlıdır.

Ürün tanıtımı satış tekniklerinin içinde yer alan basamaklardan en önemlisidir.
Öncelikle satışa sunulan ürünler hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip olunmalıdır.
Tanıtım doğru yapıldığında satış kendiliğinden gerçekleşir. Ürün tanıtımı yapılırken
müşterilerin anlayabileceği kolaylıkta ve kısalıkta açıklamalar yapılmalı gereksiz
ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Müşterinin duymak istediği şekilde yapılan tanıtımlar satış
başarısını artırır.
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Uçak içi Duty Free satışlarında klasik bir satış teorisi olan AIDA tekniği daha çok
kullanılır. AIDA İngilizce,

 Attentıon / Dikkat çekmek
 Interest / İlgi Uyandırmak
 Demand / İstek oluşturmak
 Actıon / Harekete geçmek

Kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Duty Free satışında görevli
personelin bu konuda gerekli eğitimi almış ve uyguluyor olması yapılacak satışın başarısını
doğrudan etkiler.

Resim 2.2: Uçakta ürün satarken dikkat çekmek önemlidir

2.3.1. Dikkat Çekmek

Dikkat çekmenin en kolay ve emin yolu kısa ve anlaşılır anonslar yapmaktır. Bu
anonslarda uçaktaki yolcuların satın almasını birinci derecede etkileyecek marka ve
ürünlerden ayrıca promosyonlardan ve fiyatlarından bahsetmekte etkili olacaktır. Koltuk
ceplerinde bulunan magazin dergi ve broşürlerinde yer alan Duty Free ürün reklâmlarına
ulaşabileceklerini hatırlatmakta dikkat çekmenin bir yoludur.
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2.3.2. İlgi Uyandırmak

Duty Free servisinin yolcuların bakış istikametine doğru yapılması ilgi uyandırma
açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde yolcular Duty free trolleyinin üzerinde sergilenen
ürünleri rahatlıkla görebilirler. Son zamanlarda ilgi uyandırmak, dikkat çekmek ve istek
meydana getirebilmek için Duty Free arabaları şeffaf, dıştan görünebilir malzemelerden
yapılmaktadır. İlgi uyandırmanın diğer bir yoluda ürüne ve ambalajına zarar verdirmeden
yolcuların mamule temas etmesine ve mamulü incelemesine müsaade etmektir.

2.3.3. İstek Meydana Getirmek

İlgi uyandırmada kullanılan yolcunun mamule zarar vermeden dokunmasını
incelemesine olanak sağlamak bazen satın olma güdüsü zayıf olan bir yolcuyu alıcı
durumuna geçirebilir. Yolcuların isteklerini dinleyerek ihtiyacı olan ürün hakkında
vereceğiniz kısa ve yararlı bilgiler onlarda satın alma duygusunu yaratacaktır. Yeter ki
yolcunuzun ihtiyaçlarına mamülünüzü satmaktan daha çok önem verdiğinizi gösterebilin.

2.3.4.Harekete Geçmek(Satış Yapmak)

Yukarıda sayılan üç temel satış tekniğini başarıyla uyguladığınızda yolcunuzu satın
almaya ikna edip isteğininin ihtiyaca dönüşmesini sağladığnızın sinyalini aldığınızda
harekete geçiniz. Bütün iş yolcunun “ evet “sözcüğünü dediği anı yakalamaktadır. Bu da
satışın tamamlanması demektir.

Uçak içi duty free satışları mağaza satışlarına oranla çok daha pratik uygulamalarla
yapılmalıdır. Bu uygulamaların etkinliği satışları olumlu yönde etkileyen en önemli
faktörlerdir.

2.4. Ürün Satışı

Zaman faktörüne bağlı olarak önceden planlanıp uçuşta yolculara sunulan hizmetlerin
tamamı Inflight service olup Duty Free satışı da bunlardan biridir. Bu hizmetler kabin
ekibinin, yolcu istek ve beklentilerine bağlı olarak düzenlenmiş standart planlama ve
prosedürler doğrultusunda seri bir servis vermesi ile sağlanır.

Duty Free ürün satışı Son derece dikkatli ve emniyetli bir şekilde yapılması gereken
servistir. Duty free servisi Uçağın ön bölümünden arka bölümüne doğru yapılır. Kabin amiri
servise çıkmadan önce tüm kontrollerini tamamlamiş olmalıdır. Hiçbir şekilde aynı ülkeye
ait iki şehir arası uçuşta duty free satışı yapılamaz. Duty free servisi en uygun zamanda yani
ikram servisinden sonra uçuş bitimine kadar olan süre içersinde (toplam uçusun 1/3 ünden az
olmıyacak bir zamanda yapılmalıdır.)
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2.4.1. Duty Free Anonsunun Yapılması

Kabin Amiri, uçak içi Duty Free satışına geçilmeden yolcuların lisanlarında kısa ve
anlaşılır bir anons yapar. Bu anonsta:

 Duty Free satışlarına ikram servisinin bitiminden hemen sonra başlanılacağı,
 Gidilecek (gelinen-varılan) ülkenin gümrük kuralları,
 Promosyonlu ürün çeşitleri,
 Duty Free satışında bulunan bazı önemli marka ve fiyatlar hakkında bilgi verir.

2.4.2. Ürün Katologlarının Yolculara Dağıtılması

 Duty free satış anonsunun sonrasında ürün kataloglarının görevli personel
tarafından yolculara dağıtımı sağlanır.

 Ürün kataloglarının yırtık veya yıpranmış olmamasına dikkat edilir.
 Katolagların içeriğinde yapılan bir değişiklik söz konusuysa yolculara bu

değişiklikle ilgili bilgi verilir.
 Kataloglar satış işlemin sonrasında da yolculardan toplanır.
 Bazı havayolu şirketlerinde duty free ürün katoloğları ayrıca dağıtılmak yerine

yolcuların okuması için koltuk ceplerine bırakılan magazin dergilerinin veya
broşürlerinin içinde ayrılmış bir bölümde tanıtılır.

 Ürün kataloğları satılan Duty free ürünlerinin veya fiyatlarının değişmesi
durumunda yenilenir.

Resim 2.3: Ürün katologlarının dağıtılması
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2.4.3. Siparişin Alınması

Kabin amiri veya kabin memurunun siparişlerin alınması esnasında dikkat etmeleri
gereken noktalar vardır. Bunlar:

 Yolcuya hitap yüzyüze ve ideal görüş açısında durularak yapılmalıdır.
 Sipariş sorulurken müşteriye karşı alçakgönüllü ve saygılı olunmalıdır.
 Yolcunun talep ettiği ürünle ilgili soruları varsa kısa, net ve etkili yanıtlar

verilmeli,fazla detaya girilmemelidir.
 Ürün seçiminde kararsız olanlara, fikir değiştirenlere karşı sabırlı davranılmalı

eğer yönlendirilebiliyorlarsa ürün seçiminde tavsiyelerde bulunulmalıdır.
 Sipariş alırken yolcunun ürün veya fiyatla ilgili haklı itirazlarına direnç

gösterilmeyip yolcuya satışı ertelenmelidir.
 Yolcunun okey verdiği sipariş ürünün satışını gerçekleştirip yolcuya teslimi

yapılmalıdır.
 18 yaşından küçüklerden içki ve sigara siparişi alınmamalıdır(Çünkü 18

yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yasaktır.).
 Yolculardan, Gümrük kurallarına uygun olmayan limitlerde sipariş

alınmamalıdır.
 Ürün satışında satılan ürün, duty free görevlisinin vermiş olduğu stok listesinden

düşülür. Böylece satış sonrası hangi ürünün satıldığı daha kolay anlaşılır.

Resim 2.4: Tanıtım ve satış işlemleri

2.4.4. Günlük Kur Listesine Uygun Satışın Yapılması (Paranın Tahsili )

Yolcuya yapılan Duty free satışının en son basamağı paranın tahsil edilmesidir. Para
tahsilâtı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü çıkacak eksiklik doğrudan satış yapan kabin
ekibinin priminden düşülerek tahsil edilir.

 Siparişi alınan ürün veya ürünlerin toplam tahsilât bedeli EURO üzerinden
hesaplanır.

 Ürün bedelleri tahsil edilirken günlük kur listesi esas alınır.
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 Duty free satışları nakit veya kredi kartıyla yapılır.
 Nakit ödemelerde yolculara para üstü vermek için duty free çantası içinde

bulunan bozuk paralardan yararlanılır. (cüzi para üstlerinin yolcunun da onayıyla
eş değer mallarla (Çikolata, minyatür içki, bira vb.) ödenmesi yoluna gidilmesi
de mümkündür.

 Duty Free ürünlerinin satış bedeli kredi kartı ile ödenecekse; yolcudan alınan
kredi kartının arkasının imzalı ve o kişiye ait olduğu kontrol edilmelidir

 Uygulanmakta olan prosedür gereği, kredi kartı ödemeleri Türk lirası olarak
hesaplanır.

 Ödemeler uçuşa başlanılan güne ait TCMB döviz satış kuru üzerinden
hesaplanır.

2.5. Satış Raporunun Doldurulması

 Kabin amiri duty free satışı sonrasında, satışını yaptığı her ürünün satış âdeti ile
birim fiyatını çarparak satış tutarını hesaplar. (Mal talep ve satış formundaki
yapılacak tüm hesaplamalar ve fiyatlar EURO üzerindendir.)

 Hesaplanan satış tutarlarını, mal talep ve satış formunun ilgili sütununa yazar.
 Son olarak satış tutarlarını toplayarak formun altındaki toplam satış hanesine

yazar.

2.6. Duty Free Evraklarının ve Ürünlerinin Gümrüğe Beyanı

Uçak içi Duty free satışı için uçağa verilen ürünler ve bunların yazılı olduğu formlar
gümrüğe beyanından dolayı resmi evrak konumundadır. Servis sona erdiğinde satış sonrası
sayım tamamlandıktan sonra trolley yeniden seal’lenir ve seal numaraları gümrük
evraklarına yazılır. Her hava meydanının belli gümrük kuralları vardır. Şirketler bu gümrük
kurallarına uymak zorundadır. Dutyfree evraklarının üzerindeki her türlü yanlış ve
tahribattan kabin amiri birinci derecede sorumludur. Bu nedenle söz konusu evraklar
üzerinde tahribat ve karalama yapılmaması gereklidir. Yapılabilecek yanlışlıklarda yanlışın
üzeri okunabilecek şekilde bir çizgi ile kapatılıp yanına doğrusu yazılmak suretiyle
düzeltilmelidir.

2.7. Kalan ürün ve Duty Free Çantasının Teslimi

Uçak içi satışlar sonrasında kalan ürün ve duty free çantasının teslimi gümrük
mevzuatına göre belirlenmiştir. Bu mevzuat Duty Free malzemesinin hangi meydanda
yüklendi ise o meydana iade yapılmasını şart koşmaktadır. Çünkü bu organizasyon konsinye
(emanet ve iade ) sistemine dayanmaktadır.

Not: Çok seferli uçuşların araseferlerinde kabin ekibi ve amiri değişiyorsa; nakit ve
mal teslimatı kabin amirleri arasında yapılır. Son uçuşunu yapan kabin amiri de ara
seferlerde de yapılan satışlarla ilgili nihai hesap ve mal teslimatından sorumludur.
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 Duty Free ürün satışının bitiminden sonra kabin amiri tarafından Duty Free
trolleyi ve çantasının tekrar seal ve kilitleri takılır.

 Uçak seferini tamamlayıp hareket ettiği meydana döndüğünde Duty Free teslimi
yapılır.

 Uçağa gelen duty free yetkilisine duty free çantası teslim edilir. Yetkili çantayı
açar ve evrakların kontrolünü yapar.

 Duty free satış tutarı kadar olan parayı kabin amirinden sayarak teslim alır.
 Duty free yetkilisi trolleyinin kilit ve seallerini çıkartıp satılmayan ve iade

edilecek ürünlerin sayımını yapar.
 Sayımda herhangi bir eksik varsa bu eksik kabin ekibinin alacağı komisyondan

düşülür.
 Satışta herhangi bir açık çıkmazsa; Duty free yetkilisi satışlar üzerinden

belirlenmiş olan pirim tutarlarını hesaplar (Prim hesabı kabin amiri ve kabin
memuru olarak hesaplanır.)

 Hesaplanan pirim tutarlarını makbuz karşılığında kabin amirine verir. Kabin
amiri kendisine verilen iki nüsha formun birini saklar diğerini kendi firma
yetkilisine iletir.

 Duty free satışlarında meydana gelecep hesap ve nakit hatalarının tazmininden
kabin amirleri sorumludur. Bu gibi durumlarda hata formun fotokopisi ilgili
kabin amirine ibraz edilir ve hata tutarı kadar para anında tahsil edilir.

 Duty free yetkilisi primleri dağıttıktan sonra evrakları alır, trolleyleri kapatır ve
teslimat tamamlanmış olur.
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Belge 2: Aylık satış listesi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Duty Free ürün satışı yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Dikkatli olunuzuz.
 Satış tekniklerini uygulayınız.
 İş disiplinine uyunuz.
 Düzenli ve tertipli çalışınız.
 Pratik olunuz.
 İşi zamanında bitiriniz.
 Araç- gereç ve ekipmanları özenli kullanınız.
 Temiz ve bakımlı olunuz.
 Etkili ve güzel konuşunuz.
 Ses tonunuzu ayarlayınız.
 Kibar ve nazik olunuz.
 İnsan ilişkilerine özen gösteriniz.
 Sakin ve sabırlı olunuz.
 Üniforma ve eldiven giyiniz.
 Güler yüzlü olunuz.

 Ürün tanıtımı ve satış tekniklerini
uygulayarak satış yapmak

 Ürün katologlarını yolculara dağıtınızız.
 Ürünlerin tanıtımı ve satışında satış

tekniklerini kullanınız.
 Satışta AIDA tekniğini kullanınız
 Ürüne dikkat çekiniz.
 İlgi uyandırınız.
 Yolcu ürünle ilgileniyorsa harekete geçerek

ürünü satmaya çalışınız.
 Sipariş alınız.
 Günlük döviz kuruna dikkat ederek ücreti

tahsil ediniz.
 Satış fişini düzenleyiniz.
 Satış fişinin bir nüshasını yolcuya veriniz.

 Satış sonu Satış raporunu
doldurunuz.

 (Kabin amiri) duty free satışı sonrasında,
satışını yaptığınız her ürünün satış âdeti ile
birim fiyatını çarparak satış tutarını
hesaplayınız.

 Hesaplanan satış tutarlarını, Mal talep ve satış
formunun ilgili sütununa yazınız.

 Son olarak satış tutarlarını toplayarak Formun
altındaki toplam satış hanesine yazınız.

 İşlemleri yaparken dikkatli olunuz.
 Duty-Free evraklarını ve

ürünlerini gümrüğe beyan ediniz.
 Satış sonrası sayım yapınız.
 Sayımı tamamlandıktan sonra trolleyi yeniden

seal’leyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Seal numaralarını gümrük evraklarına yazınız.
 Evrakları dikkatli doldurunuz.
 Evrakalarda tahribat, karalama, silinti vb

olmamasına dikkat ediniz.
 Yapılabilecek yanlışlıklarda yanlışın üzerini

okunabilecek şekilde bir çizgi ile kapatınız,
yanına doğrusunu yazmak suretiyle düzeltiniz.

 Bulunduğunuz hava alanının gümrük
kurallarına uyunuz.

 Eksilen ürünleri Duty- Free
ünitesinden tedarik ediniz

 Eksilen ürünleri ilgili birimden tamamlayınız.

 Ekip değişikliğinde yeni ekibe
kalan ürün ve hazırlanan evrakları
teslim ediniz.

 DF evraklarını teslim etmeden önce son kez
kontrol ediniz.

 Uçakla birlikte DF evraklarını, yeni gelen
ekibe teslim ediniz.

 Evrakları teslim ederken yeni ekibe sözlü
olarak ta açıklama yapınız.

 Uçuş sonunda kalan ürün ve
Duty-Free çantasını teslim etmek

 DF ürünlerini ve çantasını teslim etmeden once
son kez kontrol ediniz

 Uçakla birlikte DF ürünlerini, yeni gelen ekibe
teslim ediniz.

 Ürünleri teslim ederken yeni ekibe sözlü olarak
ta açıklama yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerin doğru cevaplarını alttaki seçeneklerden belirleyerek
işaretleyiniz.

1. DF satışı Anonsu hangi personel tarafından yapılır?
A) Pilot
B) Kabin memuru
C) Kabin amiri
D) DF memuru

2. DF anonsunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yapılmaz?
A) Gidilecek ülkenin hava durumu
B) Gidilecek ülkenin gümrük kuralları
C) Promosyonlu DF ürün çeşitler
D) DF satışına sunulan önemli marka ve fiyatları

3. Duty free satışlarında Meydana gelecep hesap ve nakit hatalarının tazmininden hangi
personel sorumludur?
A) Bayan kabin memuru
B) Kabin amiri
C) Kaptan Pilot
D) Bay kabin memuru

4. Hangi yolculardan içki ve sigara siparişi alınmaz?
A) Bayan yolculardan
B) Hamile yolculardan
C) Erkek yolculardan
D) 18 yaşından küçük yolculardan

5. Mal talep ve satış formundaki yapılacak tüm hesaplamalar hangi para birimine göre
yapılır?
A) Euro
B) Dolar
C) YTL
D) Duruma göre hepsi ile

Değerlendirme

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendirebilirsiniz.

Eksikliklerinizi faaliyete tekrar dönerek araştırarak ya da öğretmeninizden yardım
alarak tamamlayabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Performans Testi

Grup arkadaşınızla gerekli araç, gereç ve ortamı hazırlayarak birbirinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır
DF trolleyinin hazırlığını yaptınız mı?

Duty Free Anonsunu yaptınız veya yapılmasını sağladınız mı?

Ürün katologlarını yolculara dağıttınız mı?

Ürün tanıtımını yaptınız mı?
DF trolleyi ile kabinde servise çıktınız mı?
Yolculardan Ürün siparişlerini aldınız mı?

Satış tekniklerini uygulayarak satış yaptınız mı?

Satılan DF ürününün parasını tahsil ettiniz mi?

Satış sonu Satış raporunu doldurdunuz mu?

Duty-Free evraklarını ve ürünlerini gümrüğe beyan ettiniz mi?

Uçuş sonunda kalan ürün ve Duty-Free çantasını teslim ettiniz mi?

Değerlendirme

Yukarıdaki testi kendiniz ya da bir arkadaşınızın yardımıyla uygulayınız.

Uygulamanız sonucunda çıkan “Hayır” cevaplarınızı tekrar ediniz.

Cevaplarınızın hepsi “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Evet Hayır
Duty Free malzemelerini teslim aldınız mı?
Uçağa gelen şirket yetkilisinden; malların sayımı, cinsleri ve
adetlerini içeren formu teslim aldınız mı?
Trolleylerin sealini kırarak içindeki ürünlerin cins ve adetlerini
form ile karşılaştırdınız mı?
Herhangi bir eksiklik yok ise trolley’i tekrar seal’leyip formu
imzalayarak şirket yetkilisine teslim ettiniz mi?
Duty Free satışında gerekli malzemeyi trolleye yerleştirdiniz mi?
Duty Free çantasını ve trolleyi yerinden çıkardınız mı?
Kilit ve sealler açılarak çanta ve trolley içindeki malzemeler
kontrol ettiniz mi?
Aynı kategorideki birden fazla ürün yanyana koymamaya dikkat
ettiniz mi?
Drawerlara yerleştirilecek ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin
bozuk olmamasına dikkat ettiniz mi?
Yolculara satışı yapılan ürünlerin konulacağı poşetleri hazırladınız
mı?
POS makinesıni yerleştirdiniz mi?
DF trolleyinin hazırlık kontrolünü gözden geçirdiniz mi?
Duty Free anonsunu yaptınız veya yapılmasını sağladınız mı?
Ürün katologlarını yolculara dağıttınız
DF trolleyi ile kabinde servise çıktınız mı?
Yolcularn Ürün siparişlerini aldınız mı?
Ürün tanıtımı ve satış tekniklerini uygulayarak satış yaptınız mı?
Satılan DF ürününün parasını tahsil ettiniz mi?
Satış sonu Satış raporunu doldurdunuz mu?
Duty-Free evraklarını ve ürünlerini gümrüğe beyan ettiniz mi?
Uçuş sonunda kalan ürün ve Duty-Free çantasını teslim ettiniz mi?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

Öğretim Faaliyeti- 1

1 C

2 D

3 B
4 A
5 D

Öğretim Faaliyeti- 2

1 D
2 A
3 B
4 D
5 D

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA

 C.C.M. Cabin Crew Manual ( Kabin Ekibi El Kitabı )

 E.C.A.C. European Civil Aviation Conference ( Avrupa Sivil Havacılık
Konferansı Kuralları )

 J.A.R. Joint Aviation Requirements ( Birleşik Sivil Havacılık Gereklilikleri )

 J.A.R. O.P.S.1. Avrupa Sivil Havacılık Kuralları

 S.H.T.-61.40 Sivil Havacılık Talimatı

 ONUR-AIR Havayolu Şirketi

 ÖZSOY Nurçin; ONUR-AIR Kabin Hizmetleri Müdürü

 KURAY Yasemin; ONUR-AIR Antalya Kabin Hizmetleri Sorumlusu, Eğitim
Kontrol Kabin Amiri

 TOSUN Kudret; ONUR-AIR Antalya İstasyon Müdür Yardımcısı

 GÜNEŞ Nalân, Araştırma Notları

 ÖZKÖK Esma, Araştırma Notları

 EREN Tülin, Araştırma Notları

KAYNAKÇA


