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AÇIKLAMALAR
KOD 811ORK124

ALAN
Yiyecek İçecek Hizmetleri

DAL/MESLEK Hosteslik
MODÜLÜN ADI Uçakta Servis

MODÜLÜN TANIMI Uçakta servis öncesi hazırlıkları, yiyecek servisini, içecek
servisinin eksiksiz ve kurallarına uygun olarak yapma
yeterliliğini kazandıran öğrenme metaryalidir

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK Uçakta servis hizmetlerin yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç: Uygun ortamı sağlandığında uçakta servis
hizmetlerini kurallarına uygun yapabileceksiniz.

1. Servis öncesi hazırlıkları zamanında ve eksiksiz
yapabileceksiniz.

2. Uçakta servis kurallarına uygun olarak yiyecek
servisini zamanında ve eksiksiz yapabileceksiniz.

3. Uçakta servis kurallarına uygun olarak içecek servisini
zamanında ve eksiksiz yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam; atölye, sınıf, mock-up (uygulama için uçak
kabini) eğitimi

Donanım: Trolley (Uçak servis arabası), servis
malzemeleri masa örtüsü, peçete, tepsi, lunch box, içki
bardakları, potlar, hut jug, termoslar bilgisayar,
projeksiyon, dergi, afiş, broşür, resim, fotoğraflar, dosya.

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,

Düşününüz ki uçakla seyahat edeceksiniz. Evden çıkışınız, şehirdeki trafik akışı,
havaalanının eve olan uzaklığı, havaalanında yapılması gereken işlemler (bagaj işlemleri,
biletin check edilmesi vb.) ve prosedür gereği uçağın kalkışından en az bir- iki saat once
havalimanında bulunma zorunluluğunuzu düşündüğünüzde geçen sürenin hiç de
azımsanacak ölçüde olmadığını göreceksiniz.

Geçen bu zaman içinde fiziksel ihtiyaçlarınızı gidermek isteyeceksiniz. Bunun yanı
sıra, her ne kadar doğal bir görünüm sergileseniz de eğer uçakla seyahat eden pek çok kişi
gibi uçuş korkusundan doğan bir gerilim yaşıyorsanız psikolojik yönden de rahatlamaya
ihtiyacınız olacaktır.

Gerek fiziksel ve gerekse psikolojik yönden var olan ihtiyaçlarımızın giderilmesini
hedefleyen uçakta ikram servisi, zaman faktörüne bağlı olarak önceden planlanarak, uçuşta
yolculara sunulan bir hizmettir.

Yolculuk boyunca yolcuların fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi, onların sağlıkları
açısından çok önemlidir. Çünkü uçaktaki basınçtan dolayı yolcular sıvı kaybeder ve bu
kayıpların karşılanması gerekir. Ayrıca, yolcuların yaşadıkları stres ve huzursuzluğu ortadan
kaldırmak ve onları rahatlatmak, dikkatlerin ikram hizmetlerine çekilmesiyle daha kolay
olacaktır.

Sivil hava taşımacılığında ön saflarda yer alan firmalar, yıllarca süren çalışmalardan
sonra kazanmış oldukları ünü korumak amacıyla; yiyecek ve içeceklerin kalitesini
yükselttikleri gibi yolcuya sunuluşundaki özen ve inceliği koruyarak servis hizmetlerini daha
da geliştirmeye önem vermektedirler.

Bu modül sayesinde elde edeceğiniz bilgi ve beceriler, sizlerin sektörel açıdan aranılan
elemanlar olmanızı sağlayacaktır. Alanınızda yükselmek için bu modüldeki becerileri
mutlaka kazanmanız gerekmektedir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

Uçakta servisi yapılacak her türlü ikram malzemelerinin hazırlığını eksiksiz ve
zamanında yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Sıkça uçak seyahati yapanlar ile uçakta yapılan ikramların önemi hakkında
düşüncelerini almaya yönelik söyleşiler yapınız.

 Havayolu şirketlerine ikram yüklemesi yapan firmaların (katering şirketleri)
çalışmaları hakkında bilgi toplayınız.

 Havayolu şirketlerinde, ikram öncesi yapılan galley hazırlıkları hakkında bilgiler
toplayınız.

 İkram malzemelerinin uçağa yüklenmesi ve teslim alınmasında kullanılan
formları ve evrakları inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırma sonuçlarına göre hazırlayacağınız sunuyu sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. İKRAM VE SERVİS ÖNCESİ
HAZIRLIKLAR

1.1. Dünden Bugüne Uçakta İkram

Sivil anlamda ilk havayollarında askeri pilotlar uçuyor ve posta taşıyordu. Kabin ve
kokpit henüz birbirinden ayrılmamıştı. Sadece uçuş ekibinin yemeği söz konusuydu. Asıl
amacı posta taşımak olan uçaklara zaman zaman yolcular da katılıyordu. Ekiptekiler,
kendilerine ait sandviçleri ve termoslarındaki kahveyi konukları ile paylaşıyordu. Servisi ise
uçaktaki teknik personel yapıyordu.

 İlk sivil havayolu şirketlerinden KLM, 1920 yılında, yolcularını olumsuz hava
koşullarından korunmak üzere; deri ceket, gözlük, kulaklık ve termofor
veriyordu. Hatta, uçuşların uzunluğuna göre bir iki şişe içecek ve sıcak termos
yükleniyordu.

 İlk olarak 1932’de, KLM’de, Londra – Amsterdam - Kopenhag hattında, servis
hizmetleri için teknisyen yerine ayrıca bir görevli atanmıştır.

 İlk galleyler ise 1936’da, Amerikan Airlines”in DC3’lerinde yapıldı. Bugünkü
galley kavramına göre çok ilkeldi.

 İlk kabin basınçlı uçak olan B 307 STRATOLINER da galley gelişmemişti,
ancak planlı ikram anlayışına geçilmişti.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1



8

 İlk olarak,1935’te Amerika’da erkek kabin memuru yerine bayan kabin
memurları görülmeye başlandı.

 İlk olarak, B314 tipi uçaklarda ısıtma denemesi yapılmıştır. 4 motordan biri ile
galley arasında tesis edilen borudan gilkol pompalanarak su ısıtma sistemi
oluşturulmuştur.

 İlk uçuş mutfağını 1934’te, Patterson’un danışmanlığında United Airlines
kurmuştur.

Havayolu ulaşım şirketleri ilk olarak 1930’ların ortalarında ikram hizmetinin önemini
anlayarak bu konu ile ilgili prosedürleri hazırlamaya başladılar. 50 yolcu kapasiteli DC4’
lerde, servis hizmetleri ürün ve servis bazında kurallara bağlandı.

1.2. Uçakta İkram ve Önemi

Zaman faktörüne bağlı olarak önceden planlanarak uçuşta yolculara sunulan
hizmetlerin tamamı “Inflight Service” olarak adlandırılır. Uçakta yapılan ikramlar da inflight
servise dahildir. Yolculuk süresince yolcuların sıvı ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak,
yolcuların sağlıkları açısından çok önemlidir. Çünkü uçaktaki basınçtan dolayı yolcular sıvı
kaybeder ve bu kayıpların karşılanması gerekir. Bunun dolayı, ikram hizmetleri uçuş
süresince son derece önemli bir rol oynar.

Sivil hava taşımacılığındaki modern ve hızlı gelişen tekniğin yolculara sağlamış
olduğu hizmetler, ikram ile süslenmiştir. İkram faaliyetleri, şirketler arasındaki rekabette ön
sırayı almıştır.

Havayolları arasındaki rekabette şirketlere büyük mali külfet getiren ikramların
zenginliği, şirketin zenginliği ile doğru orantılıdır. İkramların zenginliği kadar yolcuya
sunuluş şeklindeki incelik ve zerafet te son derece önemlidir. Sivil hava taşımacılığında ön
saflarda yer alan firmalar, yıllarca süren çalışmalardan sonra kazanmış oldukları ünü
korumak amacı ile yiyecek ve içeceklerin kalitesini yükselttikleri gibi yolcuya sunuluşundaki
özen ve inceliği koruyup geliştirmeye de önem vermişlerdir.

Bu hizmetler kabin ekibinin, yolcu istek ve beklentilerine bağlı olarak düzenlenmiş
standart planlama ve prosedürler doğrultusunda, seri bir şekilde sunulmalıdır.

1.3. İkramın Yolcular Üzerindeki Etkileri

A. Fizyolojik Etki

Yolcunun herhangi bir seyahate hazırlanması, özellikle dış hat uçuşlarında uzun
zaman alır (Bilet ve bagaj işlemleri, uçuştan belli bir süre önce havaalanında olma
zorunlulukları nedeniyle..). Bu zaman zarfında yolcuların fiziksel ihtiyaçları(Susamak,
acıkmak vb. )devam etmektedir.
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Uçakta hem göze hem de damağa hitap eden yiyecek ve içecekler ikram edilerek
zevkli bir yolculuk yapılmasını sağlanır. Sonuçta yolcular fiziksel olarak rahatlarlar.

B. Psikolojik Etki

Uçak yolcularının pek çoğunda,- uçakla sık seyahat etseler dahi - uçuş fobisi
mevcuttur. Bu tür yolcular, bilinç altı dürtülerle heyecanlanıp huzursuz olurlar.

İkram vasıtasıyla dikkatleri başka yöne çekilerek, yaşadıkları stres ve huzursuzluk
ortadan kaldırılır ve psikolojik yönden rahatlamaları sağlanmış olur (Bakınız: Resim 1).

Resim 1.1: “Hoşgeldiniz Kokteyli” ile başlayan ikram ve ilginin yolcular üzerindeki olumlu
etkisi

1.4. İkramın Planlanmasındaki Ana Faktörler

Havayolu şirketlerinin ikram hizmetlerinden sorumlu birimi tarafından uçak ikramı
planlanırken; uçuşun gerçekleştirildiği hattın profili, uçuş süresi, seferin kalkış ve varış
saatleri, yolcu profili, beslenme alışkanlıkları, uçak tipi ve ikram yükleme noktası gibi
faktörler göz önüne alınarak menü planları hazırlanır. Plana uygun şekilde uçaklara yükleme
yapılır.
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1.4.1. Uçak Tipi

İkram planlaması yapılırken, en önemli faktörlerden biri ikramın yükleneceği uçak
tipidir. Farklı tipte uçakların galleyleri de (ikram mutfağı) birbirinden farklıdır. Bu
farklılıktan dolayı aynı tip ikramı her uçakta servis etme olanağı olmaz. İkram hazırlanırken
galley özellikleri de gözönünde bulundurulur ve bu özelliğe göre ikram malzemesi verilir
(sıcak veya soğuk yemekler gibi.).

1.4.2. Taşınan Yolcu Niteliği

Bilindiği gibi yolcular değişik tipte biletlerle uçabilirler. (first class, economy class,
business class…) Uçaktaki yolcunun ödediği ücrete bağlı olarak seçtiği sınıf farkları da
ikram şekli ve çeşidini etkileyen ana faktörlerden birisidir. (Bakınız: Resim 1.2)

Sınıf farkının dışında yolcu tipleri ile ilgili başka farklılıklar da sözkonusudur.
Beslenme alışkanlıkları yolcuları farklılaştıran unsurlardan birisidir, diyebiliriz. Üst sınıf ve
uluslararası uçuşlarda vejetaryen yolcular için özel menüler sunulabildiği gibi, yolcunun bilet
alma aşamasında bu durumu bildirmesi şartı ile o yolcu için özel menü de
hazırlanabilmektedir.

Resim 1.2: First Class yolcuya ikram servisi

1.4.3. Uçağın Kalkış ve Varış Saatleri (Uçuş Süresi)

İkram türü belirlenirken uçak tipinin yanısıra, uçağın havada kalış süresi ve gün
içindeki zamanlaması da (Sabah, öğlen, akşam, gece yarısı ) birlikte değerlendirilir. Uçağın
tırmanma ve alçalma arasındaki düz uçuş bölümü servis sürecini belirlediğinden, kısa
uçuşlarda galley kapasitesi yeterli olsa da dağıtımı, yenmesi ve toplanmasında zaman
tasarrufu sağlayacak olan türden ikramlar tercih edilir.
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1.4.4. Parkur Özellikleri

İkram türü tayin edilirken parkur özellikleri dikkate alınır. Geleneksel alışkanlıklar
çok önemlidir. Dünyanın çeşitli ülkelerinin mutfaklarında, spesiyalitelerinde ve insanların
damak zevklerinde birbirinden farklı beslenme tercihleri görülür.

Bazı ülkelerde balık / tavuk ucuz, kırmızı et pahalı; bazılarında ise tam tersi sözkonusu
olduğundan, mönü planlamalarında dengeli seçimler yapılarak uçuş maliyetlerinin
minumumda tutulması sağlanır.

Beslenme alışkanlıklarını etkileyen dinsel inanışlar da sözkonusudur. Menü
planlamaları yapılırken bu tür durumların da dikkate alınması gerekir. Örneğin; Türkiyedeki
iç hat uçuşlarında ve Hac uçuşlarında domuz eti menülerde kesinlikle yer almaz.

1.4.5. İkram Yükleme Noktası

Prensip olarak ikramın yüklendiği yer, uçağın kalkış yaptığı istasyondur. İkram
yönünden meydana gelebilecek aksaklıkları ortadan kaldırmak, yolcu sayısındaki düşme ve
artışlara anında müdahale etmek ana istasyonda çok daha kolay olur. Ayrıca varış
istasyonlarında ikram hizmetlerini yerine getirecek firmaların olmaması da tüm ikramın çıkış
noktasından yüklenmesini gerekli kılar.

Özellikle yurtdışı uçuşlarda; hem gidiş, hem de dönüş için ikramların çıkış
noktasından yüklenmesi, döviz tasarrufu sağlamasına rağmen, hijyen açısından riskli olması
nedeniyle dikkatli kontrol edilmelidir. Birçok havayolu şirketi özellikle hijyen şartları
nedeniyle her uçuş için ayrı yükleme yapmaktadırlar.

Yiyeceklerin bozulmalarını engellemek için;

 Yiyecekler uçağın kalkışından hemen önce donmuş/soğuk olarak yüklenmeli,
 Yiyecekler ısıtılıp bir defada tüketilmeli,
 Yiyecekler(dönüş için)Air Chiller veya Dry-Ice (kuru buz) la muhafaza

edilmelidir.

1.5. İkram Öncesi Galley Hazırlıkları

1.5.1. Galley(Mutfak)

1.5.1.1.Tanımı ve Özellikleri

Uçağın ön ve arkasında yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve muhafaza edilmesi için
ayrılmış bölüme galley adı verilir. Kısacası galley uçağın mutfağıdır. Uçaklarda ikisi ana ve
ikisi yardımcı olmak üzere 4 galley bulunur. Ana galleylerden biri uçağın ön sağ tarafında,
diğeri ise arka sağ kısmındadır. Yardımcı galleylerden biri uçağın ön ana mutfağın hizasında
sol tarafta, diğer yardımcı galley ise arka ana galley ile arka ikili kabin memuru koltukları
arasındadır.
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Genel olarak ana galleylerde; kısa sürede yüksek ısı sağlayan fırınlar, termoslar,
coffee makerlar, standart unitler, soğuk yemek troylerlerinin yerleştirileceği bölmeler, çöp
tenekesi, lavabo, musluklar, elektrik kontrol paneli, sigorta ve switchler, sistemlerin
çalışması için uygun yerlere koyulmuştur. Her galley, kendi panelinden aydınlatılır.

Galleylerde 115 Volt AC elektrik kullanılır.Galleydeki elektrikli cihazların
kullanılabilmesi için; kokpitte bulunan “galley power switch”inin “ ON “ durumda olmasının
yanı sıra ilgili cihazın sigortası ve switchi de “ON “ konumunda olmalıdır. Uçuş esnasında
uçağın jeneratörlerinden birinin veya daha fazlasının kaybı halinde, galleyin elektrik gücü
kesilir.

1.5.1.2. Çeşitleri

Galleyler, uçakta bulunduğu yere göre isim alır. Uçağın tipine göre büyüklükler,
sayıları ve donanımları farklılık taşır.

 Ön galley; uçağın ön kısmında yolculara ikram edilecek yiyecek ve içeceklerin
hazırlandığı mutfak bölümüdür. Uçağın ön sağ kısmında bir ana galley, birde
yardımcı galley olmak üzere iki adet galley vardır.

 Arka galley; uçağın arka kısmında yolculara ikram edilecek yiyecek ve
içeceklerin hazırlandığı mutfak bölümüdür. Arka galley ön galley gibi bir ana
mutfak ve bir yardımcı mutfak olmak üzere iki mutfaktan oluşur.Ana mutfak
uçağın sağ arka kısmında yardımcı mutfak ise arka ana galley ile arka ikili kabin
memuru koltukları arasındadır.

1.5.1.3. Galleyde Bulunmasi Gereken Demirbaş Eşyalar ve Kontrolü

Water Boiler; sıcak su elde etmek için kullanılan, uçakta sabit olarak bulunan
sistemlerdir.

Fırın; uçağa yüklenen donmuş yemeklerin yolculara servisinden önce kısa sürede
ısıtılmasını sağlayan araçlardır.

Coffee Maker; galleyde sabit olarak bulunan elektrikli aletlerdir. Uçağın bünyesinden
aldığı sıcak su ile çay ve kahve hazırlanır.

Trolley; uçakta içki, yemek, gazete, kulaklık, relax set, duty free servisleri için
kullanılan tekerlekli bir araçtır. Büyüklüğüne, kullanım amacına ve özelliklerine göre
çeşitleri vardır:

 Atlas trolley; iç ve dış hatlarda servis için en yaygın kullanılan trolleydir. İçki,
yemek, snack servis ve duty-free satışı için kullanılır. İçki için kullanılanlarına
“Bar-Cart” veya ”Bevarege-Cart” denir. Uçakların Air Chiller sistemlerine
uygundur. Bazı özel tipleri, çöp trolleyi olarak da kullanılır.
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 Half size trolley; atlas trolleyden daha küçüktür. Uçağın galley düzeninin
yetersiz olması halinde kullanılır. Air Chiller sistemlerine uyumlu değildir. Bazı
özel tipleri çöp trolleyi olarak da kullanılır.

 Foldable trolley; katlanabilen ve küçülen yapısıyla son derece pratik bir
trolleydir. Uçakta ait olduğu bölmede çok az yer kaplar ve demirbaş olarak
bulunur. Uçakların büyüklüklerine göre sayısı değişir. Gazete servisi için
kullanılır.

Standart Unit; galleylerde tezgâh üstü boş bölümlere yerleştirilen, hafif malzemelerin
konduğu taşınabilir metal kutulardır.

Drawer; içeceklerin ve ekstra malzemelerin trolleylere ve standart unitlere
yerleştirilmesinde kullanılan metal veya şeffaf plastikten yapılmış çekmecelerdir.

Hot Jug; çay, kahve veya suyu sıcak olarak koruyabilen ve uçaktaki elektrik
enerjisinden yararlanan elektrikli termoslardır.

Hot cup; su ısıtmak için kullanılan elektrikli cezvelerdir.

Soğutma / Dry ice, (ice Drawer); Genellikle trolleyler içine, yemek tepsilerinin
üzerine kalın kâğıtla paketlenmiş kuru buz konur. Kuru buz yakıcı olduğu için paketi
üzerindeyken tutulabilir. Hafifliği ve buharlaşma özelliğinden dolayı tercih edilir.

1.5.1.4. Uçuş Öncesi Galley Hazırlığı ve Kontrolü.

 Uçağa yüklenen Galley demirbaş malzemelerinin standart sayıları kontrol edilir.
 Demirbaş malzemelerin galleyde planlanan yerlere yerleştirilip yerleştirilmediği

kontrol edilir.
 Fırınlar kısa süre çalıştırılarak ısı kontrolü yapılır (Emniyet açısından maksimum

iki fırın çalıştırılır.).
 Coffe makerler ve hut jug swichleri “On” konumuna getirilerek çalışıp

çalışmadıkları kontrol edilir.
 Tüm trolleylerin containerlerin kilitlerinin ve latchlerinin çalışır durumda olduğu

kontrol edilir.
 Trolleylerin ve brake sistemlerinin çalışır durumda olduğu kontrol edilir.
 Trolley, container, standart unit, drawer, çöp kutusu gibi hareketli bölümlerin

arka ve alt kısımlarının temizliği kontrol edilir.
 Malzemelerin sayı olarak veya çalışma düzenleri ile ilgili eksiklik tesbit edilirse,

eksikliğin uçuş öncesi tamamlanması için gerekli bildirimlerde bulunulur.

Eksik malzemelerin tamamlanmasından sonra;

 Coffee makerler ve fırınlar “OFF” yapılır ve kilitlenir.
 Galley dolaplarının kapakları kapatılır, kilitlenir.
 Galley perdeleri toplanır ve emniyete alınır.
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 Kalkış ve iniş emniyeti için trolleylerin fren pedalları ve emniyet mandalları
kilitli konuma getirilir,

 Galley sigortaları “OFF” edilir.

Kabin memurları yaptıkları galley kontrolünü önceden hazırlanmış Check list
formunu doldurarak tamamlarlar.(okeylerler) görülen aksaklık veya eksikler kabin amirine
mutlaka iletilmelidir.

Waste Containerlar Yerlerinde
İce Drawer Yerinde
Trolleyler Eksiksiz
Duty Free Trolleyleri Eksiksiz
Containerlar Eksiksiz
Standart Unitler Eksiksiz
Drawerlar Yeterli
Fırın ızgaraları Eksiksiz
Tepsiler Yeterli
Çay ve kahve setleri Aft-2 set
Ice Boxlar Aft-2 adet
Bardaklıklar Aft-2 adet
Coffe-Maker Potları Eksiksiz
Hot- juglar Mevcut

Her iniş ve kalkış öncesinde kabin amiri okeyleri kabin memurlarından aldıktan sonra
kendisi de son olarak galleyleri kontrol eder. Kontroller kabin amirinin sorumluluğundadır.

1.6. İkram Ürünlerinin Temini

Bazı havayolu şirketlerinin kendilerine ait ikram üniteleri vardır. Kendilerine ait ikram
üniteleri olan havayolu şirketleri, ikram müdürlerine bağlı olarak bu görevi yürütürler.

Birçok havayolu şirketinin ise kendine ait bir ikram ünitesi olmayıp bu ihtiyaçlarını
ikram hizmetini yüklenen ikram (catering) firmaları aracılığı ile karşılamaktadır. Yükleme
gidiş – dönüş olarak yapılabileceği gibi sadece gidiş olarak ta yapılabilir. Bu durumda
havayolu şirketinin ara meydanlardaki ikram firmaları ile anlaşma yapmış olması gerekir.
Buna gore ana meydana dönüş uçuşunda ara meydanda trolley değişimi yapılır. Yeniden
sıcak yemek yüklenir. Belli dönemlerde uçaklara yüklenen ikramların cinsi ve türlerinde
değişiklikler yapılır.

Catering firmalarının uçağa yüklediği malzemeler şunlardır;

 Sıcak yemekler
 Soğuk tepsi trolleyi
 Ekmek
 İçecek trolleyi (alkollü, alkolsüz)
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 Buz
 Çay, kahve
 Termoslar
 Özel yemekler
 Standart unitler

Özel ikram firmalarıyla anlaşmış hava şirketleri ikram işlerini bu firmaya vermelerine
karşın; kendi bünyelerinde uçağın özel ihtiyaçlarını karşılamak, ekstra alkollü ve alkolsüz
içki gereksinmelerini temin etmek ve uçakların duty - free hizmetlerini yürütmek için kendi
bünyelerinde Dry-Store üniteleri oluşturmuşlardır.

1.6.1. İkramın Teslim Alınması ve Kontrolü

Havayolu şirketinin anlaşma yaptığı ikram hizmetleri firması veya kendi ikram ünitesi
uçuştan yeteri kadar önce yemek ve içki trolleylerini hazırlarlar. İkram görevlisi yüklemesi
yapılacak trolleyler ve ikram formu ile birlikte uçağa gelir. Görevli kabin memurları
teslimat esnasındaki kontrollerde:

 Hazırlanan trolleyleri uçağa yüklenmeden önce ikram listesi ile karşılaştırarak
sayarlar.

 Sipariş edilen ikram malzemelerinin sayısına bakarlar (Yolcu sayısıyla ikramın
adedi aynı veya ikram yolcu sayısının %10 fazlası olmalıdır.).

 Yüklemesi yapılan ikram yemeklerinin sipariş edilenlerle aynı olmasına,
 Talep edilen özel yemeklerin (dini yemekler, vejeteryan yemekleri, bebek

yemeği vb.) doğru ve yeterli sayıda olup olmadığına,
 Sıcak yemekler ve bunların yükleme standartlarına uygunluğuna,
 Kokpit ekibi için yüklenen lunch box ve sıcak yemeklerin standartlara

uygunluğuna, (Kaptanların yemekleri birbirinden farklı olmalıdır.)
 İçecek yüklemesinin (soft, alkollü ve sıcak içecekler) yapılıp yapılmadığına,
 Soft drink çeşitleri (su, soda, kola, meyve suyu vb.) ve sayısının yükleme

standartlarına uygınluğuna,
 Çay, kahve, şeker, krema vb. malzemelerin yeterli sayıda olup olmadığına,

dikkat etmelidirler.

Catering firması yüklemeyi tamamladıktan sonra kabin ekibinden ikram OK ini alan
kabin amiri:

 Yüklenen ikram yetersiz ve eksikse ilgili birimi ikaz eder ve sipariş verir. Uçağa
eksik yüklenen ikram catering firmasının sorumluluğundadır ve kalkıştan önce
mutlaka eksik tamamlanmak zorundadır.

 Yüklenen ikram doğruysa ikram teslim alma formunu son kez kontrol eder ve
imzalar. Bir nüshasını kendine saklar diğer nüshasını yükleme yapan catering
görevlisine verir.
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Sıcak yemek yüklemesi yapılan uçuşlarda,yüklenecek sıcaklar uçağa donmuş bir
şekilde fırın içlerine yerleştirilmiş halde gelir ve galleylerde bulunan fırınlara yerleştirilir.
Tepsilerin olduğu trolleylerde yerleştirildikten sonra kalan eksiklikler giderilir.

Havayolu şirketlerine bağlı olarak değişen ikram türleri arasındafirst class servisi
veren şirketler de vardır. Bu şirketlerin yüklemelerinde verilen alkollü içkilerle economy
classa verilen içkiler birbirinden farklıdır. Yüklenen bu içecekler için ayrı bir form
düzenlenir.

1.6.2. İkram Teslim Alma Formu Özelliği ve Doldurulması

İkram tarafından uçağa yüklenen container, trolley, duty free kasası (trolleyi), hut jug,
standar unitlerin vs. adet olarak dökümünün bulunduğu bir evraktır. Uçak hangi malzeme ile
yurt dışına çıkmış ise aynı malzemelerle geriye dönmek zorundadır. Kabin memurlarının
yurt dışında ikram teslim alırlarken götürdükleri malzemeleri aynı adette ve aynı havayolu
şirketine ait olan malzemelerle değiştirmesi gerekir. Gidilen istasyonda ikram
malzemelerinin yedekleri yoksa, aynı malzemelerin içine ikram alınarak geri dönülür.

Fazla ve değişik malzemeler gümrük açısından sorun yaratır. Uçuş öncesi ekip ve
yolcular için uçağa yüklenmiş ikram malzemelerinin yazılı olduğu listedir.

Kabin ekibinin bu malzemeleri uçak yerde iken tek tek sayıp listeyle karşılaştırarak
kontrol etmesi şarttır. Eksik malzeme varsa ikram hizmetlerinden istenir. Eksik malzeme
yoksa kabin amiri tarafından. imzalanarak bir kopyası çantaya alınır. Diğer kopyası ikram
görevlisine verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uçuş öncesi ön ve arka galley hazırlığı ile kontrolünü yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Üniformanızı giyiniz
 İş yapmaya hazırlıklı olunuz.
 Sanitasyon ve hijyen kurallarına uyunuz .

 Üniformanızın temiz olmasına
dikkat ediniz.

 Kişisel bakım ve temizlik
kurallarına dikkat ediniz.

 Ön ve arka galleyde bulunan demirbaş
malzemelerin kontrollerini yapınız.

 Waste Containerların ve ıce drawerlerin
planlanan şekilde yerleştirilmiş olmasına dikkat
ediniz.

 Demirbaş malzemelerin (Trolleyler, Duty Free
trolleyi, Containerler, Standart Unitler,
drawerlar, fırın ızgaraları tepsi vb.) sayısal
açıdan yeterli olup olmadığını tespit ediniz.

 Elektrikli malzemeleri (Fırın vb.) kısa süre
çalıştırarak ısı kontrolü yapmayı unutmayınız.

 Tüm trolleylerin containerların kilit ve
latchlerinin çalışır durumda olmasına dikkat
ediniz.

 Dikkatli olunuz.
 Kalkış ve iniş emniyeti için

trolleylerin fren pedalları ve
emniyet mandallarını kilitli
konuma getiriniz.

 Galley sigortalarını OFF
konumuna getiriniz.

 Trolleylerin ve brake
sistemlerinin çalışır durumda
olduğunu kontrol ediniz.

 Arıza ve eksik malzemeleri
sorumlu kabin amirine bildiriniz.

 Galleyde bulunan malzemelerinin temizliğini
yapınız.

 Lavabo
 Tezgâhlar
 Zemin
 Waste containerler
 Dolap içleri
 Fırın içleri
 Fırın kapakları
 Ice drawer
 Drawerler

 Temizlik yapılacak yüzeye uygun
araç ve gereç seçiniz.

 Temizlik yöntem ve teknigini
belirleyiniz.

 Sanitasyon ve hijyen kurallarına
dikkat ediniz.

 Waste containersları
temizledikten sonra torba
geçiriniz.

 Trolley, container, standart unit,
drawer, çöp kutusu gibi hareketli
bölümlerin arka ve alt kısımlarını
kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelere ve sorulara ilişkin doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Catering firmasının yaptığı ikram yüklemesinin kontrolü hangi personelin
sorumluluğundadır?
A) Kaptan
B) Kabin memuru
C) Kabin amiri
D) Kontrol hostesi

2) Aşağıdakilerden hangisi, galleyde yer alan bir malzeme değildir?
A) Hot jug
B) Trolley
C) Standart unit
D) İlk yardım çantası

3) Uçağın ön ve arkasında yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve muhafaza edilmesi için
ayrılmış bölüme ne ad verilir?
A) Galley
B) Kokpit
C) Woter boiler
D) Drawer

4) İkram malzemelerinin tesliminde kullanılan form kaç nüsha hazırlanır?
A) Bir nüsha
B) Dört nüsha
C) İki nüsha
D) Üç nüsha

5) Galleyde bulunan malzeme ve araçların kontrolünde hangi form kullanılır?
A) Mal talep formu
B) Check list
C) Döviz Kuru
D) Kur listesi

Değerlendirme

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

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



19

Performans Testi

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

Evet Hayır
1. Kişisel Hijyen
A) Kıyafetinizi eksiksiz giydiniz mi?
B) Kıyafetiniz temiz ve ütülü mü?
C) Kişisel bakımınızı yaptınız mı (Banyo, tırnak, saç, sakal, el yıkama)?
D) Makyajınızı tazelediniz mi?

2. Araç - Gereç Seçimi
A) Araçlarınızı doğru seçtiniz mi?
B) Gereçlerinizi doğru seçtiniz mi?
3. İşlem Basamakları
A) Ön ve arka galleyde bulunan malzemelerin kontrollerini yaptınız mı?
B)Galleyde bulunan malzemelerin kullanılabilirliğini kontrol ettiniz mi?
C) Galleyde bulunan malzemeleri temizlik ve emniyet açısından kontrol
ettiniz mi?

D) Kontrollerinizi check list üzerinde okeyleyerek gösterdiniz mi?
4. Temiz ve Düzenli Çalıştınız mı?
5. Zamanı Doğru Kullandınız mı?

Değerlendirme

Yukarıdaki testi kendiniz ya da bir arkadaşınızın yardımıyla uygulayınız.
Uygulamanız sonucunda çıkan Hayır cevaplarınızı tekrar ediniz. Cevaplarınızın hepsi Evet
ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Uçakta servis kurallarına uygun olarak yiyecek servisini zamanında ve eksiksiz
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Uçakta yemek servisinde kullanılan kodlar hakkında bilgi toplayınız.
 Kabin memurlarının, çeşitli yolcu tiplerine göre hazırladıkları servis çeşitlerinin

neler olduğu ve nasıl yapıldıkları hakkında bilgi alınız.
 İç ve dış hat standart yemek servisinde uyulması gereken kurallarla ilgili

prosedür kurallarını öğreniniz.
 Özel yemekler ve servis edilişindeki işlem basamaklarını araştırınız.
 Kokpit ekibine yiyecek ve içecek servis kuralları hakkında bilgi alınız.

2. YİYECEK SERVİSİ

Yiyecek servisi; ikram firması tarafından uçağa yüklenen yiyeceklerin zaman ve
olanakların gerektirdiği şekilde önceden planlanarak yolculara takdim edilmesidir.

Uçakta yiyecek servisi, kabin ekibinin, yolcu istek ve beklentilerini standart
planlamalara ve prosedürlere uygun şekilde seri ve sessiz bir servis hizmeti vermesi ile
sağlanır. Yiyecek servisinin kalitesini yükseltmek bir takım faktörlere bağlıdır. Bunlar:

 İkramın estetik olması önemlidir.
 Kullanılan servis malzemelerinin kalitesi yolcuları hemen etkiler.
 Servisi yapılan yiyecekler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
 Yolculardan gelecek sorulara karşı hazırlıklı olmak, yanıtsız bırakmamak

gerekir.
 Kabin memurlarının davranışları servisin kalitesini arttıran en önemli etkendir.
 Hızlı, ama yumuşak hareketlerle ve temizliğe özen göstererek servis

yapılmalıdır.
 Unutulmamalıdır ki iyi sunulmamış bir yiyecek, “iyi bir yiyecek” değildir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
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2.1. Servis Çeşitleri

Havayolu şirketleri yolcularının istek ve beklentilerini göz önüne alarak bir servis
şekli ve standartı oluştururlar. Bu servis standartlarını ve şeklini, iç ve dış hat yolcu
nitelikleri belirler.

2.2.1.Standart Yemek Servis Çeşitleri

Önceden hazırlanmış standart tepsi veya lunch box ile yolcuya yapılan servistir. İki tür
servisten söz edebiliriz:

2.2.1.1. İç Hat Servis

Önceden hazırlanmış standart tepsi veya lunch box ile yapılan servistir.Uçuş süresi
dikkate alınarak yapılır.

2.2.1.2. Dış Hat Servis

Uçuş süresi göz önüne alınarak menü ve servis planlaması yapılan servis türüdür.

2.2.2. Günün Saatlerine Göre Yapılan Servis Çeşitleri

2.2.2.1. Kahvaltı Servisi

Gece 22:00’den, sabah 10:00’a kadar olan dış hat uçuşlar için hazırlanan bir servistir.

2.2.2.2. Yemek Servisi

Sabah 10;00 L den, akşam 24;00 L’ ye kadar olan uçuşlar için planlanan servistir.

2.2.2.3. Snack servisi (Refreshment)

Tüm iç hat uçuşlarında ve uçuş süresi 1,5 saatin altında olan dış hat uçuşlarında
verilen servis çeşididir.

2.2.3. Yolcu Niteliğine Göre Verilen Servis Çeşitleri

Yolcular ödedikleri bilet ücretlerine göre uçakta çeşitli servis gruplarına ayrılır:

2.2.3.1. First Class Servis

Normal bilet ücretinin üstünde ücret ödeyerek uçağın ayrı bir bölümünde seyehat eden
yolculara yapılan özel servise denir.
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2.2.3.2. Business Class Servis

Economy class bilet ücretinin üzerinde ücret ödeyerek uçağın ön bölümünde seyehat
eden yolculara yapılan servistir.

Busines class servisi E/R uçuşlarında, kısa süreli dış hat uçuşları ile iç hat uçuşlarında
farklılık gösterir.

2.2.3.3. Economy Class Servis ( Bakınız: Standart Servis )

Uçuş süresi göz önüne alınarak önceden hazırlanmış standart tepsi veya lunch box ile
yolcuya yapılan servistir.

Özel Yemek Talebinde Bulunan Yolcular

Havayolu şirketleriyle seyahat eden yolcular sağlık sorunları, diyet uygulamaları, dini
inanışları, tıbbi gerekçeleri, yaş ve beslenme sorunları gibi nedenlerle özel yemek talebinde
bulunabilir.

Yolcu tarafından talep edilen özel yemek siparişleri rezervasyon sırasında veya tarifeli
kalkış saatinden 24 saat önce tur operatörleri tarafından ikram bölümüne iletilmelidir.

Yolcu hangi class da uçuyor ise yemeği ona göre hazırlanır. Özel yemeklerin
maliyetleri normal yemek maliyetini aştığı takdirde, şirket gerekli ödemeyi tur
operatöründen alacaktır.

Çocuk yemekleri; özel yemek taleplerinin dışında, ayrıca çocuklara özel menüler de
ikram edilebilir. Özellikle uzun süreli uçuşlarda sıkça rastlanan bir uygulama olup özel
talepler olmadıkça çocuk menüleri için ayrıca ücret talep edilmez. Çocuk yolcuların
rezervasyon ya da bilet alma işlemlerinde bildirilmesi gerekir. Çocuk menüleri için standart
bir yaş limiti uygulaması yoktur. Şirketlere göre değişen uygulamalar söz konusudur.

Resim 2.1: Çocuk menüsü ve yetişkinden farklı menü alan bir küçük yolcu
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Dini Yemekler

Yolcuların dinsel inanışları gereği özel menü talebinde bulunmaları sıkça
karşılaşılabilecek bir durumdur. Bu konuya örnek teşkil etmesi açısından aşağıda üç farklı
menü, örnek olarak sunulmuştur:

Kosher Yemeği (KSML):

Museviler için hazırlanan dini bir yemektir. Et ve hayvani yağlar, süt, tereyağı, peynir
gibi sütlü gıdalarla birlikte yenmez. Sütlü yiyecek maddeleri bitkisel yağlarla yenilebilir. Süt
ve süt ürünleri, et yemeklerinin hazırlanmasında servisinde veya yemeğin arkasından hemen
kullanılmamalıdır.

Eti yenen sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar, özel bir bakımla yetiştirilip dini inançlara
uygun olarak kesilir.

Hayvan kanı yasak olduğu için etler pişmeye koyulmadan yarım saat öncesine kadar
suda bırakılır. Karides, midye, istakoz gibi kabuklu deniz ürünleri yenmez. Sadece yüzgeçli
ve pullu balık menüleri yenebilir.

Uçakta seyahat eden kosher yemek talebinde bulunan yolcu için hazırlanan lunchbox
sarılı ve mühürlüdür. Üzerinde kosher damgası vardır. Hazır gıdalar hahamın (musevi din
adamı) gözetiminde hazırlanır ve paketlenip mühürlenerek korunur. Etiketin üzerinde,
yemeğin türü, soğuk / sıcak olduğu ve son kullanma tarihi yazılıdır. Soğuk yemek için mavi,
sıcak yemek için kırmızı etiket kullanılır. Kutunun içindeki sıcak yemeğin uçakta servisi için
ısıtılmadan önce kapağının açılabilmesi konusunda yolcudan izin istenir.

İzin istenmeden mühür kesinlikle açılmaz. Mutlaka yolcunun izniyle ya da yolcu
tarafından açılmalıdır.

Müslüman Yemeği (Helal yemek - MOML): Kanı akıtılırak kesilmiş hayvan etinden
hazırlanmış yemeklerdir. Domuz eti ve alkollü içki kullanılmaz. Tepsisinde “No Pork”
etiketi vardır.

Hindu Yemeği(HNML): Hindu yemekleri; vejetaryen ve vejetaryen olmayanlar
olarak ikiye ayrılır. Hindu vejetaryenler; sebze ile beslenenler, kök ve baş şeklindeki
sebzeleri yemeyenler, meyve ve süt ile beslenenler olarak gruplara ayrılır. Vejetaryen
olmayan hindular ise, inek ve sığır etinden, bazen de domuz eti yemekten kaçınmazlar.

Hinduların dini inanışlarına gore sığır kutsaldır ve mukaddes bir kişinin ruhunu taşıyor
olabilir. Yemeklerinde çok baharat kullanırlar.
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Vejetaryen Yemekler: Vejetaryenlik hayvanlara zarar vermekten kaçınmayı
hedefleyen bir yaşam tarzıdır. Vejetaryenler hayvanların kesilmesinden elde edilen et, tavuk,
balık ve kabuklu deniz ürünleri kaynaklı herhangi bir şeyi yemekten kaçınırlar. Bu
yemeklerde bitkisel yağ kullanılır. Vejetaryenler de kendi aralarında farklı gruplara ayrılır:

 Batı Tipi Vejetaryen - Koyu Vejetaryen (Strect Vegetarian veya Vegan)
Bitkisel kökenli tüm gıdaları yiyerek beslenirler. Yumurta, süt, süt ürünleri ve
bal gibi hayvanlardan üretilen gıdaları yemezler.

 Asya Tipi Vejetaryen - Ilımlı ve jetaryen (Non strict veya Lacto- ovo)
Yumurta, süt ürünlerini ve bitkisel tüm gıdaları yerler, fakat et balık, kümes
hayvanları veya kabuklu deniz ürünlerini ve bunlardan üretilen yemekleri
yemezler.

Tıbbi Yemekler ve Diyet Yemekleri: Yolcuların sağlık sorunları nedeniyle talep
ettikleri yemek çeşitleridir. Bunlar:

 Az yağlı yemekler: Safra kesesi, idrar yolu, ya da karaciğer bozukluğu olan
yolcular içindir.

 Düşük kolesterollü yemekler: Kandaki kolesterol miktarı yüksek olan yolcular
içindir.

 Az tuzlu yemekler: Yükselen tansiyonu kontrole yardımcı olmak içindir.
 Düşük kalorili yemekler (LCML): Vücut kilosunu azaltmak içindir.
 Lif miktarı yüksek yemekler: Bağırsak problemi olan yolcular içindir.
 Gluten içermeyen yemekler: Coeliac hastalığı olanlar ( karın ağrısı nedeniyle

kusma) ve glutene (bugday, arpa, yulaf, çavdar içinde bulunan madde) karşı az
dayanıklı olanlar içindir.

 Düşük proteinli yemekler (LPML): Karaciğer ve böbrek bozuklukları olan
yolcular içindir.

 Lifsiz/Az lifli yemekler: Bağırsak problemi yada ülser problemi olan yolcular
içindir.

 Yumuşak (sıvı/yarı sulu) yemekler: Sindirim yolu problemi olan yolcular
içindir.

Resim 2.2: Diyet yemekleri
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Bebek yemeği (BBML): Talep edilen bebek yemeğinin ne zaman ve nasıl servis
edileceği konusunda bebeğin annesiyle irtibat kurulmalıdır. Sıcak suda ısıtılması gereken
yemekler beslenme saatinde ve bir kez ısıtılmalıdır. Sadece sıcak su bulunulan durumlarda
mutlaka verilecek su HOT CUP’ta ısıtılarak verilmelidir. Su sisteminde bulunan su bebek
maması yapmak için uygun değildir.

Ekip yemeği: Ağır soslu salatalar, karides kokteyli gibi ordövrler ve teneke ambalajlı
yiyeceklerin usulüne uygun olarak pişirilmiş sıcak yemeklere oranla daha az riskli
olabileceği göz önünde bulundurularak özel hazırlanır.

2.2.4. Yiyecek Servisinde Kullanılan Kodlar ve Açılımı

CB Soğuk kahvaltı ( cold breakfast)
HB Sıcak kahvaltı (hot breakfast)
CM Soğuk yemek (cold meal)
HM Sıcak yemek (hot meal)
LM Hafif yemek (light meal)
SN Serinletici (snack-refreshment)
SM Gece yarısı yemeği (supper meal)
RM Hafifletilmiş yemek (reduced meal)
DBML Diabetik yemek
GFML Nişasta içermeyen yemek
LSML Kolesterolsüz yemek
AVML Asiatik vejetaryen
BLML Düşük tortulu, yumuşak, gastrik diet yemeği
NLML Süt ve süt ürünleri kullanılmayan yemek
ORML Oriental yemek
RVML Çiğ sebzeli vejetaryen yemeği
VLML Batı tarzı hafif vejetaryen yemeği
SFML Deniz ürünleri yemeği
NSML Tuzsuz yemek
PRML Ürik asidi düşük yemek
CHML Çocuk yemeği

Bu servisler hangi sınıf yolcuya ait ise, kodun sonuna o sınıfa ait kısaltma ilave edilir.
Örneğin;

 Business class ta seyahat eden yolcunun aldığı sıcak yemeğin kodu; HMB,
 Economy biletiyle seyahat eden yolcunun aldığı snack (serinletici) nin

kodlanması ise; SNY şeklindedir.
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2.2.5. Kabin Ekibi Arasında Servis Alanlarının Paylaşılması

Servis planlaması uçuşlarda verilecek ikram çeşidine göre düzenlenmiş prosedürlere
uygun olmalıdır.

İkram planlama ünitesi; “uçuş süresi servis süresine eşittir” şeklinde düşünmez.

 Tırmanış (climb out) süresi
 Fırınların çalıştırılması, galley ve trolley hazırlıkları
 Alçalma ve iniş öncesi galley toplama hazırlığı
 Sistemlerin kapatılması gibi ana unsurlar göz ardı edilmez.
 Tırmanma ile alçalma arasındaki düz uçuşun ilk dakikaları servis öncesi hazırlığı

olarak belirlenmiştir.

Kabin amiri servis konseptini uygularken yani hizmet planlaması yaparken aşağıdaki
hususlara da ayrıca dikkat etmek zorundadır. Bunlar:

 Uçak tipi
 Uçuşun başladığı saat
 Uçuş süresi
 Uçuşun hangi zaman dilimine denk geldiği (gece - gündüz)
 Yolcu çeşidi
 Yolcu sayısı
 Kabin memuru sayısı
 Trolley sayısı
 İkramın çeşidi
 Özel ikramların olup olmadığı
 Servisi engelleyebilecek sebeplerin olup olmadığı (Hava durumu, türbülans vb.)
 D/F satışının tahmini süresi (Dış hat uçuşlarda)

Normal olarak uçulacak uçak tipine ve verilecek ikram çeşidine göre standart servis
konsepti kabin hizmetleri müdürlüğü tarafından hazırlanarak kabin amirlerine bildirilir. Söz
konusu uçuşu gerçekleştiren kabin amiri yukarıda yazılı olan özellikleri göz önüne alarak
insiyatifini kullanıp planlamada değişiklik yapabilir. Ancak bunu yaparken uçuş sonrası
yapılan değişikliği Cabin Reportta belirtmeyi ihmal etmemelidir.

Kabin Amiri, uygulanan konseptin sonuçlarını yolcu üzerinde gözlemleyerek
memnuniyeti artırıcı tedbirlerin alınması için kabin hizmetleri müdürlüğünü bilgilendirir.
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2.2.6. Ön ve Arka Galley Hazırlıkları

2.2.6.1. Galley Düzeni

Servisin düzenli ve standartlara uygun biçimde yapılabilmesi için ön ve arka galley
organizasyonu iyi yapılmalıdır. Birçok havayolu şirketi kabin memurlarına galley yerleşim
planı verir. Galley yerleşim planlarına uygun yerleşim yapılması, uçuş anında ve uçuş
bitiminde kargaşayı önleyerek zaman kaybını minumuma indirdiği gibi uçağı teslim alacak
ekibe de kolaylık sağlar.

 Yerde

Kalkış öncesi yolcu sayısına yeterli olacak tüm ikram malzemelerinin uçakta olduğu,
mutfaklardaki elektrikli cihazların çalıştığı, trolleylerin servise uygun olduğu kontrol
edilir.(Bakınız: Öğrenme faaliyeti 1)

 Uçuşta

 Kabin memurları, galley bölümlerinde çalışırken düzenli ve sessiz
çalışmaya özen göstermelidir.

 Ön ve arka galleylerin uçuş boyunca temiz ve düzenli olması
sağlanmalıdır

 Servis için hazırlanan trolleylerin temiz ve düzenli olması sağlanmalıdır.
 Kalkıştan yeteri Kadar sonra fırınlar çalıştırılmalıdır (Fırınlar amaç dışı

kullanılmamalıdır.).
 Hot jug ve Coffe maker lar bilinçli olarak kullanılmalı uçuşta “ON”

durumuna getirilmelidir.
 Çıkılacak servise uygun olarak trolleylerin üzerinde ve içindeki hazırlıklar

tamamlanır.
 Kullanılan malzemeler işi bitince tekrar ilgili yerlerine koyulmalıdır
 Drawer içine servis edilecek alkollü ve alkolsüz içecekler yerleştirilir.
 Atlas trolley, le servise çıkarken üzerinde bir drawer, yemek ve toplama

trolleylerinin içine de bir drawer her zaman bulunmalıdır.
 Yemek servislerinde kabin memurları mutlaka babet (önlük) giymelidir

(Dış hat servislerinde kalkıştan sonra kemer ikaz ışıkları sönünce).
 Servise çıkarken galley tezgâhları düzenli, standart unit ve dolaplar kapalı

galley bölümünde kalan trolleyler kilitli olmalıdır.
 Servis sonrası, içki trolleyinin düzenlenmesi yükleme planına uygun

olarak yapılmalıdır. Kullanılmış kola ve meyve suları ağzı açık olarak
diğer malzemelerin yanlarına koyulmamalıdır.

 İniş öncesi, ikram tarafından yüklenen trolleyler seal lenir ve kilitli olarak
bırakılmalıdır.
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2.2.6.2. Yemek Isıtma Prosedürünün Uygulanması

Her ne nedenle olursa olsun fırınların yerde (uçuştan önce havalimanında)
çalıştırılarak yolcu yemeklerinin ısıtılmasına izin verilmez.

Kabin amiri fırınların çalıştırılması ile ilgili prosedürlerin uygulanmasından
sorumludur. Bu prosedüre göre;

 Fırın “ON” durumuna getirilmeden önce içi kontrol edilmelidir.
 3 saat ve üzeri uçuşlarda; kalkıştan 15 dakika sonra,
 3 saat ve altında olan uçuşlarda kalkıştan 10 dakika sonra fırınlar çalıştırılır.
 Fırın içine, üzerine folyo veya kapağı kapatılmadan yiyecek kaserolü

koyulmamalıdır.
 Alev alabilecek cisimler hiçbir zaman fırına koyulmaz ve fırın, depoveya dolap

olarak kullanılamaz.
 Fırınlar çalıştırıldıktan 5 dakika sonra içindeki yemekler ve fırının ısısı kontrol

edilmelidir.
 Çalışır durumdaki fırınlar gözlem altında tutulmalıdır.

Kabin amiri yüklenen yemeklerin durumu, fırınların durumunu da göz önüne alarak bu
işlemlerin yapılmasını sağlar.

Yemeklerin ısıtılması ile ilgili tavsiyeler, aşağıdaki çalışma tablosunda verilmiştir:

Yemekler Isıtma süresi(dakika) Sıcaklık(derece)
Et - kümes hayvanları 20 - 30 dk 180 – 250derece
Balık yemekleri 20 dk. 150 derece
Hamur işi yemekler 15 - 20 dakika 180 derece
Yumurta içeren kahvaltı
(omletler)

07 – 10 dakika 150 derece

Isıtılan yemekler servis için fırınlardan çıkarıldıktan sonra;

 Servis trolleylerin içinde bulunan tepsilere yerleştirilir.
 Isıtılması gereken başka sıcak yemek kaserolleri varsa ve fırınlara

yerleştirilecekse, fırının içi hala sıcak olduğu için ısıtma süresi yukarıda belirtilen
sürelerin altında olmalıdır.

 İkinci servise ait yemeklerin (Örneğin, kahvaltı servisine ait omletler vb.) içi hâlâ
sıcak olan fırınlara yerleştirilmesi risklidir. Uzun süre sıcakta kalan yiyecekler
kurur.
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2.2.7. Yolcuya Yiyecek Servisi Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar

 Servis daha önceden belirlenen çalışma talimatı doğrultusunda yapılmalıdır.
 Servisin standart olması için trolleyler ile ön ve arkadan aynı anda servise

başlanmalıdır.
 Servis yapılacak yolcunun karşısında, yüzünüz yolcuya dönük durulmalıdır.
 Yolcularla tam cümle kurarak konuşulmalıdır. “Ne yemek istersiniz?” yerine

“Size ne ikram edebilirim?” diyerek yemek çeşitleri sayılmalıdır.
 Servis esnasında nazik, kibar ve güler yüzlü olunmalıdır.

Resim 2.3: First class ve economy class yolculara yiyecek ikramlari

 Servis yaparken telaşlı hareket edilmemeli, servisin temiz ve düzenli olması
sağlanmalıdır.

 Servis sırasında kabin koridorlarına bir şey dökülürse hemen toplanmalıdır..
 Koridor koltuğunda bir bayan oturmuyorsa; serviste pencere kenarında oturan

yolcuya ve çocuklara öncelik tanınmalıdır.
 Çocuk yemeği veya biberon ısıtmanız istendiğinde, bu işlem sıcak su ile dolu bir

metal kap içinde yapılmalı, biberon veya yemek kabı fırına koyulmamalıdır.
 Uyuyan yolcuya uyandıktan sonra servis yapılmalıdır ya da uyuyan yolcuyu

sakin ve nazik bir şekilde korkutmadan uyandırmaya özen gösterilmelidir. Yolcu
uyuduğu takdirde masasına yemek ve içecek servisi yapılmamalıdır.

 Kör yolculara servis sırasında yemek kutusunun içindekilerle temas ettirilerek
özel olarak yardımcı olunmalıdır.

 Yemek kutuları ana yemek yolcunun önüne gelecek şekilde tek tek servis
edilmelidir (Üç kutu üst üste aynı masaya bırakılmamalıdır.).

 İkramda bulunulan her yolcuya, “Afiyet olsun.” denmelidir
 Servis yapılırken kabin ekibi işbirliği yapmak zorundadır. Uçağın bir tarafında

az, diğer kısmında fazla yolcu varsa; işi az olan kabin memuru servisini
bitirdikten sonra işi fazla olan diğer kabin memuruna yardım etmelidir.

 Uzun süreli uçuşlarda zaman problemi olmadığından, servisi çok çabuk
bitirmeye çalışıp yolcuların rahat yemek yemelerini engellemek yolcuları
rahatsız eder. Bu durumda, mükemmel yiyecekler ikram edilmiş olsa bile
yolcular şikayet edecektir. Bu da şirketin ikram konusundaki prestejini sarsar.
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 Servis öncesi çay ve kahvenin sıcaklık ve dem kontrolü mutlaka yapılmalı,
servis esnasında sıcaklığını kaybetmeye başlarsa hemen servis kesilerek taze çay
ve kahve yapılmalıdır.

 Uçuş süresince kabin boş bırakılmaz. Kabin memurları dolaşarak yolcularla
ilgilenmelidir.

 Yolcuların extra istekleri bekletilmeden yerine getirilmelidir.

Günün Saatlerine Göre, Hazırlanan Yiyeceklerin Servisi

Kahvaltı

Sabah 09.00’a kadar olan dış hat uçuşlarında verilir. Servis yapılırken; trolley üzerinde
bir termos sıcak kahve, bir termos çay, meyve suyu çeşitleri; drawer içinde toz şeker, süt
tozu, limon, krema, karıştırıcı, su, bardak ve peçete bulunur.

Resim 2.4: Kahvaltı tabakları

 Trolleyin içindeki drawelarda continental kahvaltı (peynir, tereyağı, reçel ve roll
ekmek) tarzında hazırlanmış ikram kutuları yerleştirilir. Ayrıca kolonyalı
mendiller de drawerlara yerleştirilir.

 Kahvaltı servisinde omlet verilecekse; ısıtma esnasında dikkat edilmeli ve
yumurtanın rengi değişmeden fırından alınmalıdır.

 Ekmekler 8 dk kadar ısıtılıp peçetelenmiş drawer içine trolleyin üst rafına
yerleştirilir.

 Yolcunun içeçek seçeneği sorulurken peçetesi verilir.
 İçecek servis edilir (Sıcak içecekler kaza ile dökülmeyi önlemek için bardağın

yarısına kadar doldurulur.).
 Yolcuların kahvaltı boxları takdim edilir ve “Afiyet olsun.” denir.
 Servis tamamen bittikten sonra trolleyler galleylere çekilir.

Öğle ve Akşam Yemekleri Servisi

Yemek öğünleri öğle ve akşam olmak üzere ikiye ayrılır. Gerek öğlen, gerekse akşam
yemeğindeki ikram çeşitlerinin servisi uçuş süresinin uzunluğu ile yakından ilgilidir.
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Soğuk yemek servisinde tavuk söğüş, salata , tatlı ve roll ekmek türünden ürünler
servis edilir. Sıcak yemekler ise, uçuş süresi göz önüne alınarak uygulanan bir servis
çeşididir. Sıcak yemek menülerinde sunulan ürünler; şirketler, uçuş süreleri, uçuş güzergahı
ve yolcu tipleri gibi kriterlere göre değişiklik gösterir.

Sıcak ve soğuk yemeklerin servisi ile birlikte meşrubat ve alkollü içki servisi yapılır.

Soğuk yemek servisi için

 Trolleylerin üzerine peçetelenmiş drawer içine tüm alkollü ve alkolsüz içecek
çeşitleri, limon, buz ve bardaklar yerleştirilir.

 Isıtılmış olan sıcak ekmekler peçetelenmiş drawerla, trolley içine üst rafa
koyulur.

 Trolleyin içindeki alt rafa soğuk lunch boxlar yemek () yerleştirilir.

Sıcak yemek servisi için

 Dış hat servisi olacaksa kalkıştan 15 dk. sonra fırınlar açılır. Isı ayarı yapılır ve
yemekler ısıtma prosedürüne uygun şekilde ısıtılır. Ardından yemekler
trolleydeki tepsilere yerleştirilir.

 Trolleylerin hazırlığı tamamlanınca uçağın ön ve arka galleylerinden aynı anda
servise çıkılır.

 Yemek servisinde lunch box açılıp sıcak ekmek içine koyularak, yemek
yolcunun önüne gelecek şekilde verilir.

 Sıcak ve soğuk yemek servisi ile birlikte yolcuların isteği doğrultusunda
meşrubat ve alkollü içki servisi yapılır.

 Yemek servisi sırasında; soğuk içecekler peçetesiz (lunch boxların içinde peçete
bulunduğundan), sıcak içecekler ise peçete ile servis edilir.

 Önden ve arkadan başlanan servise, ortada buluşuncaya kadar devam edilir.
 İkram servisi tamamlanınca trolleyler galleye çekilir ve üzerindeki drawerlar

boşaltılır.
 Uzun uçuşlarda zaman problemi olmadığı için servisi çabuk bitirmeye çalışarak

yolcuların rahat yemek yemeleri engellenmemelidir.

Resim 2.5: Soğuk ve sıcak yemekler
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 Uçuş süresi 3 saat ve altında olan dış hat uçuşlarda ikram servisi şu sıra ile
yapılır
 Yemek + içecek
 Çay, kahve
 Toplama
 Duty Free

 Uçuş süresi 3 saat ve üzerinde olan dış hat uçuşlarda ikram servisi şu sıra
ile yapılır
 İçecek servisi
 Toplama
 Yemek +içecek servisi
 Toplama
 Çay, kahve servisi
 Toplama
 Duty free

Aperatiflerin (Snack - Refreshment) Servisi

 Uçaktaki yolcu sayısına göre belirlenen sayıda trolley, ön ve arka galleyde
aperatiflerin servisi için hazırlanır.

 Trolleyler üzerine bir termos çay, bir termos sıcak kahve, alkolsüz içecekler
(Meyve suyu, kola, spirite, soda vb.), drawer içine toz şeker, süttozu, krema,
limon, su, bardak, peçete ve karıştırıcı yerleştirilir.

 Trolleyin içindeki drawarlara; soğuk sandwichler, kekler, krakerler ve kolonyalı
mendiller koyulur.

 Yolcunun karşısında durulur.
 Kabin memurları, yolcuları seçenekler (Sandviç, kek, kraker, içecek çeşitleri

vb.) hakkında bilgilendirir.
 Yiyecekler yolcuya poşet içinde verilebileceği gibi, yarım lunch boxlarla da

servis yapılabilir.
 Kolonyalı mendil servis edilir.
 İçecek istekleri, servis usullerine uygun olarak yerine getirilir.
 Yolcuların başka bir istekleri olup olmadığı sorulur ve ikramda bulunulan her

yolcuya “Afiyet olsun.” denir.
 Servis uçağın ön ve arkasından aynı anda başlar ve tüm yolculara ikram

yapılınca son bulur.
 Trolleyler galleylere geri çekilerek gerekli düzenlemeler yapılır.
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Resim 2.6 : Aperatiflerden örnekler

Yolcu niteliğine (sınıflara) göre hazırlanan yiyeceklerin servisi

VİP servis

 Masanın üzerine kadife örtü, çiçek ve kül tablası konur.
 Yolcuların yerleşmesinden sonra Welcome Drink verilir.
 Menüler yolculara dağıtılır.
 Yemek servisine başlamadan kadife örtü üzerine beyaz yemek örtüsü serilir.
 Yenilecek yemeğe uygun kuver açılır (Çatal ve bıçaklar yemek sırasına göre

dizilir.).
 Su ve içilecek içkinin özelliğine göre diğer bardaklar yerleştirilir.
 Menaj (tuz, biber ) ve ekmek tabağı yerleştirilir.
 Yemek servisi antre ile başlar, içki seçimi yolcunun isteğine ve antrenin

özelliğine göre verilir.
 Ana yemek seçeneklidir. Foldable trolley ile servis yapılır.
 Peynir ve meyve servisinden sonra çay, kahve, tatlı ve digestive servisi yapılır.
 Bütün servis bittikten sonra masanın üzeri ve yemek örtüsü toplanır.

Not: Bu tip seferlerde, yolcuya ilgi amacı ile devamlı etrafında dolaşmak onları
rahatsız edebilir. Servis akışı yolcuları rahatsız etmeden takip edilmelidir. Ayrıca, yemek ve
içki hakkında, sorulmadıkça tavsiyelerde bulunulmamalıdır.

First Class Servisi

 Servis,yolcunun uçağa yerleşmesinden sonra, uçak yerdeyken “Welcome
Drink” ile başlar.

 Kalkıştan hemen önce yolcuların bardakları toplanır. Galleyler emniyete alınır.
 Uçağın kalkışından sonra, yolcuların talepleri doğrultusunda aperitif içecekler

ile birlikte küçük yiyecekler (Kurudite, kanepe vb.) servis edilir. Bu sırada
yolculara menü dağıtılır.
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 Yemek servisine başlamadan önce, katlanabilir servis trolleyi ve masaların
üzerine temiz, ütülü örtüler serilir. Kâğıt peçete yerine kumaş peçete kullanılır.

 Sipariş edilen yemeğin özelliğine göre kuver şu şekilde hazırlanır:

 Servis tabağı ortaya gelecek şekilde yerleştirilir
 Çatal servis tabağının soluna, bıçak servis tabağının sağına konur

(Bıçağın keskin tarafı tabağa bakmalıdır.).
 Salata tabağı, çatalın ilerisine yerleştirilir.
 Bardaklar bıçağın 1 cm. ilerisine çapraz yerleştirilir (Su bardağı, kırmızı

şarap bardağı ve beyaz şarap bardağı).
 Şampanya servis edilecekse; şampanya kadehi bardakların arkasına

yerleştirilir.
 Peçete, servis tabağına konur.

 First class servis yapılan öğle ve akşam yemeklerinde, en doğru yemek ikram
sırası aşağıdaki gibidir:

 Soğuk ordövr
 Çorba
 Sıcak ordövr
 Ana yemek
 Tatlı
 Peynir
 Meyve
 Ana yemek servisi, seçenekli olarak Foldable trolleyden yapılır. (Ana yemek iki

seçeneklidir.)
 Peynir, meyve, tatlı ve çay, kahve, digestive içki servisi de foldable trolleyden

yolcunun tercihi doğrultusunda yapılır.
 Her servisten once boş servisler toplanır yerlerine yenileri konur.
 Servis bittikten sonra yolcuya ıslatılmış sıcak kokulu havlu dağıtılır.

Resim 2.7: First Class servisten görüntüler
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Business Class servisi;

 Yolcular uçağa yerleştikten sonra yerde “Welcome Drink” verilir ve kalkıştan
önce boşlar toplanır.

 Kalkıştan sonra “Business Clss” ile Economy Class’ı ayıran perde kapatılır.
 Önceden yüklenmiş mendiller sıcak suyla ıslatılıp yolculara dağıtılır ve toplanır.
 Yolcuların aperitif siparişleri alınır ve ikram hakkında bilgi içeren menüler

dağıtılır.
 Aperatif içeceği ile birlikte kuruyemiş servis edilir.
 Daha sonra yolcuların masaları açılır ve masa örtüleri serilir.
 Hazırlanmış tepsiler servis edilir (Tepsilerde salata, peynir, tereyağı, ordövr

tabağı ve sıcak ekmek çeşitleri bulunur.).
 Isınan sıcaklar foldable trolleyin üzerinde veya porselen tabakla servis edilir.
 Yemek boşları alındıktan sonra tatlı servisi yapılır.
 Tatlı ve yemeklere ait tüm boşlar masadan kaldırılır.
 Son olarak, fincanda çay kahve ve digestive içecek servisi yapılır.
 Uçak özel kiralanmış ise, arzuya göre masa servisi yapılabilir.

Resim 2.8 : Business class servisten görüntüler

Economy Class servisi

 Trolley üzerinde, drawer içinde bir termos sıcak kahve, bir termos çay, toz
şeker, süttozu, karıştırıcı, su, bardak, limon, peçete olmalıdır.

 Önceden hazırlanmış tepsi veya lunch boxlarla servis yapılır.
 Yolcunun salatası, tatlısı, fincanı, çatal bıçak poşeti ve ekmeği lunch boxların

içinde bulunur.
 Lunch boxların içine ilave olarak; bisküvi, peynir, küçük bir çikolata koyulabilir.
 Çatal bıçak poşetlerinin içinde ayrıca kaşık, karıştırıcı, tuz, karabiber, şeker ve

süttozu bulunur.
 Kolanyalı mendil, şeker, krema, süt tozu, karıştırıcı ve peçete servis sırasında

sunulur.
 Sıcak yemekler tek tip verilebileceği gibi iki seçenekli olarak ta verilebilir.
 Yemekler servisten önce standartlara uygun şekilde fırında ısıtılır.
 Trolleylerin üzerine veya içindeki çekmecelere yerleştirilir.
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 Servis esnasında sıcak yemekler lunch boxların içine yerleştirilerek yolcuya
verilir.

 Yemek servisi ile birlikte meşrubat ve içki servisi yapılır (Alkollü içecekler için
yolculardan para alınır.).

 Servis tamamlandıktan sonra trolleyler galleye çekilir.

Resim 2.9: Economy class servisten görüntüler

Özel yemeklerin servisine diğer servislerde olduğu gibi özen gösterilir. Özel yemek
talebinde bulunan yolcuların, fiziksel bir sorunu ya da özel bir durumu olduğu için böyle bir
talepte bulunmuş olabileceği unutulmamalıdır.

Müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu gerçeğiyle şöyle hareket edilmelidir:
.

 Dini yemeklerden Kosher yemeğinin servisinde yolcudan izin istenmeden lunch
box’ın kapağı kesinlikle açılmamalıdır. Yemeğin ısıtılması gerekiyor ise mühür
mutlaka yolcu tarafından açılmalıdır.

 Özel yemeklerin üzerinde ad belirtilmişse kabin amiri uçuş esnasında bu
yolcuların adlarını anons eder ve bu yolcuların kendilerini kabin amirine
tanıtmalarını ister. Bu esnada yolcuların koltuk numaraları belirlenmiş olur ve
onlara yemekleri diğer yolculardan önce servis edilir.

 Eğer özel yemeklerin üzerinde ad belirtilmemişse; kabin amiri, ikram
firmasından uçağa ikram malzemeleriyle birlikte getirilen irsaliye formu
üzerinde özel yemek siparişi vermiş yolcuların adlarını ve koltuk numaralarını
okuyarak yemeklerin servisini yaptırır.

 Aksi takdirde kabin amiri yemek servisine çıkan kabin memurlarına, uçağa kaç
adet özel yemek yüklendiğini ve bu yemeklerin cinsini bildirir. Servis esnasında
daha önceden özel yemek siparişinde bulunduğunu belirten yolcu ya ikram
edilir.

Not: Kabin memurları, yolcunun uçakta özel yemek sipariş talebini kabul
etmemelidir. Bu yolda herhangi bir vaatte bulunulmamalıdır. Sadece tur operatörü tarafından
uçuş hizmetleri müdürlüğü - İkram Bölümü’ne verilen özel yemek siparişleri kabul edilir.
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2.2.8. Kokpit Servisi

Kokpit ekibi, gerek uçuş emniyeti için ve gerekse sağlıklı kalabilmek için, beslenme
ile ilgili olarak aşağıda verilen kurallarına uymak zorundadır:

 Mümkünse kokpit ekibinin yemek seçenekleri önceden sorularak öğrenilir ve
uçuş süresince ön galleyde muhafaza edilir.

 Yer hazırlıkları esnasında kokpit ekibi için yüklenen lunch box ve sıcak
yemeklerin kontrolleri yapılır.

 Yemek servisi sırasında kullanılmak üzere, iki adet yastık kokpit bölümüne
bırakılır.

 Yemek seçiminde öncelik kaptanındır.
 Herhangi bir besin zehirlenmesine karşı kaptan ve F/O aynı anda aynı cins

yemeği yiyemezler.
 Eğer her ikisi de aynı yemeği yemek isterlerse, yemek yemelerinin arasında 30

dakikalık bir süre geçmesi beklenir.
 Kokpit ekibine yemek servisi verilirken malzemeler meal box içinden

çıkartılarak tepsi üzerine konur ve bir yastıkla birlikte servis yapılır.
 Yemek servis edildikten sonra snack tepsi ile içeceği götürülür.
 Kokpit ekibine hazırlanan sıcak içeceklerin suyunun temiz olması ve hot cup

kullanılarak suyun ısıtılması gerekir.
 Pilotlara yapılan içecek servisi esnasında dikkat edilmeli; bardaklar panellerin

üzerinden geçirilmemeli, cam tarafından verilmelidir.
 Kokpit ekibinin içecekleri kağıt bardakta servis edilir.
 Kokpit ekibine servis yapan kabin memurunun onların isteklerini ve

beklentilerini yolcu servisini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde
gerçekleştirmesi çok önemlidir. Bu nedenle kokpit ekibinin servisi, kabin
servisine başlanmadan önce yapılmalıdır.

 Mümkün olduğunca kokpit ekibi her 20 dakikada bir kontrol edlimelidir.
Kontrolü yapan kabin memuru kabin amirine rapor verir.

Kabin ekibi yemekleri servisi

Kabin memurları, yolcu yemek servisi tamamen bittikten sonra ve galleyler
temizlendikten sonra yemeklerini yiyebilir.

Kabin ekibi yemeklerini dönüşümlü olarak yerler. Çünkü, yolcu kabini hiçbir zaman
boş bırakılmaz. Kabinde dolaşılarak yolcularla ilgilenilmelidir.
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2.2.8.1. Servisin Toplanması

Servisin toplanması ile ilgili işlemler şunlardır;

 Yolculara yapılan kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve aperatif servisi tamamen
bittikten sonra trolleyler galley lere geri çekilir üzerindeki drawerlar boşaltılır.

 Toplama için yemek servisinden boşalan trolleyler yeniden hazırlanır.

Toplama sırasında yolculara çay, kahve servis edilecekse:

 Trolleyin üzerine bir adet peçetelenmiş drawer içine çay, kahve potları
yerleştirilir. Şeker, krema, karıştırıcı, su, bardak, ve peçete alınarak servis edilen
yiyeceklerin toplama servisine çıkılır.

 Her bir yolcunun önündeki yemek ve içecek boşları alınır.
 Boşalmış lunch boxlar toplanarak trolleyin içine konur.
 Yolcuların bardak ve içecek şişesi gibi boşları trolleyin üzerine değil; içine

yerleştirilen boş drawerlara konur.
 Boşu alınan yolcuya çay, kahve içip içmeyeceği sorulur. İçiyorsa kahve, çay

ikramı yapılır.
 Yolcuların içecek konusunda farklı istekleri varsa bu talepleri toplama servisi

bittikten sonra tekrar karşılanır.
 Tekrar çöp trolleyi ile birlikte kabine çıkılarak kalan çöpler toplanır ve servis

bitirilir.

Toplama sırasında çay ve kahve ikramı yoksa:

 Çöp toplama trolleyi hazırlanır.
 Trolleyin üzerine rulo havlu serilir ve ekstra peçete konur.
 Trolleyin içine iki adet boş drawer yerleştirilir.
 Toplanan içecek boşları trolleyin üzerine alınmaz; içine yerleştirilmiş drawer

lara koyulur.
 Boşalan lunc boxlar toplanarak trolleyin içine koyulur.

Not: Havayolu şirketlerine ve uçuş süresine bağlı olarak servislerde değişiklikler
olabileceği unutulmamalıdır.

2.2.8.2. Galleydeki Malzemelerin Korunması (Kullanımı)

Uçakta kullanılan ikram malzemeleri son derece pahalıdır. Dolayısıyla bu
malzemelerin bakımı da son derece önemlidir. O halde, her türlü malzeme ve aracı
kullanırken çok dikkatli olmak gerekir.

Galley malzemelerinin takibi direkt ve indirekt olarak iki şekilde yapılır:
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2.8.2.3. Direkt Takip

İkram malzemelerinin uçakta gerekli olduğu şekilde kullanılmasıdır. Örneğin; trolley
kapaklarının elle kapatılması, içi boş olan hot cup ve containerlerin elektrik switch lerinin
“OFF” edilmesi, fırınların gereksiz yere çalıştırılmaması gibi..

2.8.2.4. İndirekt Takip

Ana üs dışındaki meydanlarda ikram malzemelerinin korunmasıdır. Burada dikkat
edilmesi gereken ana unsur; yurt içinde yüklenen malzeme sayısını dönüşte aynen
korumaktır. (Buz kovası, sürahi, trolley, vb.)

Dış meydanda ekip değiştirme durumlarında ana meydandan ilk çıkan kabin
memurları ikram malzemelerini (Çay, kahve, süt, meşrubat vs.) eksiksiz teslim almalıdırlar.
Dış meydanda bekleyen kabin memurlarına dönüşte kullanılmak üzere eksiksiz teslim
etmelidirler.

Ikram alımıyla görevli kabin memurları, gelen ikram malzemelerinde eksiklik varsa
kabin amirine bildirmek zorundadırlar.

Seal (kilit) kullanımı:

Sealler ikram tarafından uçağa yüklenen, üzerinde numaraları olan plastik kilitlerdir.
Iç hat seferlerinde inişlerde;

 Tüm trolleylere ve standart unitlere seal
 Bar-cartlara ve standart unitlere seal ve kilit takılır.
 Bar-cart ve standart unitlere takılan seallerin numaraları içki iade formundaki

ilgili bölüme yazılır.

Dış hat seferlerinde gidilen ülkenin gümrük kurallarına göre “duty free” ve içki
trolleyleri inişten önce seallenir. İlgili formlar doldurularak seal numaraları formlara yazılır.
Örneğin, iki inişli yurt dışı uçuşlarında, ilk meydanda, gelen gümrük görevlileri bu
formlardaki seal numaralarına bakarak trolleylerin açılıp açılmadığının kontrolünü yaparlar.
Aynı ülkeye ait iki meydan arası iç hat uçuş olduğundan, “duty free” satışı yasaktır.

İkramın Bozuk Çıkması (Bozuk Yemek)

Uçakta ikram esnasında; yemeğin bozuk çıkması veya yemeğin içinde yabancı cisim
bulunması şeklindeki aksaklıklarla karşılaşılabilir. Bu durum, yolcularda memnuniyetsizliğe
neden olur. Aksaklığa yol açmamak için tüm ikram malzemesinin uçuş öncesi dikkatli
kontrolü gerekir.Yükleme esnasında fark edilen bir aksaklığı hemen gidermenin çeşitli
yolları vardır.
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Uçuş esnasında oluşan aksaklıklarda kabin amiri aşağıdaki önlemleri alır:

 Bozuk olan yiyecek veya içecek hemen yolcudan alınarak yeni ikram servis
edilir.

 Aksaklık kaptana bildirilir.
 Bozuk olan ikram içerisinde yabancı cisim bulunması sözkonusu ise, poşet içine

konur ve uçuş sonuna kadar buzlukta saklanır.
 Uçuş sonunda veya ilk inilen istasyonda analiz edilmesi için imza karşılığında

ikram firmasına teslim edilir.
 Kabin amiri bu konuda mümkün olduğunca detaylı (yemeklerin yüklenme

saatini, kontrol edilme saatini ve yemeklerin sıcaklık derecesini kapsayan) bir
rapor yazar. Cabin Report belgesinde, yazılı olarak kabin hizmetleri
müdürlüğüne bildirir.

First Class menü örneği:

COCKTAILS WITH CANAPÉS ( KANEPE İLE BAR SERVİSİ)

 SEVRUGA CAVIAR
 served with traditional accompaniments, sour cream and blinis

SEVRUGA HAVYARI

Geleneksel mezeler eşliğinde, Rus usulü minik krep ve ekşi krema ile servis edilir.

ARABIC MEZZE

a selection of traditional Arabic mezze, including labneh with sumak powder stuffed in
cucumber, moutabel, shanklish salad, marinated loubieh in tomato cup, cheese

sambousik, sujuk with haloumi cheese, kibbeh stuffed with ratatouille, coated prawns

ARAP MEZESİ

Çeşitli Arap mezeleri; salatalık yatağında sumaklı labne, tahinli patlıcan salatası, tulum
peynirli meze, domateste marine edilmiş zeytinyağlı fasülye, peynirli sigara böreği, hellim

peyniri sucuk ile, türlülü içli köfte, karides

SMOKED TANGERINE CHICKEN

thin slices of tangerine-marinated smoked chicken breast, served on lentil salad,
accompanied with zaatar dressing
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MANDALİNALI FÜME TAVUK

Mandalina sosu ile marine edilmiş füme tavuk göğsü dilimleri, mercimek salatası ve
sumak, susam, kekik ve zeytinyağlı sos eşliğinde servis edilir.

TOMATO AND OKRA SOUP

spicy tomato soup with baby okra slices, served with toasted croutons

DOMATES ve BAMYA ÇORBASI

Baharatlı domates çorbası ile körpe bamya dilimleri, kızartılmış kruton ile servis edilir.

FRESHLY PREPARED SALAD

salad prepared by your crew to your liking with a choice of accompaniments offered with
roasted red pepper mayonnaise or Italian vinaigrette

TAZE HAZIRLANMIŞ SALATA

İsteğiniz üzerine uçuş ekibimiz tarafından seçtiğiniz malzemeler ile hazırlanır ve
közlenmiş kırmızı biber mayonezi veya İtalyan sirkesi ile servis edilir.

SAMKA HARRA

marinated fillets of hammour, served with orange flavoured sauce, enhanced with
jalapeno pepper

SAMKA HARRA

Marine edilmiş hamur balığı filetosu acı biber ile zenginleştirilmiş portakallı sos ile servis
edilir.

BRAISED BEEF IN COCONUT MILK
shredded slices of tender beef, braised and served in a coconut sauce, garnished with

cilantro and fried red peppers

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTLÜ BİFTEK



42

İnce dilimlenmiş fileto biftek, Hindistan cevizi sosu, kişniş ve kızarmış kırmızı biber
garnitürü ile servis edilir.

GLAZED DUCK BREAST

duck breast glazed with wild forest honey, roasted and accompanied with a mild cherry
sauce

ÖRDEK GÖĞSÜ

Orman balı ile tatlandırılmış ördek göğsü, fırınlanmış kiraz sosu eşliğinde servis edilir.

AUBERGINE LASAGNE

layers of spinach pasta and grilled aubergine slices, served with creamy mozarella sauce,
sprinkled with tomato flavoured pesto sauce

PATLICANLI LAZANYA

Ispanaklı lazanya yaprakları ve ızgara patlıcan dilimleri; kremalı mozerella sosu, domates
aromalı pesto sosu serpilerek servis edilir.

VEGETABLES

creamed fennel, broccoli souffle, mixture of turned vegetables, parisienne potatoes with
herbs and steamed rice

SEBZELER

Kremalı dereotu, brokoli suflesi, karışık sebzeler, otlu parizyen patatesi ve buharda pişmiş
pirinç ile servis edilir.

BANANA PUDDING

baked banana and pecan nut pudding, accompanied with half whipped cream

MUZLU PUDİNG

Fırınlanmış muz ve Amerikan fıstığı pudingi, krema eşliğinde servis edilir.

STRAWBERRY CHEESECAKE
traditional home made cheesecake with fresh strawberries
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ÇİLEKLİ CHEESECAKE

Geleneksel ev yapımı taze çilekli cheesecake

INTERNATIONAL CHEESEBOARD

a selection of international cheeses, served with crackers, grapes and crudites

ULUSLARARASI PEYNİR TABAĞI

Uluslararası peynir çeşitleri, kraker, üzüm ve krudite ile servis edilir.

SELECTION OF SEASONAL FRUITS

MEVSİM MEYVELERİ TABAĞI

TEA

Ceylon, China, Earl Grey, Camomile

ÇAY

Seylan, Çin, Bergamut ve Kamomil

COFFEE

freshly brewed or decaffeinated

KAHVE

Taze çekilmiş veya kafeins

CHOCOLATES

ÇİKOLATALAR
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UYGULAMA FAALİYETİ

Business Class yolculara yemek servisi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Servis için kişisel hazırlığınızı yapınız.  Ellerinizi yıkayınız.

 Makyajınızı tazeleyiniz.
 Güleryüzlü olunuz.
 İşi yapmaya istekli olunuz.

 Business Class yolcular ile Economy
Class yolcuları ayıran perdeyi kapatınız.

 Pratik olunuz.
 Sıcak suyla ıslatılmış mendilleri

dağıtmayı unutmayınız.

 Yolcuların içecek siparişlerini alınız.  İçecekler hakkında bilgi sahibi olunuz.
 İçecekleri belirlenen

ölçülerdehazırlayınız.

 İçecekleri servis ederken, ikram
menülerini yolculara dağıtınız.

 İçecek servisinde uyulması gereken
kurallara dikkat ediniz.

 İçeceklerle birlikte peçete servis etmeyi
unutmayınız.

 İçeceğin yanında kuruyemiş servis
ediniz.

 İçecek ve kuruyemiş boşlarını alınız.  İkram menülerini toplayınız.

 Yolcuların masalarını açarak masa
örtülerini seriniz.

 Dikkatli ve seri çalışınız.

 Yolculara ilk olarak soğuk tepsisini servis
ediniz

 İçecek siparişini alınız.
 Ekmek servis etmeyi unutmayınız.

 Foldable trolley üzerine masa örtüsü
seriniz.

 Isınan sıcakları foldable trolley üzerine
yerleştiriniz.

 Seri ve sessiz çalışınız.
 Dikkatli olunuz.

 Sıcak yemek servisini yapınız.  Soğuk yemek boşlarını alınız.
 Yolcunun isteği doğrultusunda sıcak

yemeği servis ediniz.
 Boşalan Yemek Tepsileri toplayınız.  Seri ve sessiz çalışınız.

 Dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Geride artık ya da kırıntı
bırakmayınız.

 Tatlı servisini yapınız.  Masadaki yemek boşlarının alınmış ve
temiz olmasına dikkat ediniz.

 Tatlı boşlarını toplayınız.  Tatlı boşlarıyla birlikte çay veya kahve
boşlarını da toplayınız.

 Masa örtüsünü almayı unutmayınız.
 Masaları kapatınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerin doğru cevaplarını alttaki seçeneklerden belirleyerek
işaretleyiniz.

1. Omletler servis edilmeden önce kaç derecede ve hangi süreyle ısıtılmalıdır?
A) 15- 20 dakika, 180 derece
B) 7- 10 dakika, 150 derece
C) 20- 30 dakika, 250 derece
D) 20 dakika, 150 derece

2. Uçuş süresi göz önüne alınarak önceden hazırlanmış standart tepsi veya lunch box ile
yolcuya yapılan servise ne ad verilir?
A) Economy class servisi
B) First class servis
C) Bussiness class servis
D) VİP servisi

3. Tüm iç hat uçuşlarında ve uçuş süresi 1,5 saatin altında olan dış hat uçuşlarında hafif
yiyeceklerin meşrubat ile birlikte sunulduğu servistir?
A) Yemek servisi
B) Kahvaltı servisi
C) Snack (refreshment)
D) Kokpit servisi

4. Aşağıdakilerden hangisi dini yemek çeşitleri arasında yer almaz?
A) Müslüman yemeği
B) Vejeteryan yemeği
C) Kosher yemeği
D) Hindu yemeği

5. Aşağıdaki hangisi yolcuların sağlık sorunları nedeniyle talep ettikleri yemek çeşitleri
arasında yer almaz?
A) Az yağlı yemekler
B) Lif miktarı yüksek yemekler
C) Gluten içermeyen yemekler
D) Bebek yemekleri

Değerlendirme

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Eksiklerinizi ilgilifaaliyete dönerek, araştırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Uçakta, servis kurallarına uygun olarak içecek servisini zamanında ve eksiksiz
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 İçecek servisinin yolcular üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini araştırınız.
 İç ve dış hat seferlerinde servis edilen alkollü ve alkolsüz içecek çeşitlerini

listeleyiniz.
 İçecek servisinde uyulması gereken kurallar hakkında araştırma yapınız.
 Sanal ortamda uçakta alkollü ve alkolsüz içecek servisi yapınız.
 Edindiğiniz bilgileri ve dökümanları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. İÇECEK SERVİSİ

İçecek servisi ikram firması tarafından uçağa yüklenen içeceklerin zaman ve
olanakların gerektirdiği şekilde önceden planlanarak yolculara takdim edilmesidir.

İçecekler; susuzluk gidermek, iştah açmak, hazmı kolaylaştırmak ve alanlara keyif
vermek amaçlarıyla servis edilir. Bütün içeceklerin özellikleri ve etkileri aynı değildir.
İçecekler içilme amaçlarına ve zamanlarına göre farklılıklar gösterir.

Havayolu taşımacılığında yiyecek kadar içecek servisinin de önemli bir yeri vardır.
İçecekler, daha çok rahatlatıcı özelliğinden dolayı yolcuların kişisel problemler, uçuş
korkusu gibi streslerden uzaklaştırarak rahat seyahat etmelerini sağlar.

Yolculara, yiyeceklerin yanında, damağa en uygun lezzeti veren içkilerin de
sunulması, servisin kalitesi ile doğru orantılıdır.

Resim 3.1:İçecek servisi öncesi hazırlık

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Uçakta Servis Edilen İçecekler

Uçakta servis edilen içecekler; alkollü ve alkolsüz olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Gerek
alkollü, gerekse alkolsüz içkiler olsun daha sonra kendi arasında alt gruplara ayrılır.

3.1.1. Alkollü İçkiler

İçinde alkol bulunan ve yolculara özel istek üzerine, ücretli olarak (VİP hariç) servis
edilen içeceklerdir.

3.1.1.1. İmal Ediliş Yöntemlerine Göre

 Damıtık içkiler; viski, cin, votka, rum, tekila, rakı gibi alkol oranı % 40 - %50
olanlardır. İmalat sırasında özel imbiklerden kademeli olarak geçirilirler. Geçiş
süresinin zaman bakımından uzatılması ve dinlendirilmesi, içkinin kalitesini
yükseltir. (viski, rakı)

 Mayalı içkiler; şarap ve bira gibi, alkol oranı % 4 - % 20 arası olanlardır.
İçkinin ana maddesini oluşturan mahsul (Üzüm, arpa, yulaf vb.), posası
çıkarıldıktan sonra dinlenmeye bırakılır. Kimyasal işlemlerden geçirilen ana
madde, başka karışımlarla birleştirilerek içki elde edilir. İmalat sırasındaki
dinlenme usulleri kaliteyi belirleyen unsurlardan biridir.

Damıtık ve mayalı içkiler, alkol sertlik derecelerine göre şu gruplara ayrılırlar:
 Extra Dry (Çok Sert)
 Dry (Sert)
 Half Dry (Yari Sert)
 Sweet (Tatlı)

 Birleştirilmiş içkiler; likör ve kanyaklar gibi alkol oranı % 15 - % 40 arası
olanlardır.

3.1.1.2. Tüketim Yöntemlerine Göre

 Pure Drinks (Saf Içkiler); içerisine hiçbir şey (Soda, su vb.) katılmadan içilen
içkilerdir. Şarap, konyak vb.

 Long Drinks (Uzun Içkiler); saf içkilerin meyve suları ve soda ile
karıştırılmasıyla elde edilip içimi yönünden saf içki ve kokteyllere göre yumuşak
olan serinletici içkilerdir. Uzun içkiler; fizz içkiler, sour içkiler ve pool içkiler
olmak üzere üç gruba ayrılır.

 Cocktails (Karişik Içkiler); saf içkilerin kendi aralarında karıştırılmasıyla elde
edilir. Uzun içkilere göre daha serttirler.
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3.1.1.3. Tüketim Zamanlarına Göre

 Yemekten önce alınanlar; yemek servisinden önce veya iki yemek arasında
alınanlardır. Bunlar aperatifler ve şampanyadır.

 Yemekle birlikte servis edilenler; şarap çeşitleri ve bira çeşitleridir. Yemekle
birlikte servis edilen alkollü içeceklerdir.

 Yemekten sonra ikram edilenler; Yemekten sonra ikram edilen digestive
(hazmı kolaylaştırıcı) içkilerdir. Kanyak, likör ve brandy gibi.

3.1.2. Alkolsüz İçkiler

Havayolu taşımacılığında servis edilen alkolsüz içecekler kendi arasında sıcak ve
soğuk içecekler olmak üzere iki grupta toplanır.

3.1.2.1. Sıcak İçecekler

Kahvaltının yanında, yemekten sonra veya yolcunun isteğine bağlı olarak yolculuk
boyunca ikram edilen içeceklerdir. Çaylar, bitki çayları, kahve çeşitleri ve sıcak çikolatadır.

3.1.2.2. Soğuk (soft) İçecekler

İçinde alkol bulunmayan ve her yolcunun rahatlıkla içebileceği; yemekle, yemekten
sonra veya yolcunun isteğine bağlı olarak ikram edilen içeceklerdir. Bunlar su, soda, kola,
gazoz, sprite, konstre meyve suyu, soğuk çay vb. içeceklerdir.

3.2. İçeceklerin Servisinde Uyulması Gereken Genel Kurallar

 Alkollü ve alkolsüz içecekler ait olduğu bardağa/ kadehe koyularak servis
edilmelidir.

 Yolcuya içecek servisi yapılırken mutlaka peçete servis edilmelidir.
 Yolcuya içecek servisi yapılan kadeh veya bardak alt kısmından tutularak servis

edilmelidir (Bardağın ağız kısmından kesinlikle tutulmamalıdır.).
 Yolcuya içki servisi yapılırken yanında çerez (fındık, fıstık) ikram edilir.
 Soğutularak ikram edilmesi gereken içkiler servisten önce istenilen derecede

soğutulmalıdır (Şampanya, bira, beyaz şarap vb.).
 Kırmızı şarap, kanyak, likörler oda sıcaklığında (16-18 derecede) ikram edilir.
 İçine buz koyulacak içeceklerin servisinde bardağa önce buz konur, (Buzu

içecekten sonra koymak bardağın taşmasına neden olur.) daha sonra servis
edilecek içecek bardağa boşaltılır.

 İçecek servisinde bardağı ağzına kadar doldurmak hatalı bir servis şeklidir,
içeceğin dökülmemesi için bardağı içim payı bırakarak doldurmak gerekir.

 İçecekler standart ölçülerinde servis edilmelidirler.(Parmak hizası ölçü kabul
edildiğinde, 1 parmak ölçü 1 tek whisky’dir.Double bunun iki katı olur.).
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 Whisky farklı usullerde servis edilebilir. Sipariş alınırken yolcunun tercihi
sorularak servis o şekilde yapılmalıdır.

 Bir içecek/içki nin bitmesi durumunda;’’yok kalmadı’’ ‘’Bitti’’ ifadelerini
kullanmaktansa, alternatif sunmak gerekir.

3.2.1. Alkolsüz Sıcak Içeceklerin Hazırlanması ve Servisi

Kahvaltı servisinde yiyeceklerle birlikte servis edildiği gibi yemek servisi sonrasında
da çay ve kahve servisi yapılabilir. Çay ve kahve şu şekilde hazırlanmalıdır:

 Gerek çay hazırlamada gerekse kahve hazırlamada kullanılacak suyun temiz
olmasına dikkat edilmelidir.

 çay hazırlamak için 6-7 adet çay poşeti iplerinden birbirine bağlanır ve çay
potuna yerleştirilir.

 Potun içine yeterince sıcak su doldurulur.
 Hazırlanan çayın dem kontrolü yapılarak çay poşetleri potun içerisinden

çıkartılır.
 Kahve hazırlamak için pota yarım bardak neskafe konur ve üzerine sıcak su

ilave edilerek demlemeye bırakılır.
 Filtre kahve hazırlamak için coffe makerın haznesine bir poşet kahve koyulur.

Brew düğmesine basılır. Brew ışığı söndüğünde kahve servise hazırdır.
 Hot plate “ON” konumuna getirilmeli ve kahve potu hot plate üzerinde

muhafaza edilmelidir.

3.2.2. Çay ve Kahve Servisi

 Kabin memurları tarafından çay ve kahve servisine çıkılmadan önce hazırlanan
içeceklerin sıcaklığı ve niteliği (demi) kontrol edilir.

 Trolleyin üzerine; bir adet peçetelenmiş drawer yerleştirilir. İçine; çay ve kahve
potları koyulur. Şeker, krema, karıştırıcı, süt tozu, limon, su, bardak, ve peçete
alınarak servise çıkılır.

 Yolcunun karşısında durularak içecek isteği sorulur.
 Yolcuların isteği doğrultusunda sıcak içecek bardağa koyularak servis edilir.

Resim 3.2:Çay ve kahve servisinden görüntüler



51

 Sıcak içeceklerin kaza ile dökülmesini önlemek açısından, bardak tamamen
doldurulmamalıdır.

 Sıcak içeceklerle birlikte yolcuya peçete servis edilmelidir.
 Yolcuya sıcak içecek tepsi ile servis ediliyor ise; tepsi yolcuya uzatılarak

içeceğini alması beklenir. Şeker, süt, limon gibi istekler daima yolcunun yanında
ve isteği doğrultusunda servis edilmelidir.

 Servis sırasında çay ve kahvenin sıcaklığında eksilme varsa, servis derhal kesilip
yeni çay ve kahve demlenerek servis edilmelidir.

3.2.3. Alkolsüz Soğuk İçeceklerin Servisi

 Yolcudan alkolsüz soğuk içecek talebi alınır.
 Meyve suyu bardağa koyulmadan önce karton kutunun kapağının iyice kapalı

olduğundan emin olunarak dibe çökmüş tortunun hareket etmesi için kutu
sallanır.

 Meyve suyu servis edileceği bardağa doldurulurken dökülmemesi için bir miktar
içim payı bırakılır.

 Kola, soda, gazoz tipi içecekleri servis yaparken yolcuya sorulmadan bardağa
buz ve limon ilave edilmemelidir.

 Eğer yolcu tarafından buz koyulması istenmişse; içecek bardağa doldurulmadan
koyulmalıdır. Aksi halde bardaktaki içecek taşar.

 Meyve suyu servisinde içecekle birlikte peçete servis edilmelidir.

Resim 3.3: Alkolsüz soğuk içeceklerin servisinden görüntüler

3.2.4. Alkollü İçeceklerin Servisi

Aperatif içecekler

 Yolcudan sipariş alınır.
 Aperatifin servis edileceği bardak seçilerek hazırlanır. Aperatifin türüne ya da

yolcunun isteğine göre bardak soğutulur veya içine buz koyulur.
 İçecek bardağa koyulur.
 Kuruyemiş tabağı hazırlanır.
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 Tepsi içerisine peçete ile birlikte yerleştirilir.
 Hazırlanan içecek tepsi ile birlikte yolcuya servis edilir.

Servisi özellik arzeden şampanya ve viski ile ilgili kısa bilgiler aşağıdadır:

 Şampanya servisi

Soğutulmuş olarak kendine özgü şampanya kadehinde servis edilir. Daha çok
“welcome drink” servisinde kullanılır. Şampanya servisinde bardağın içine buz koyulmaz.
Şampanya kadehi 2/3 oranında doldurulur.

 Viski servisi

Çeşitli şekillerde hazırlanarak servis edilen aperitif bir içecektir. İki servis türünü
burada verelim.

 Poor (pur): Viski bardağına bir ölçü viski konarak hazırlanır ve servis
edilir. İçerisine buz, su, veya başka bir madde koyulmadığı için bu şekilde
servis edilen viskiye “sek” denilir.

 On the Rock: Buzlu viski anlamına gelir. On the rocks bardağına üç dört
parça buz ve bir ölçü viski koyularak servis edilir.

 Viski soda; Uzun boy viski bardağına iki parça buz ve bir ölçü viski
konur. Tepsiyle birlikte yanında soda şişesiyle birlikte yolcunun yanına
gelinir. Yolcunun yanında isteği doğrultusunda bardağa soda ilavesi
yapılır. Viski soda servisi yapılırken bardağa soda veya su ilavesi
kesinlikle galleyde yapılmaz.

3.2.5. Yemekte Ikram Edilen İçeceklerin Servisi

Yemek süresince alınabilen alkollü içeceklerdir. Servis edilişlerinde kendilerine özgü
incelikleri vardır.

Beyaz şaraplar; beyaz etlerle (tavuk ve balık) ve soğuk yemeklerle birlikte servis
edilir.

 Beyaz şaraplar 10-12 derece soğutularak servis edilirler. (Asla, içine buz
koyularak soğutulmaz.)

 120 -150 cc. sıvı alan ayaklı beyaz şarap bardağında servis edilir.
 Bardağa 2/3 oranında beyaz şarap doldurulur.
 Kırmızı şarap; kırmızı etlerle birlikte ve peynir servisi ile ikram edilir.
 Oda ısısında servis edilirler. (16 -18 derece)
 150 – 250 cc. sıvı alan ayaklı kırmızı şarap bardağında servis edilir.
 Bardağa 1/2 oranında doldurulurlar.
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Rose Şarap; soğutulmuş olarak her türlü et ile beyaz şarap gibi servis edilir.

Not: Şarap servisi First Class ve Bussines Class da yapılırken şişe galleyde
açılır.Yolcunun yanında servis edilir. Şişe tekrar galleye alınarak buzluğa yerleştirilir.

Economy classta ise şarap şişesi yolcunun yanında açılır, bardağına servis yapılır ve
şişe yolcunun yanında bırakılır.

Bira: Her türlü etlerle ve salatalarla birlikte alınabilen % 4 alkol oranına sahip bir
içecektir.

 Yolcudan bira siparişi alınır.
 Biranın soğukluğu kontrol edilir (Servis sıcaklığının 6 ila 8 derece arasında

olması gerekir.).
 Servis edileceği ayaklı veya ayaksız bira bardağı hazırlanır (Mümkünse bardak

önceden soğutulmalıdır.).
 Bardak altı ve peçete konur.
 Hazırlanan tepsi ile yolcunun yanına gidilir.
 Bira kutusu yolcunun yanında açılarak bardağa servis yapılır.
 Bira artmışsa kutu yolcunun masasına bırakılır.
 “Afiyet olsun.” denerek servis tamamlanır.

3.2.6. Digestive (Hazmettirici) İçecekler

Yemekten sonra alınan hazmı kolaylaştırıcı içeceklerdir. Kahve ile birlikte servis
edilebilir. Önceden soğutulmadıkları gibi içerisine buz koyularak ta soğutulmaları servis
kurallarına ters düşer. Bu gruptaki içecekler oda sıcaklığında servis edilir. Servis miktarları
da yemekten önce alınan veya yemekle birlikte servis edilen içecek miktarlarından daha
azdır. Likör ve kanyaklar kendilerine özgü bardaklarında servis edilir.

İçki servisi sakıncalı görülen yolcuya servis

 Uçuğa yolcu alımında sarhoş olduğu anlaşılan kişilere içki servisi yapılmaz. Bu
tür yolcularla ilgili olarak kaptana bilgi vermek zorunludur.

 18 yaşın altındaki yolculara ebeveynleri talep etse dahi hiçbir şekilde alkollü
içecek servisi yapılmaz.

 Uçuş anında içki alan yolcuların ne kadar alkol aldığı kabin memurlarınca takip
edilir

 Uçuşta aşırı alkollü belirteleri gösteren yolcular devamlı gözlenirler ve
gerektiğinde kendilerine daha fazla alkol servisi yapılamıyacağı kabin ekibi
tarafından nazik bir dille bildirilir.

 Aşırı alkollü belirtileri gösteren yolcunun beraberinde içki varsa ve sözlü ikaza
rağmen kendi içkisini kullanmaya devam ediyorsa, içki kendisinden uygun bir
şekilde alınarak uçuş sonuna kadar muhafaza edilmelidir.
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 Alkollü yolcunun, diğer yolcuların huzurunu kaçırmaması için gereken tedbirler
alınmalı, sabırlı ve profesyonelce davranılmalıdır.

Kokpite içecek servisi

Kokpite yapılacak içecek servisi; sıcak veya soğuk alkolsüz içecekleri kapsar. Gerek
kokpit personelinin gerekse kabin personelinin iç ve dış hat uçuşlarda alkollü içecek almaları
yasaktır.

Kokpite yapılan içecek servisi ile ilgili işlemler şunlardır:

 Kokpit ekibinin içecek siparişleri alınır.
 Kokpit ekibine hazırlanan sıcak içeceklerin suyunun temiz olması ve hot cup

kullanılarak suyun ısıtılması gerekir.
 Kokpit ekibinin içecekleri kağıt bardakta servis edilir.
 Pilotlara yapılan içecek servisinde bardaklar panellerin üzerinden geçirilmemeli,

cam tarafından verilmelidir.
 Kokpit ekibine uçuş esnasında alkollü içecek servisi yapılmaz.
 Kokpit ekibine içecekler tepsi ile götürülür.
 Kokpit ekibinin servisi kabin servisine başlanmadan önce yapılmalıdır.
 Kokpit ekibinin mümkün olduğunca, her 20 dakikada bir kontrolü yapılmalı ve

içecek boşları toplanmalıdır.

Servisin geri toplanması

 Yolculara yapılan alkollü ve alkolsüz içecek servisi tamamen bittikten sonra
trolleyler galleylere geri çekilir

 Trolleylerin üzerindeki drawerlar boşaltılır.
 Çöp toplama için trolley yeniden hazırlanır.
 Trolleyin üzerine rulo havlu serilir ve ekstra peçete konur.
 Trolleyin içine iki adet boş drawer yerleştirilir.
 Yolcuların bardak, içecek şişesi gibi boşları trolleyin üzerine değil; içine

yerleştirilen boş drawerlara konur.
 Yolcular yeni içecek talep ettiklerinde bu istekleri bekletilmeden yerine getirilir.

Varsa servisle ilgili aksaklıkların “Purser’s Report’a” yazılması

Kabin amirleri uçuşlarında gördükleri mönü ve yükleme planları, ikram malzemesi
veya diğer konularla ilgili aksaklıkları, Purser’s Report’a yazarak kabin hizmetleri
müdürlüğüne faxla , bizzat veya kontrol kabin memurlarına elden bırakabilir.
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Artan ürünlerin iadesi (iade formu )

İçecek servisinin tamamen sona ermesinden sonra, ana meydana dönüşte içki
trolleyindeki içkilerin sayımı yapılır ve seallenir. Seal numaraları ve içki sayımı iade
formuna (ikram teslim formu) yazılır. Catering firmasının görevlisine uçuş bittikten sonra
formun hazırlanan nüshası teslim edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Alkolsüz sıcak ve soğuk içeceklerin servisini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kişisel bakımınızı yapınız.
 İş için hazırlıklı olunuz.

 Ellerinizi yıkayınız.
 Makyajınızı tazeleyiniz.
 Güleryüzlü olunuz.
 İşi yapmaya istekli olunuz.

 Servis için gerekli trolleyleri hazırlayınız.  Temizliğe dikkat ediniz.
 Amaca uygunluğunu kontrol ediniz.
 Tekerlek ve fren sistemleri

çalışıyormu, bakınız.

 Servisi yapılacak alkolsüz (sıcak ve soğuk)
içecekleri hazırlayınız.

 Trolleyin üzerine iki adet boş drawer
yerleştiriniz.

 Drawer içerisine su, kola, soda, meyve suyu
b. alkolsüz soğuk içecekleri yerleştiriniz.

 Peçetelenmiş drawer içerisine; çay ve kahve
potları, süt, şeker, krema, limon, peçete
yerleştiriniz.

 Bardak ve karıştırıcıları trolley üzerine
yerleştiriniz.

 Çay poşetlerini potun içinden
çıkartmayı unutmayınız.

 Çay ve kahvenin demini kontrol
ediniz.

 İçecek şişelerini veya kutularını, en
fazla servis edilenden en aza doğru
yerleştiriniz.

 Malzemeleri boylarına göre; kısadan
uzuna doğru yerleştiriniz.

 Eksik malzemeleri tamamlayınız.

 Kabin servisine ön ve arka galleyden aynı
anda çıkınız.

 Yolcunun karşısına gelecek şekilde durunuz.

 Servisin standart olmasını sağlayınız.
 Güleryüzlü olunuz.

 Yolcunun içecek siparişini Alınız.
 Yolcuya “Ne içmek istersiniz?” yerine; “Size

ne ikram edebilirim?” diyerek içecek
siparişini sorunuz.

 Seçenekler hakkında yolcuyu bilgilendiriniz.

 Kibar ve nazik olunuz.
 Konuşurken ses tonunuzu

yükseltmeyiniz.
 Siparişinizi doğru ve tam alınız.

 Sipariş edilen sıcak içecekleri bardağa
doldurunuz.

 Dikkatli olunuz.
 Kaza ile Dökülmemesi için bardağı

tam doldurmayınız.
 Süt, şeker, krema, limon gibi

ilaveleri yolcuların isteğine göre
yapınız.

 Sipariş edilen soğuk içecekleri bardağa  Kutunun kapağı üzerine

UYGULAMA FAALİYETİ
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doldurunuz.
 Meyve suyu kutusunu, dibe çökmüş tortunun

hareket etmesi için sallayınız.
 Eğer buz kullanacaksanız; kola, soda, gazoz

gibi içecekleri doldurmadan önce buzu
koyunuz.

parmağınızla baskı uygulayınız.
 Sallama işlemi trolleyin üzerinde

veya içinde yapılmalıdır.
 Bardağa önce buzu koyunuz, sonra

üzerine içeceği ilave ediniz. Aksi
takdirde bardağın taşabileceğini
unutmayınız.

 Bardağı tranş limon dilimi ile
süsleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

 Siparişi alınan içecekleri servis ediniz.
 İçecek servisinde uyulması gereken kurallara

dikkat ediniz.

 Bardakların alt kısmından tutmaya
özen gösteriniz.

 Tepsi ile servis yapıyorsanız
yolcunun kendisinin almasını
sağlayınız.

 İçeceklerle birlikte peçete servis
etmeyi unutmayınız.

 Servise pencere kenarındaki
yolcudan başlayınız.

 Dikkatli, titiz ve pratik olunuz.
 İçeceğini verdiğiniz her yolcuya

“Afiyet olsun” demeyi unutmayınız.
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Performans Testi

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

Evet Hayır
1. Kişisel hijyen
A) Kişisel bakımınız yaptınız mı? (el, tırnak vb.)
B) Kıyafetinizi eksiksiz giydiniz mi? ( önlük,fular vb.)
C) Kıyafetleriniz temiz ve ütülü mü?
D) Makyajınızı standartlara uygun yaptınız mı?
2. Araç-gereç seçimi
A) Servis Araçlarınızı doğru seçtiniz mi?
B) Servis Gereçlerinizi doğru seçtiniz mi?
3. İşlem basamakları
A) Alkolsüz içecek servisi için trolleyin hazırlığını yaptınız mı?
B) Peçetelenmiş drawerı trolleyin üzerine yerleştirdiniz mi?

C) Drawerların içine çay ve kahve potlarını yerleştirdiniz mi?
D) Drawerın içine alkolsüz içecekleri (Su, soda, kola, gazoz ve meyve
suyu vb.) yerleştirdiniz mi?
E) Şeker, krema, karıştırıcı, süt tozu, limon, bardak ve peçeteleri trolleyin
üzerine yerleştirdiniz mi?
F) Ön ve arka galleyden kabin servisine aynı anda çıktınız mı?
G) Yolcuların bakış istikametinde durarak siparişlerini aldınız mı?
H) Alınan sıcak içecek siparişlerini bardağa doldururken içim payı
bıraktınız mı?
I) Yolcuların isteği doğrultusunda içeceğine limon,süt,şeker, krema ilave
ettinizmi?
İ) Alkolsüz soğuk içecek servisinde bardağa önce buzu, sonra içeceği
koydunuz mu?

J) İçecekle birlikte peçete servis ettiniz mi?
K) İçeceğini servis ettiğiniz yolcuya “Afiyet olsun” diyerek bir sonraki
yolcuya geçtiniz mi?

4. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
5. Zamanı verimli kullandınız mı?
A) Servisi belirlenen sürede bitirdiniz mi?
B) Yolculara eşit zaman ayırmaya dikkat ettiniz mi?

Değerlendirme

Yukarıdaki testi kendiniz ya da bir arkadaşınızın yardımıyla uygulayın. Uygulamanız
sonucunda çıkan “Hayır” cevaplarınızı tekrar ediniz. Cevaplarınızın hepsi “Evet” ise bir
sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplayarak
değerlendiriniz.

Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan yerleri doğru ifadelerle tamamlayınız.

1. Kokpit ekibine uçus sırasında ………………… içecek servisi yapılmaz.

2. Ebeveynleri talep etse …… yaşındaki yolcular hiçbir şekilde alkollü içecek servisi
yapılmaz.

3. Viski soda servisi yapılırken soda veya su hiçbir zaman ………….. viski bardağına
ilave edilmez.

4. Sıcak içeceklerin kaza ile dökülmesini önlemek için bardak …………. doldurulmaz.
5. Hazmı kolaylaştırıcı içecekler ……………….………….. servis edilirler.

Aşağıdaki sorularda doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1. Yemekten önce içilen içkilerin özelliği nedir?
A) İçim sürelerinin uzun olması
B) Yüksek alkollü içkiler olması
C) Serinletici içkiler olması
D) Mideyi rahatlatıp, hazmı kolaylaştırması

2. Yolcudan içecek siparişi alınırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Yolcunun karşısında yüzyüze gelecek şekilde durulur.
B) Güleryüzlü olunur.
C) İçecekler hakkında yolcu bilgilendirilir.
D) Yolculardan çabuk karar vermeleri istenir.

3. Aşağıdakilerden hangisi yemekle birlikte alınan içkilerden değildir?
A) Şampanya
B) Beyaz şarap
C) Kırmızı şarap
D) Bira

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Performans Testi
Evet Hayır

1. Kişisel hijyen
A) Kişisel bakımınızı (el, tırnak, saç vb.) yaptınız mı?
B) Kıyafetinizi eksiksiz giydiniz mi?
C) Kıyafetiniz temiz ve ütülü mü?
D) Makyajınızı yaptınız mı?
2. Araç-gereç seçimi
A) Kullanacağınız araçları doğru seçtiniz mi?
B) Kullanacağınız gereçlerinizi tam ve doğru seçtiniz mi?
3. İşlem basamakları
A) Galleylerde bulunan malzemelerin kontrollerini yaptınız mı?
B) Galleydeki malzemelerin kullanıma hazır olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
C) Galleyde bulunan malzemeleri temizlik ve emniyet açısından
kontrol ettiniz mi?
D) Kontrollerinizi check listte üzerinde gösterdiniz mi?
E) Trolleyin alkolsüz içecek servisi için hazırlığını yaptınız mı?
F) Peçetelenmiş drawerı trolleyin üzerine yerleştirdiniz mi?
G) Drawerların içine çay ve kahve potlarını yerleştirdiniz mi?
H) Drawerın içine alkolsüz içecekleri (su, soda, kola, gazoz ve
meyve suyu vb.) yerleştirdiniz mi?

I) Şeker, krema, karıştırıcı, süt tozu, limon, bardak ve peçeteleri
trolleyin üzerine yerleştirdiniz mi?
J) Ön ve arka galleyden kabin servisine aynı anda çıktınız mı?
K) Yolcuların bakış istikametinde (karşısında) durarak siparişlerini
aldınız mı?
L) Alınan sıcak içecek siparişlerini bardağa doldururken dudak
payı bıraktınız mı?
M)Yolcuların isteği doğrultusunda içeceğine limon, süt, şeker,
krema ilave ettiniz mi?
N) Alkolsüz soğuk içecek servisinde bardağa önce buzu, sonra
içeceği koydunuz mu?
O) İçecekle birlikte peçete servis ettiniz mi?
Ö) İçeceğini servis ettiğiniz yolcuya “Afiyet olsun.” diyerek bir
sonraki yolcuya geçtiniz mi?
4. Zamanı doğru kullandınız mı?
5. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
6. Tüm yolculara servis yaptınız mı?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

Öğretim Faaliyeti- 1

1 C
2 D
3 A
4 C
5 B

Öğretim Faaliyeti- 2

1 B
2 A
3 C
4 B
5 D

Öğretim Faaliyeti-3 A

1 Alkollü
2 18yaş
3 Galleyde
4 Tamamen / tam
5 Yemekten sonra

Öğretim Faaliyeti-3 B

1 C
2 D
3 A

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA

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

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

 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

 ÖZKÖK Esma, Sektör Araştırma Notları

 GÜNEŞ Nalan, Sektör Araştırma Notları

 EREN Tülin, Sektör Araştırma Notları

 GEDÜK Recep, Sektör Araştırma Notları

 BİRER Mehmet, Sektör Araştırma Notları

KAYNAKÇA


