
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANONS YAPMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu bireysel öğrenme materyali, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında 

uygulanan çerçeve öğretim programlarında yer alan kazanımların 

gerçekleştirilmesine yönelik öğrencilere rehberlik etmek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ. 

 



 

 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 2 
1. ANONS ................................................................................................................................ 2 

1.1. Tanımı ve Önemi .......................................................................................................... 2 
1.2. Anons Çeşitleri .............................................................................................................. 2 

1.2.1. Canlı Anonslar ....................................................................................................... 2 
1.2.2. Banttan Yapılan Anonslar ...................................................................................... 2 

1.3. Anons Araçları .............................................................................................................. 3 
1.3.1. Mikrofon ................................................................................................................ 3 

1.4. Anons Araçlarının Kullanıma Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar ................. 4 
1.5. Varsa Arızaların Tespiti, Arıza Bilgi Formu................................................................. 4 
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 6 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................... 7 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ..................................................................................................... 8 
2. HAVA YOLLARINDAKİ ANONSLAR ............................................................................ 8 

2.1. Anons Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar .................................................................. 8 
2.2. Anons İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler ............................................................................ 9 

2.2.1. Dünya Saat Farkları ............................................................................................... 9 
2.2.2. Isı-Yükseklik-Mesafe Değerleri .......................................................................... 18 
2.2.3. İç ve Dış Hat Meydan İsimleri ............................................................................. 22 
2.2.4. Tur Operatör Kodları ........................................................................................... 25 

2.3. Yer Hizmetlerindeki Anonslar .................................................................................... 28 
2.3.1. Gidecek Yolcu Anonsları .................................................................................... 28 
2.3.2. Geciken Yolcu Uyarı Anonsları .......................................................................... 28 
2.3.3. Rötar Anonsları .................................................................................................... 29 
2.3.4. Transfer Yolcuları Bilgilendirme Anonsları ........................................................ 29 
2.3.5. Diğer Anonslar .................................................................................................... 29 

2.4. Uçaktaki Anonslar....................................................................................................... 30 
2.4.1. Genel Anonslar .................................................................................................... 30 
2.4.2. Transit Anonslar .................................................................................................. 39 
2.4.3. İlave Anonslar ...................................................................................................... 42 
2.4.4.Özür Dileme Anonsları ......................................................................................... 46 
2.4.5. Acil Durum (Emergency) Anonsları.................................................................... 48 
2.4.6. VIP Anonslar ....................................................................................................... 55 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ .................................................................................................. 57 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 58 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 60 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ................................................................................................... 61 
3. OTOBÜS / TRENDE YAPILAN ANONSLAR ................................................................ 61 

3.1. Seyahat Esnasındaki Otobüs Anonsları ...................................................................... 61 
3.1.1. Hoş Geldiniz ve Genel Bilgilendirme Anonsları ................................................. 61 
3.1.2. Uyarı Anonsları ................................................................................................... 62 
3.1.3. İkram Anonsları ................................................................................................... 63 

3.2. Mola Anonsları ........................................................................................................... 63 

İÇİNDEKİLER 



 

 

3.2.1. Mola Öncesi Anonsu ........................................................................................... 64 
3.2.2. Mola Sonrası Anonsu .......................................................................................... 64 

3.3. Seyahat Sonu Anonsları .............................................................................................. 64 
3.3.1. Uğurlama Anonsu ................................................................................................ 64 
3.3.2. Şehir İçi Servis ve Bagaj Anonsu ........................................................................ 65 

3.4. Olağanüstü Durumlarda Yapılan Anonslar ................................................................. 65 
3.4.1. Hava Durumu ile İlgili Anonslar ......................................................................... 65 
3.4.2. Güzergâh Değişikliği Anonsu .............................................................................. 66 
3.4.3. Arıza Anonsu ....................................................................................................... 66 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 68 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 70 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 72 
4. FUARDA YAPILAN ANONSLAR .................................................................................. 72 

4.1. Fuar Etkinlikleri ile İlgili Anonslar ............................................................................. 72 
4.1.1. Açılış ve Kapanış Anonsları ................................................................................ 72 
4.1.2. Program Akışı ile İlgili Anonslar ........................................................................ 73 
4.1.3. Yarışma ve Çekilişlerle İlgili Anonslar ............................................................... 73 
4.1.4. Çağrı ve Yönlendirme Anonsları ......................................................................... 73 
4.1.5. Kargolarla İlgili Anonslar .................................................................................... 74 

4.2. Diğer Anonslar ............................................................................................................ 74 
4.2.1. Kayıp Eşya, Çocuk Anonsları .............................................................................. 74 
4.2.2. Otopark Uyarı Anonsları ..................................................................................... 75 
4.2.3. Acil Durum Anonsları ......................................................................................... 75 
4.2.4. Yiyecek Servisi ve Satışı Anonsları .................................................................... 75 

4.3. Güvenlikle İlgili Anonslar .......................................................................................... 76 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 77 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 78 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 79 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 81 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 82 

 



 

 

AÇIKLAMALAR 

ALAN 
Yiyecek İçecek Hizmetleri 

DAL 
Hosteslik 

MODÜLÜN ADI Anons Yapmak 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/10 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/Öğrenciye anons yapma ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre anons 

araçlarını zamanında ve doğru şekilde kullanıma 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre hava 

yollarında anons yapabileceksiniz. 

3. Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre 

otobüste/trende her türlü anonsu zamanında ve 

etkileyici şekilde yapabileceksiniz. 

4. Görgü ve nezaket kurallarına göre fuarda anons 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf, konferans salonu. 

Donanım: Mikrofon, ses kontrol ünitesi, kırtasiye 

malzemeleri, uyarı levhaları ve kartları.  

Atölyedeki araç gereçlerle sanal ortam yaratılarak 

anons yapılması sağlanmalıdır.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her bir 

öğrenci faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendirebileceksiniz.  

AÇIKLAMALAR 



 

 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Anonsun kelime anlamı duyurudur. Çok eski yıllardan beri kullanıldığı bilinmektedir. 

Günümüzde toplu yaşanan yerlerde en iyi iletişim aracıdır. Özellikle yolculuk sırasında 

yapılan anonslarda anons yapanın ses tonu yolcuları rahatlatır, kendilerine birilerinin değer 

verdiği ve sahip çıkıldığı hissini uyandırır. Yolculuk ne ile yapılıyor olursa olsun yolcular 

için gergin ve tedirgin edici bir süreçtir. Her an bir kaza, arıza olabilir düşüncesi, insanların 

bilinçaltında mevcuttur. Bu durum çok zaman davranışa da yansır. 

 

Pek çok ortamda kötü yapılan anonslarla karşılaştığımız olmuştur. Kötü yapılan bir 

anons ve yanlış verilen bilgiler hitap ettiğiniz topluluk üzerinde iyi izlenim bırakmaz ve 

düzeltilemeyecek hatalara da neden olabilir. 

 

Bu modülde mesleğinizin bir parçası olan anons kurallarını öğreneceksiniz ve anons 

yapma yeterliği kazanacaksınız. 

 

Başarılar dileriz. 

 

GİRİŞ 



 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre anons araçlarını zamanında ve doğru şekilde 

kullanıma hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Anons için kullanılan araç gereçleri araştırınız. Araştırmanızı sınıfta sununuz. 

 

1. ANONS 
 

1.1. Tanımı ve Önemi 
 

Anons :Halka sözle (toplantılarda, radyoda, televizyonda) veya yazı ile (gazetelerde 

ilanlarda) verilen kısa haber. (Türkçede “anons etmek” şeklinde etmek yardımcı fiiliyle 

beraber kullanılır.)  

 

Radyo (kan aranıyor, kayıp anonsları vb.) ve televizyon aracılığı ile yapılan duyurular 

da anons kapsamına girer. Toplu olarak bulunduğumuz tiyatro, sinema, yolculuk araçları, 

fuar alanı gibi mekânlarda mutlaka olağan, etkinliğe uygun anonslarla uyarılar 

yapılmaktadır. 

 

Kısaca anonslara bir haberleşme ve iletişim şeklidir de denilebilir. İnsanların toplu 

yaşadığı ve bulunduğu ortamlarda anons sistemi ve duyurularla düzen ve disiplin sağlanır, 

kargaşa önlenir. Kalabalık gruplara ulaşma imkânı sağlanır. 

 

1.2. Anons Çeşitleri 
 

1.2.1. Canlı Anonslar 
 

Sunucunun mikrofonu eline alarak topluluğa anında canlı olarak yaptığı duyurudur.  

 

1.2.2. Banttan Yapılan Anonslar 
 

Olağan anonslarda duyurular önceden (bant, CD, kayıt cihazı vb.) kaydedilir. 

Duyurulması gereken zamanda ve yerde ilgili ses bandı, yayına konur ve topluluğa 

duyurunun yapılması sağlanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 



 

 

1.3. Anons Araçları 
 

1.3.1. Mikrofon 

 

Fotoğraf 1.1: Mikrofon 

Mikrofonlar sesi elektriğe çeviren elektronik aletlerdir. Sesin elektriğe çevrilmesi, 

sesin havada yarattığı akustik dalgadan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Ağızdan çıkan 

veya herhangi bir şekilde yayınlanan ses, havada basınç değişimi yaratmakta ve bu basınç 

değişimi suya atılan taşın yarattığı dalgaya benzer şekilde havada bir dalga iletimi şeklinde 

yayılmaktadır. 

 

Hava basıncının yarattığı etkiden yararlanılarak mikrofonlar aracılığıyla sesin 

elektriğe çevrilmesi sağlanmıştır. Bunun tersi bir işlemle, elektriğin de sese çevrilmesi 

mümkün olmaktadır. Elektriğin sese çevrilmesi de hoparlörler ile gerçekleştirilmektedir. 

 

Resim 1.1: Radyo sunucusu 

Mikrofon ,sistem yayın merkezinde kullanılan sabit anons vericisi ile ses yayınının 

yapılacağı alana konulacak anons alıcı birimlerinden oluşur.  

 

Mikrofon ayarlamasını konusunda uzman teknisyenler yapar. Mikrofon ayarlayan 

kişiye ses yönetmeni (tonmayster) denir. Mikrofon kullanımında sese istenilen şekilde yön 

vermenin etkisi büyüktür. 

 

Günümüzde ses kontrol üniteleri bilgisayar hafızalı, dijital ve kolay programlanarak 

kullanılabilir özellikte üretilmektedir.  

 

Uçak, tren, otobüs gibi yolcu araçlarında görevli hostes veya kişilerin anons sistemini 

kullanmayı bilmesi gerekir. Fuar alanlarında anons ve ses düzenini anlaşmalı bir firma 

üstlenir, teknik donanımı sağlar ve oluşan problemleri giderir. 



 

 

1.4. Anons Araçlarının Kullanıma Hazırlanmasında Dikkat Edilecek 

Noktalar 

 

Fotoğraf 1.2: Otobüs hostesi 

 Hostesler, görev yapacakları aracın özelliklerini tanırken anons sisteminin 

çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir. 

 Hostesler ses ayar sistemini deneyerek öğrenmeli ve gerekiyorsa ilgili 

teknisyenlerden yardım almalıdır.  

 Fuar alanlarında fuar organizasyonunun belirlediği kurallar çerçevesinde anons 

sistemi -kullanıcı hostes veya görevli kişiler bilgilendirilerek- kullanıma 

sunulmalıdır. 

 

1.5. Varsa Arızaların Tespiti, Arıza Bilgi Formu 
 

Otobüs, tren,uçak gibi araçlarda yolculuk öncesi kontroller yapılarak sefere çıkılır. 

Sefer öncesi kontrollerde veya yolculuk sırasındaki arızalar için arıza bildirim formu 

düzenlenir. Form uçak, tren, otobüs için ayrı özellikler taşır. Ayrıca aracın bağlı olduğu 

kuruma/şirkete göre de farklılıklar gösterebilir.  

 

Prensip olarak formda aracın modeli, sefer sayısı, özellikleri ve arızanın detaylarıyla 

ilgili özellikler yer almalıdır. Sefer sırasında arıza giderilmiş olsa bile arıza formu 

düzenlenmelidir. Arıza formu, bir dahaki seferde bu sorunla karşılaşmamak için aracın 

bakımı sırasında oluşan arızanın sebebine bakılması ve giderilmesi için ilgili teknik 

elemanlara yol gösterir. 

 

Fuarlarda her zaman bu iş için görevli teknisyenler bulunur. Yine de arıza formu 

düzenlenmesi gerekebilir.  

Eksik ve bozuk araç gereçler, işletmenin belirlediği form doldurularak ilgili birime 

bildirilmelidir.  



 

 

 

ARIZA FORMU 

Tarih:………………………………… 

Araç plakası:………………………… 

Sefer sayısı:………………………….. 

Arızalı aracın adı ve arızanın açıklanması 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

Formu düzenleyenin adı, görevi ve imza 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………. 

Tablo 1.1: Arıza bildirim formu örneği (otobüsler için) 

 

 

 



 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anons sisteminin olduğu bir ortamda 

gerçekleştiriniz (fuar alanı, yolcu otobüsü, konferans salonu vb.). 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Anons aracını seçiniz.  İş disiplinine sahip olmalısınız. 

 Araç gereç ve ekipmanları özenli 

kullanmalısınız. 

 Anons araçlarını kontrol ediniz.  Görevlendirildiğiniz araç veya 

fuardaki anons sistemi hakkında bilgi 

almalısınız. 

 Kontrol sistemini, düğmelerin 

fonksiyonlarını öğrenmelisiniz. 

 Anons araçlarını kullanıma hazır hâle 

getiriniz. 

 Mikrofonunuzu kontrol etmelisiniz. 

 Sesinizin genel alıcı ve vericilere aynı 

netlikte ve anlaşılır şekilde ulaşıp 

ulaşmadığını kontrol etmelisiniz 

(Bunun için arkadaşlarınızdan yardım 

isteyebilirsiniz.). 

 Sesinizin her noktadan işitilir olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Arıza varsa “Arıza Bilgi Formu” 

düzenleyiniz ve ilgili yerlere iletiniz. 

 Anons sisteminde çalışmayan alıcı ve 

vericileri tespit etmelisiniz. 

 Sesiniz her noktaya net ulaşmıyorsa, 

ses ayarlaması yapamıyorsanız, 

herhangi bir arıza varsa bunun için 

arıza bildirim formu düzenleyerek 

sefer sonunda veya hemen ilgili birime 

bilgi vermelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  



 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Halka sözle (toplantılarda, radyoda, televizyonda) veya yazı ile (gazetelerde ilanlarda) 

verilen kısa habere………………..denir. 

 

2. Sesi elektriğe çeviren elektronik alete………………………denir. 

 

3. Mikrofon ayarlamasını konusunda uzman teknisyenler yapar. Mikrofon ayarlayan 

kişiye ……………………… denir. 

 

4. Sefer öncesi kontrollerde veya yolculuk sırasındaki arızalar için ……………………. 

düzenlenir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre hava yollarında anons yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Uçakla seyahat etmiş bir kişi ile görüşüp uçaklarda ne tür anonslar yapıldığı 

hakkında bilgi alınız. Bu anonsların yeterli ve etkili olup olmadığı hakkında 

sorular sorabilirsiniz. Görüşmenizi sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

2. HAVA YOLLARINDAKİ ANONSLAR 
 

2.1. Anons Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Yolcular uçağa binmeden önce anons sistemlerini kontrol ediniz. 

 Anonsları kitaptan okuyunuz; eksik veya fazla söylemeyiniz, hiçbir değişiklik 

yapmayınız. 

 Boşluklara koyacağınız bilgiyi o dilde mutlaka içinizden bir kere söyleyerek 

hazırlanınız. 

 Mikrofonu anonsa başladığınız anda açınız ve bu esnada gülmek, esnemek, 

başkasıyla konuşmak ve öksürmekten kaçınınız. 

 Önüne geçilemeyecek bir durumda derhal mikrofonu kapatınız. 

 Yavaş ve anlaşılır şekilde konuşunuz. 

 Sesinizi kulağa hoş gelen bir tonda tutunuz. 

 Cümlelerdeki virgül, yarım nefes;nokta ise tam nefes anlamındadır. 

 Gideceğiniz ya da varmış olduğunuz şehrin adını alan adı ile birlikte söyleyiniz. 

 Kemer ışıkları yandığında bunun türbülans nedeniyle mi yoksa iniş için mi 

yapıldığını belirleyerek ona göre yapınız. 

 Önemli bulduğunuz noktaları söylerken (örneğin; yolcuların yerlerinden 

kalkmamalarını rica etmeden önce) kısa bir ara verip cümlenize başlamak, 

konunun önemini belirtmede büyük rol oynar.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 



 

 

2.2. Anons İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler 
 

2.2.1. Dünya Saat Farkları 
 

 Saat dilimleri ve ulusal saat 

 

Şekil 2.1: Türkiye saat dilimleri 

Günümüzde yerel saatlere göre hareket etmek hem ülke içinde hem de ülkeler arası 

ilişkilerde sıkıntılar meydana getirir. Bunu önlemek için uluslararası saat sistemine 

geçilmiştir. Bunun için Dünya’mız 15°lik meridyen yayları şeklinde 24 saat dilimine 

ayrılmıştır. Her saat diliminde de tam ortadan geçen meridyenin yerel saati ortak kabul 

edilmiştir. Saat dilimlerinde de başlangıç olarak Greenwich'in 7,5° Doğu ile 7,5° Batı 

meridyenleri alınmıştır. 

 

Türkiye, ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer almaktadır. Ancak biz bunlardan 

sadece birini kullanmaktayız. 1978 yılına kadar topraklarımızın çoğunun yer aldığı ikinci 

saat diliminin( 30° Doğu meridyeni -İzmit) yerel saati ülkemizde ortak saat olarak 

kullanılmıştır. Bu tarihten sonra güneş ışığından daha fazla faydalanarak enerji tasarrufu 

sağlamak için ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir. İlkbahar-yaz dönemlerinde ileri 

(45° Doğu meridyeni-Iğdır), sonbahar-kış dönemlerinde ise geri saat (30° Doğu meridyeni -

İzmit) uygulaması yapılmaktadır. 



 

 

 Tarih Değiştirme Çizgisi 

 

Şekil 2.2:Tarih değiştirme çizgisi 

Tarih değiştirme çizgisi olarak 180 meridyeni kabul edilir. Bu meridyenin doğu 

tarafında batı meridyenleri, batı tarafında ise doğu meridyenleri bulunmaktadır. Dolayısıyla 

doğu meridyenlerinin olduğu batısında bir gün ileri, batı meridyenlerinin olduğu doğusunda 

ise bir gün geridir. 

 

Not: Tarih değiştirme çizgisi ve saat dilimleri, ülke sınırlarına göre çizildiğinden 

meridyenlere tam uygun olarak uzanış göstermezler. Girinti-çıkıntı oluştururlar. 

 

Fotoğraf 2.1: Saat dilimleri 



 

 

Saat dilimi her biri yaklaşık 15 derecelik boylama göre dizilmiş, Greenwich’ten 

(İngiltere) başlayan, insanların bulundukları bölgede ve Dünya’nın başka bir bölgesinde 

saatin kaç olduğunu öğrenmelerine yardım etmek için oluşturulan coğrafi yerküre 

dilimleridir. 

 

Saat dilimleri genellikle hükümetler veya bazı astronomi enstitüleri tarafından 

belirlenir ve üç veya dört harfle gösterilir. 

 

Greenwich: Londra`nın güneydoğusunda yer alan Plymouht'a bağlı bir semt adıdır.  

Boylamların derecelendirilmesinde “0” olarak kabul edilir.İngiltere’nin en büyük 2.gözlem 

evidir. 51° 28' 38" kuzey enlemleri ve 0º 0' 0" doğu/batı boylamlarında bulunduğu 

varsayılır. Orta ılıman iklim kuşağında yer alır. 

 

UTC (Coordinated Universal Time), yani eş güdümlü evrensel zaman (yahut saat) 

anlamına gelir. Teknik olarak aynı olmasa da GMT ile aynı anlamda da kullanıldığı olur. 

 

İngilizce kısaltma CUT ve Fransızca kısaltma TUC arasında seçim yapılamadığından 

orta yol olarak UTC kısaltması seçilmiştir. İngiltere'de Greenwich'ten geçen meridyen 

referans kabul edilerek hesaplanır. 

 

Türkiye Doğu Avrupa Zaman Dilimi'ndedir; bu yüzden Türkiye saati UTC+2 yani 

UTC'den iki saat ileridedir. 

 

LUSLARARASI SAAT FARKLARI 

GÜNCEL TÜRKİYE SAATİ:   12:02  

ÜLKE 
  TÜRKİYE İLE 

 SAAT FARKI   

GÜNCEL MAHALLİ 

SAAT 

ABD     

Doğu Kısım -7:00 05:02  

Orta Kısım -8:00 04:02  

Dağlık Bölge -9:00 03:02  

Pasifik -10:00 02:02  

Alaska -11:00 01:02  

Hawaii  -12:00 00:02  

AFGANİSTAN +2:30 14:32  

ALMANYA FEDERAL CUMH. -1:00 11:02  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Greenwich
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
http://tr.wikipedia.org/wiki/Greenwich
http://tr.wikipedia.org/wiki/Londra
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enlem
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boylam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zaman
http://tr.wikipedia.org/wiki/GMT
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizce
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1zca
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
http://tr.wikipedia.org/wiki/Greenwich
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meridyen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Avrupa_Zaman_Dilimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_saati
http://tr.wikipedia.org/wiki/UTC%2B2


 

 

ANGOLA -1:00 11:02  

ARJANTİN -5:00 07:02  

AVUSTRALYA     

Kamberra Viktorya +8:00  20:02  

Güney Avustralya +7:30 19:32  

Kuzey Avustralya +6:00  18:02  

AVUSTURYA -1:00 11:02  

AZERBAYCAN +2:30 14:32  

BAHAMA +7:00  19:02  

BAHREYN  +1:00  13:02  

BELÇİKA -1:00 11:02  

BANGLADEŞ +4:00  16:02  

BEYAZ RUSYA  0:00  12:02  

BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 
+2:00  14:02  

BOLİVYA -6:00 06:02  

BOSNA HERSEK -1:00 11:02  

BREZİLYA     

Fernando de Noronha -4:00 08:02  

Doğu Brezilya -5:00 07:02  

Batı Kısım -6:00 06:02  

BRUNEY +6:00  18:02  

BULGARİSTAN 0:00  12:02  

B. ARAP EMİRLİKLERİ +2:00  14:02  

ÇEK CUMHURİYETİ -1:00 11:02  

CEZAYİR -1:00 11:02  

CİBUTİ +1:00  13:02  



 

 

ÇAD -1:00 11:02  

ÇİN  +6:00  18:02  

DANİMARKA -1:00 11:02  

DOMİNİK CUMHURİYETİ -6:00 06:02  

EKVATOR -7:00 05:02  

EL SALVADOR -8:00 04:02  

ENDONEZYA     

Batı Bölgesi  +5:00  17:02  

Orta Kısım +6:00  18:02  

Doğu Bölgesi +7:00  19:02  

ERMENİSTAN +1:00  13:02  

ESTONYA 0:00  12:02  

ETYOPYA  +1:00  13:02  

FAS -2:00 10:02  

FİJİ +10:00  22:02  

FİLİPİNLER +6:00  18:02  

FİNLANDİYA 0:00  12:02  

FRANSA -1:00 11:02  

GANA  -2:00 10:02  

GAZNE ŞERİDİ 0:00  12:02  

GRENADA -6:00 06:02  

GUATEMALA -8:00 04:02  

GÜNEY AFRİKA 

CUMHURİYETİ  
0:00  12:02  

GÜNEY KORE +7:00  19:02  

GÜRCİSTAN +1:00  13:02  

HAİTİ -7:00 05:02  



 

 

HIRVATİSTAN -1:00 11:02  

HİNDİSTAN +3:30 15:32  

HOLLANDA -1:00 11:02  

HONDURAS -8:00 04:02  

HONKONG +6:00  18:02  

IRAK +1:00  13:02  

İNGİLTERE -2:00 10:02  

İRAN  +1:30 13:32  

İRLANDA -2:00 10:02  

İSPANYA  -1:00 11:02  

İSRAİL 0:00  12:02  

İSVEÇ -1:00 11:02  

İSVİÇRE -1:00 11:02  

İTALYA -1:00 11:02  

İZLANDA -2:00 10:02  

JAMAİKA -7:00 05:02  

JAPONYA +7:00  19:02  

KAMBOÇYA +5:00  17:02  

KANADA     

Foklland Adaları -5:30 06:32  

Atlantik  -6:00 06:02  

Doğu Kısım  -7:00 05:02  

Orta Kısım -8:00 04:02  

Dağlık Bölge -9:00 03:02  

Pasifik ve Yukon  -10:00 02:02  

KAZAKİSTAN +4:00 16:02  

KENYA +1:00  13:02  



 

 

KIBRIS 0:00  12:02  

KIRGIZİSTAN +4:00  16:02  

KOLOMBİYA  -7:00 05:02  

KOSOVA -1:00 11:02  

KOSTA RİKA -8:00 04:02  

KUVEYT  +1:00  13:02  

KÜBA -7:00 05:02  

LETONYA -1:00 11:02  

LİBYA  -1:00 11:02  

LİTVANYA -1:00 11:02  

LÜBNAN  0:00  12:02  

LÜKSEMBURG -1:00 11:02  

MACARİSTAN -1:00 13:02  

MADAGASKAR +1:00  13:02  

MAKEDONYA -1:00 11:02  

MALEZYA +6:00  18:02  

MALİ -2:00 10:02  

MALTA  -1:00 11:02  

MEKSİKA -8:00 04:02  

MISIR 0:00  12:02  

MİKRONEZYA +9:00  21:02  

MOĞOLİSTAN +6:00  18:02  

MOLDOVYA  0:00  12:02  

MONAKO -1:00 11:02  

MORİTANYA -2:00 10:02  

MORİTUS +2:00  14:02  

MOZAMBİK 0:00  12:02  



 

 

NAMİBYA 0:00  12:02  

NEPAL +3:45 15:47  

NİJER -1:00 11:02  

NİJERYA -1:00 11:02  

NİKARAGUA -8:00 04:02  

NORVEÇ -1:00 11:02  

ÖZBEKİSTAN +2:30 14:32  

PAKİSTAN  +3:00  15:02  

PANAMA -7:00 05:02  

PAPUA YENİ GİNE +8:00  20:02  

PARAGUAY -6:00 06:02  

PERU -7:00 05:02  

POLONYA -1:00 11:02  

PORTEKİZ -2:00 10:02  

PUERTO RICO -6:00 06:02  

ROMANYA +0:00  12:02  

RUSYA FEDERASYONU  +1:00  13:02  

RWANDA 0:00  12:02  

SAMOA +11:00  23:02  

SAN MARINO -1:00 11:02  

SENEGAL -2:00 10:02  

SEYCHELLES +2:00  14:02  

SIRBİSTAN ve KARADAĞ -1:00 11:02  

SİERRA LEONE -2:00 10:02  

SİNGAPUR +6:00  18:02  

SLOVAK  CUMHURİYETİ -1:00 11:02  

SLOVENYA -1:00 11:02  



 

 

SOMALİ +1:00  13:02  

SRİ LANKA +4:00  16:02  

SUDAN +1:00  13:02  

SURİNAM -5:00 07:02  

SURİYE +0:00  12:02  

SUUDİ ARABİSTAN +1:00  13:02  

SVAZİLAND 0:00  12:02  

ŞİLİ -6:00 06:02  

ST. KITTS & NEVIS -6:00 06:02  

ST. LUCIA -6:00 06:02  

ST. VINCENT & GRENADINES -6:00 06:02  

TACİKİSTAN +3:00  15:02  

TAYVAN +6:00  18:02  

TANZANYA  +1:00  13:02  

TAYLAND  +5:00  17:02  

TİMOR +7:00  19:02  

TOGO -2:00 10:02  

TONGA +11:00  23:02  

TRİNİDAD -6:00 06:02  

TUNUS -1:00 11:02  

TUVALU +10:00  22:02  

TÜRKMENİSTAN +3:00  15:02  

UKRAYNA 0:00  12:02  

URUGUAY -5:00 07:02  

ÜRDÜN 0:00  12:02  

VENEZUELLA -6:00 06:02  

YEMEN +1:00  13:02  



 

 

YENİ ZELLANDA +10:00  22:02  

YUNANİSTAN 0:00  12:02  

ZAİRE -0:30 11:32  

ZAMBİA  0:00  12:02  

ZİMBABVE 0:00  12:02  

        

Tablo 2.1: Uluslararası saat farkları 

2.2.2. Isı-Yükseklik-Mesafe Değerleri 
 

 Isı değerleri 

 

Celsius çevirim formülleri 

ilk ölçek çevrilen ölçek formül 

Celsius Fahrenheit °F = °C × 1.8 + 32 

Fahrenheit Celsius °C = (°F – 32) / 1.8 

Celsius Kelvin K = °C + 273.15 

Kelvin Celsius °C = K – 273.15 

Tablo 2.2: Isı değerleri çevrim formülleri 

 Santigrat-Fahrenheit Değer Çevirimleri  

9/5 (°Centigrade) + 32 = Fahrenheit 

°C. °F. °C. °F. 

0  32.0 50  122.0 

1  33.8 51  123.8 

2  35.6 52  125.6 

3  37.4  53  127.4 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahrenheit_%28birim%29&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kelvin


 

 

4  39.2  54  129.2 

5  41.0  55  131.0 

6  42.8  56  132.8 

7  44.6  57  134.6 

8  46.4 58  136.4 

9  48.2  59  138.2 

10  50.0  60  140.0 

11  51.8  61  141.8 

12  53.6  62  143.6 

13  55.4  63  145.4 

14  57.2  64  147.2 

15  59.0  65  149.0 

16  60.8  66  150.8 

17  62.6  67  152.6 

18  64.4  68  154.4 

19  66.2  69  156.2 

20  68.0  70  158.0 

21  69.8  71  159.8 

22  71.6  72  161.6 

23  73.4  73  163.4 

24  75.2  74  165.2 

25  77.0  75  167.0 

26  78.8  76  168.8 



 

 

27  80.6  77  170.6 

28  82.4  78  172.4 

29  84.2  79  174.2 

30  86.0  80  176.0 

31  87.8  81  177.8 

32  89.6  82  179.6 

33  91.4  83  181.4 

34  93.2  84  183.2 

35  95.0  85  185.0 

36  96.8  86  186.8 

37  98.6  87  188.6 

38 100.4  88  190.4 

39  102.2  89  192.2 

40  104.0  90  194.0 

41  105.8  91  195.8 

42  107.6  92  197.6 

43  109.4  93  199.4 

44  111.2  94  201.2 

45  113.0  95  203.0 

46  114.8  96  204.8 

47  116.6  97  206.6 

48  118.4  98  208.4 

49  120.2  99  210.2 

Tablo 2.3: Isı değerleri çevrim tablosu 



 

 

 Yükseklik değerleri 

 

it Metre 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

15000 

16000 

17000 

18000 

19000 

20000 

21000 

22000 

23000 

24000 

25000 

26000 

27000 

28000 

29000 

 

3048 

3352 

3657 

3962 

4267 

4572 

4876 

5181 

5486 

5791 

6096 

6400 

6700 

7000 

7300 

7600 

7900 

8230 

8534 

8840 

 

 

Fit Metre 

30000 

31000 

32000 

33000 

34000 

35000 

36000 

37000 

38000 

39000 

40000 

41000 

42000 

43000 

44000 

45000 

46000 

47000 

48000 

49000 

 

9144 

9448 

9753 

10058 

10363 

10668 

10972 

11277 

11585 

12192 

12496 

12801 

13106 

13400 

13700 

14000 

14300 

14600 

14920 

15230 

 

 

Tablo 2.4: Yükseklik değerleri çevrim tablosu 



 

 

2.2.3. İç ve Dış Hat Meydan İsimleri 
 

İç Hatlar Meydan İsimleri 

(*) İşaretli olan şehirler liman isimleridir. 

Nu. MEYDAN KODU ŞEHİR İSMİ MEYDAN İSMİ 

1* ADA ADANA  ŞAKİRPAŞA 

2 ADF Adıyaman Adıyaman 

3 AJI Ağrı Ağrı 

4* ESB  ANKARA ESENBOĞA 

5* AYT ANTALYA ANTALYA 

6 BZI Balıkesir Balıkesir 

7 BAL Batman Batman 

8* BJV  BODRUM MİLAS 

9* DLM  DALAMAN DALAMAN 

10 DNZ Denizli Çardak 

11 DIY Diyarbakır Kaplaner 

12 EDO Edremit Edremit 

13 EZS Elazığ Elazığ 

14 ERC Erzincan Erzincan 

15 ERZ Erzurum Erzurum 

16 GZT Gaziantep Gaziantep 

17 ISE Isparta Süleyman Demirel 

18* IST İSTANBUL ATATÜRK 

19* ADB İZMİR ADNAN MENDERES 

20  KCM Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

21 KSY Kars Kars 



 

 

22 ASR Kayseri  Erkilet 

23 KYA Konya Konya 

24 MLX Malatya Erhaç 

25 MSR Muş NAV 

26* NAV NEVŞEHİR KAPADOKYA 

27 SZF Samsun Çarşamba 

28 SXF Siirt Siirt 

29 SIC Sinop Sinop 

30 VAS Sivas Sivas 

31 SFQ Şanlıurfa Şanlıurfa 

32 TJK Tokat Tokat 

33* TZX TRABZON TRABZON 

34 VAN Van Van 

35 USQ Uşak Uşak 

Tablo 2.5: İç hatlar meydan isimleri ve kodları 

Dış Hatlar Meydan İsimleri-Avrupa 

(*) İşaretli olan şehirler liman isimleridir. 

Nu. MEYDAN KODU ŞEHİR İSMİ MEYDAN İSMİ 

1 AMS Amsterdam Schipol 

2 ATH Atina Hellinikon 

3 OTP  Bükreş Otopeni 

4 BAK Bakü Bakü 

5 BCN Barcelona Barcelona 

6 EAP Basel Euro Airport 

7 SXF Berlin Scönefel 



 

 

8 TXL Berlin Tegel 

9 BRU  Brüksel National 

10 BUD Budapeşte Ferihegy 

11 GVA Cenevre Cointrin 

12 DUS Dusseldorf Dusseldorf 

13 FRA Frankfurt Main 

14 HAM Hamburg Fuhlsbuttel 

15 HAJ Hannover Hannover 

16 CGN Köln Cologne 

17 KBP Kiev Kiev 

18 CPH Kopenhag Kastrup 

19 ECN Lefkoşe Ercan 

20  LHR Londra Heatrow 

21 LYS Lyon Satolos 

22 MAD Madrid Marajas 

23 MAN Manchester Manchester 

24 MUC Münih Münich 

25 MXP Milano Malpensa 

26 SVO Moskova Sheremetyevo 

27 NUE Nürnberg Nürnberg 

28 NCE Nice Cote d’ azur 

29 ODS Odessa Central 

30 ORY Paris Orly 

31 FCO Roma Fuimicino 

32 SJJ Saraybosna Sarajevo 

33 SIP Simferepol Simferepol 



 

 

34 SOF Sofa International 

35 ARN Stokholm Arlanda 

36 SXB Strasbourg Strasbourg 

37 STR Stutgart Stutgart 

38 TBS Tiflis Nova-Alexeyevka 

39 TİA Tiran Rinas 

40 SKP Üsküp Skopie 

41 VIE Viyana Schwechat 

42 ZAG Zagrep Zagrep 

43 ZHR Zürih Kloten 

44 NTE Nante International 

Tablo 2.6:Dış hatlar meydan isimleri ve kodları 

2.2.4. Tur Operatör Kodları 
 

Tur Operatör Kodları 

Kodu Adı Kodu Adı 

BEY BEYNAR 

TURİZM 

1. MSV PRISTINA 

2. BOS BOSPOHORUS 

(bosforus) 

3. MXA MAXI/FRANCE 

Maksi/frans 

4. CNN CNN TOURS-

AMSTERDAM 

(Si-en-en tuurs) 

5. NAZ NAZAR HOLİDAY/ 

GERMANY 

Nazar Holidey Cörmıni 

6. COR CORENDON B.V. 

Korendim Bi. Vi. 

7. RUE RUEFA REİSEN 

Ruefa rayzın 

8. CAM CAMİNO TOUR 9. RYL ROYAL VACACIONES 



 

 

Kamino tur Royal vakasiones 

10. DEM DEMED 11. OAD OAD REISEN 

Oad rayzın 

12. DET DETUR 13. OFC ONUR DUSSELDORF 

(Almanya) 

14. DNN K.T.A.I. KIBRIS 

TÜRK HAVA 

YOLLARI 

(sayprıs yörkiş 

eyırlaynz) 

15. ORI ORION 

orıon 

16. DOG DOĞAN 

VOYAGES 

Doğan Voyaj 

17. PCH PASHA TOUR 

(Paşa Tur) 

18. EXI EXIM TOUR 

Exim tur 

19. SUN SUNQUEST 

Sunkuest 

20. FLY FLY EXRESS 21. SMD SUNMED 

Sanmed 

22. FCS FLIGHT CENTER 

STUTGART 

(ONUR AIR) 

(Fılayt sentır 

şututgart) 

23. SNM SUNMAN 

sunmen 

24. GAT GATMOR 

AGENCY 

Gatmur eycınsıy 

25. SWL SUNWORLD 

Sanwörld 

26. GRD GRAND AIR 

(Grand eyır) 

27. TAR TAURUS/AVUSTURYA 

28. GTI GERMAN 

TRAVEL-

GERMANY 

29.   



 

 

Cörmin Trevil-

Cörmeni 

30. GTH GTI TRAVEL-

HOLANDA 

Ci-ti-ay 

trevil/holland 

31. TME TIME TRAVEL 

Taym tırevıl 

HLL HOLİDAYS 4u 

Holideyz for yu 

32. THS THISTLE TRAVEL 

Tistıl tırevıl 

33. HPL HOTEL PLAN 

Hotel pılen 

34. TRD TRIADA 

Tıriada 

35. I4U ISTANBUL 4 U 

(ISTANBUL for 

yu) 

36. TRN INTERFLUG REISEN 

Inter flug raysın 

37. KOM KOMFORT 

TOURS 

Kamfırt turs 

38. TUR TURCHESE /ITALY 

İ Viacci del Turkeze 

39. LTU LTU TOURİSTİK 

Elti yu turistik 

40. TYR TYRKIET EKSPRERTEN 

Türki ekspert 

41. MAG MAGİC 

HOLİDAY 

Mecik holidey 

42. TT TÜRK TUR /BERLİN 

 

43. MAR MARMARA 44. TRW TRAWEL WORLD 

INTERNATIONAL 

45. MED MEDİTERRA- 

BRUKSEL 

46. UNI UNIROP 

Yunirop 

47. MDT MEDİATES 

Mediyates 

48. ZIN ONUR INTER ZÜRİH 

Onur Inter Zürih 

Tablo 2.7:Tur operatör kodları 



 

 

 

Fotoğraf 2.2: Havalimanından görüntüler 

2.3. Yer Hizmetlerindeki Anonslar 
 

2.3.1. Gidecek Yolcu Anonsları 
 

...............sefer sayılı………….uçağının ………..gidecek olan sayın yolcuları lütfen 

………… işlemlerini yaptırarak ……numaralı kapıda hazır bulununuz. 

Teşekkürler! 

 

2.3.2. Geciken Yolcu Uyarı Anonsları 
 

Sayın ............. …………uçağınız kalkmak üzeredir, lütfen …..numaralı kapıda 

olunuz. 

Teşekkürler! 

 

Sayın ….. …….. ....... sefer sayılı…………gidecek uçak için son uyarıdır, lütfen 

………………..işlemlerinizi yaptırarak ……numaralı çıkış kapısında olunuz. 

Teşekkürler! 

 

Fotoğraf 2.3: Havalimanından görüntü 

 



 

 

2.3.3. Rötar Anonsları 
 

Sayın Yolcularımız, 

Hava muhalefeti / teknik nedenlerle / alanda trafik yoğunluğu/ transit yolcuları 

gecikmesi/ (diğer) nedeniyle uçağımız ………..dakika /saat/rötar yapmıştır. Anlayışınız için 

teşekkür ederiz! 

 

2.3.4. Transfer Yolcuları Bilgilendirme Anonsları  
 

………hava yollarının ……..sefer sayılı uçağıyla ……gelen ……….. devam edecek 

olan yolcularımızın …. numaralı kapıda hazır bulunmaları önemle rica olunur! 

 

2.3.5. Diğer Anonslar 
 

 Kayıp ve unutulan eşyalar 

 

Sayın Yolcularımız, 

Alanda/kapıda/tuvalette/………da sahipsiz bir ……. bulunmuştur, ilgilenenlerin 

danışmaya/halkla ilişkiler birimine/………ya başvurmaları önemle rica olunur! 

 

Sayın Yolcularımız, 

Alanda/kapıda/tuvalette/………da …………unutulmuştur/kaybedilmiştir. Bulanların 

veya görenlerin en yakın ……birimine getirmeleri veya haber vermeleri önemle rica olunur! 

 

 Kayıp ve bulunan çocuklar 

 

Sayın Yolcularımız, 

Alanda/kapıda/tuvalette/………da sahipsiz…..….yaşlarında kız/erkek çocuk 

bulunmuştur, ilgilenenlerin danışmaya/halkla ilişkiler birimine/………ya başvurmaları 

önemle rica olunur! 

 

Sayın Yolcularımız, 

Alanda/kapıda/tuvalette/………da ….yaşlarında kız/erkek çocuk kaybedilmiştir. 

Bulanların veya görenlerin en yakın ……birimine getirmeleri veya haber vermeleri önemle 

rica olunur! 

 

 Diğerleri 

 

……….plakalı araç sahibi lütfen aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız. 



 

 

2.4. Uçaktaki Anonslar 
 

2.4.1. Genel Anonslar 
 

 Cep telefonu- el bagajı (yolcu yerleşimi sırasında kapılar açıkken) 

 

Sayın Yolcularımız, 

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini 

tehdit etmektedir. Lütfen cep telefonlarınızın kapalı olduğunu kontrol ediniz, inişten sonra 

terminal binasına girinceye kadar kullanmayınız! 

 

Emniyet kuralları gereği el bagajlarınızı çıkış ve koridoru boş bırakacak şekilde 

önünüzdeki koltuğun altına veya baş üstü dolaplarına yerleştiriniz. 

 

Ladies and Gentlemen 

Portable phones interfere with the flight instruments and have a negative effect on 

flight safety. Please check that your portable phones are switched off until you are inside the 

terminal. 

 

Due to safety regulations all exist and aisles must be clear, please put your baggage in 

the over head compartments or under the seat in front you. 

 

 Hoş geldiniz anonsu  

 

 Hoş geldiniz (iç hat) 

 

(Günaydın / İyi günler / İyi akşamlar) Sayın Yolcularımız, 

.........hava yollarının... (sefer sayısı)... sefer sayılı...(uçak tipi )... uçağına hoş 

geldiniz. 

 

Kaptan ...(isim)../........ varış noktası ..... için uçuş yüksekliğimizi ...(metre)... metre, 

uçuş süremizi .....saat..... dakika olarak vermektedir. 

 

Emniyetiniz için lütfen kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dik ve masalarınızı 

kapalı konuma getiriniz! 

 

(Geç kalkışımızdan dolayı özür diler) Seyahatinizin iyi ve rahat geçmesini dileriz. 

Teşekkür ederiz! 

 



 

 

(Good morning / Good afternoon / Good evening) Ladies and Gentlemen. This is ..... 

Air... (uçak tipi)....., flight number ... (uçuş no)... to ...(varış noktası)...... and welcome on 

board. 

 

Captain...(isim)... gives the estimated flight attitude... (yükseklik).... feet and flight 

time..(saat).... hour ...(dakika)... minutes. 

 

For your safety please fasten your seat belts, adjust your seat to an upright position 

and close your tray tables. 

 

(We apologize for the delay and) We wish you a pleasant flight. Thank you! 

 

 Hoş geldiniz (dış hat) 

 

(Günaydın / İyi günler / İyi akşamlar) Sayın Yolcularımız, 

.........hava yollarının  ve...................’ın,................... sefer sayılı............... uçağına hoş 

geldiniz. 

 

Kaptan ...............,................havalimanı için uçuş yüksekliğimizi ...(metre)... metre, 

uçuş süremizi .....saat..... dakika olarak vermektedir. 

 

Emniyetiniz için lütfen kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dik ve masalarınızı 

kapalı konuma getiriniz. 

 

(Geç kalkışımızdan dolayı özür diler) Seyahatinizin iyi ve rahat geçmesini dileriz.  

 

(Good morning / Good afternoon / Good evening Ladies and entlemen.  

This is ..... Air and8Travel agency)…;………, flight number …………….... to 

………… and welcome on board from all of us. 

 

Captain...(isim)... gives the estimated flight attitude... (yükseklik).... feet and flight 

time..(saat).... hour ...(dakika)... minutes. 

 

For your safety please fasten your seat belts, adjust your seat to an upright position 

and close your tray tables. 

 

(We apologize for the delay and) We wish you a pleasant flight.  

Thank you!) 



 

 

 Demonstration Anonsu (güvenlik kartı, çıkış, acil çıkış,ışıklar, kemer, oksijen) 

 

Sayın Yolcularımız, 

Uçağımızda bazı teknik konulara dikkat çekmek istiyoruz. Tehlike çıkışlarını ve can 

yeleği kullanımını gösteren güvenlik kartlarını koltuk ceplerinde göreceksiniz.  

 

Uçağımızda .......adet çıkış bulunur.Bunlar :..........ön bölümde,........orta 

bölümde,........arka bölümde yer alır. 

 

Tehlike anında çıkış yönünüzü belirleyecek olan ışıklar koridor boyunca 

yerde/koltukların alt yanlarında ve kapıların üzerinde bulunmaktadır. 

 

Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır.Belinize göre ayarlanır.Ve açılır. 

 

(Oksijen maskesi anonsu, uçuş irtifası 25.000 ft. altında yapılmaz.) 

 

Kabin basıncında değişiklik olduğunda başınızın üzerindeki kapaklar otomatik olarak 

açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. 

Böyle bir durumda: 

En yakın maskeyi kendinize doğru çekin. 

Ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştirin. 

Lastiği başınızdan geçirin. 

Normal nefes almaya devam edin. 

(Yolcularınızın önce kendi maskelerini, daha sonra çocuklarının maskelerini takmaları 

gerekmektedir.) 

 

Ladies and Gentlemen, 

We’d like to give you some safety information about our aircraft. 

İn your seat-pocket you’ll find these instruction cards , showing the use of emergency 

exits and life jackets. 

Our aircraft has.... exits......in the forward area ,.....over the wings (in the middle).....at 

the rear. 

The emergency lights are located above the emergency exit doors and the path light 

are located (through the aisle/beside the seats). 

Your seat belts are fastened, tightened and unfastened as shown by the crew. 



 

 

 

Should be there a loss of pressure in the cabin oxygen masks will be 

automatically released from in the service unit above your seats. 

Pull the nearest mask; place it over youth face covering your nose and mouth,  

Adjust the headband and breathe normally. it is important that you attend to 

yourself first, before helping children. Thank you for your attention. 

 

 Yasaklanan elektronik aletler anonsu (kalkış öncesi yerde kapılar açıkken) 

 

Sayın Yolcularımız Lütfen Dikkat! 

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta kemer ikaz ışıkları yanarken;kasetçalar,disk 

çalar,DVD,elektronik oyunlar,radyo televizyon alıcıları,VCD,taşınabilir bilgisayar,taşınabilir 

video aletleri ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. 

 

Uçak içinde tüm uçuş boyunca;radyo ve telsiz vericileri,taşınabilir telefonlar,uzaktan 

kumandalı oyuncaklar,elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır. 

 

(Ladies and Gentlemen, 

 

May I have your attention please? 

 

The operation of the followings items is forbidden during take off, landing and when 

the seat belt sing is on: Cassette player,radio and TV receivers,electronics games,portable 

video equipments,portable computers,DVD,compact disk players,VCD or similar battery 

powered electrical and electronic equipment. 

 

Radio and TV trans meter,walky talkies,portable, phones,remote controlled toys or 

any other electronic equipment transmitting electromagnetic waves.) 



 

 

 

Fotoğraf 2.4: Can yeleği 

 Can yelekleri anonsu (uçuş süresince 50 mil su mesafesinden geçiliyorsa) 

 

Can yeleğiniz oturduğunuz koltuğun altındadır. Talimat verilmeden bunları 

yerlerinden çıkarmayınız. Can yeleğini gösterilen şekilde başınızdan geçiriniz, kemerinizi 

belinize göre ayarlayıp sabitleyiniz. Yeleği uçağı terk ederken şişiriniz. Alt ucunda görülen 

kırmızı kolları çekince yelek şişecektir. Şişmezse her iki taraftaki lastik borudan üfleyerek de 

yeleğinizi şişirebilirsiniz.  

 

(Your life jacket is under your seat. Do not remove the jacket unless you are informed 

by the crew. Slip the jacket over your head, bring the belt around your vest, fix the belt until 

it is tight, and inflate your jacket, when you leave the aircraft. Inflation will be automatic, 

when you pull down these red handles, if not, it may also be inflated by blowing through the 

tubes.) 

 



 

 

 Kalkıştan sonra anonsu (kalkıştan sonra kemer ışıkları sönünce) 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemer ışıklarını bağlı bulundurunuz. 

 

Teşekkür ederiz. 

 

(Ladies and Gentlemen, 

 

For your own safety pleases keep your seat belts fastened while you remain seated. 

Thank you.) 

 

 Türbülans anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Hava şartları nedeniyle lütfen yerlerinize dönünüz ve ikaz ışıkları sönünceye kadar 

kemerlerinizi çözmeyiniz. (Bu süre içinde servis yapamayacağımızı bildirir özür dileriz.) 

 

Teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen 

 

Due to weather conditions please return to your seats and keep your seat belts fastened 

while the seat belt signs is on. (We are sorry that we cannot offer you or usual service during 

this period) 

 

Thank you. 



 

 

 Alçalma ve iniş anonsu 

 

Fotoğraf 2.5: Uçağın alçalması 

 Alçalma (kemer ikaz ışıkları yanınca) 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

…....(şehir)....../...(havalimanı)... Havalimanı için alçalmaya başlıyoruz. Şimdi lütfen 

yerlerinize oturunuz. Ve kemerlerinizi bağlayınız. Koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı 

durumuna getiriniz. 

Teşekkür ederiz! 

 

Ladies and Gentlemen 

We start to descent for ..........(şehir)....../...(havalimanı)...airport. Please return 

Thank you!     

 

 İniş (ışıkları söndürülüp yakılınca) 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Kısa bir süre sonra...(şehir)....../...(havalimanı)... havalimanına inmiş olacağız, şimdi 

lütfen kemerlerinizin bağlı, koltuklarınızın dik ve masalarınızın kapalı durumda olduğunu 

kontrol ediniz.  

Teşekkür ederiz! 



 

 

Ladies and Gentlemen 

 

In a short while, we shall be landing at ...(şehir)....../...(havalimanı)...aırport. Please 

check once again that your seat belts are fastened, your seats are upright and your tray tables 

are closed. 

Thank you! 

 

 Veda anonsu 

 

 Veda iç hat 

 

Fotoğraf 2.6: Hava kontrol kulesi 

Sayın Yolcularımız, 

 

….....(şehir)....../...(havalimanına)..hoş geldiniz. İkaz ışıkları sönünceye kadar 

kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen inerken el bagajlarınızı 

yanınıza almayı unutmayınız. Kaptan ….(isim) ve uçuş ekibi adına bizimle seyahat 

etmenizden dolayı teşekkür eder, bir başka ….....Hava Yolları uçuşunda tekrar karşılaşmayı 

dileriz. 

 

Ladies and Gentlemen 

 

Welcome to   (havalimanı) ../.(şehir)...  airport. Please remain seated with your seat 

belts fastened until the seat belt signs are switched off. When you leave the aircraft make 

sure that you’ve taken all your belongings with you. Captain (isim)  and flight crew, thank 

you flying with us and hope too see you again on another .......Air flight. 

 

 Veda dış hat 

 

Sayın Yolcularımız, 

...(şehir)....../...(havalimanına) hoş geldiniz.  

(ülke adı)’ de yerel saat ......ve sıcaklık.......derecedir. 

 



 

 

İkaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. 

Lütfen inerken el bagajlarınızı yanınıza almayı unutmayınız. Kaptan ….(isim) ve uçuş ekibi 

adına bizimle seyahat etmenizden dolayı teşekkür eder, bir başka ….....Hava Yolları 

uçuşunda tekrar karşılaşmayı dileriz. 

 

Ladies and Gentlemen 

 

Welcome to   (havalimanı) ../.(şehir)...  airport. The local time is .......and out side 

temperature is ......degree/ centigrade.  

 

Please remain seated with your seat belts fastened until the seat belt signs are switched 

off. When you leave the aircraft make sure that you’ve taken all your belongings with you. 

Captain (isim) and flight crew, thank you flying with us and hope too see you again on 

another.…..Air flight. 

 

 Veda anonsu (ekip değişikliği) 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

...(şehir)....../...(havalimanına)..hoş geldiniz. (ülke adı)’ de yerel saat ......ve 

sıcaklık.......derecedir. İkaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve 

yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen inerken el bagajlarınızı yanınıza almayı unutmayınız. 

.........da ekip değişikliği olacaktır. Bu nedenle size “Hoşça kalın” der iyi uçuşlar dileriz. 

Teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen 

 

Welcome to   (havalimanı) ../.(şehir)...  airport. The local time is .......and out side 

temperature is ......degree/ centigrade.  

 

Please remain seated with your seat belts fastened until the seat belt signs are switched 

off. When you leave the aircraft make sure that you’ve taken all your belongings with you. 

There will be crew chance at this airport, therefore we say goodbye and wish you a pleasant 

flight. 

Thank you. 

 

 Veda sonrası uyarı anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Uçağımız henüz durmamıştır (Trafik nedeniyle beklemektedir). Lütfen yerlerinizden 

kalkmayınız, kemerlerinizi çözmeyiniz ve baş üstü dolaplarını açmayınız. 

Ladies and Gentlemen 

 

The aircraft has not yet stopped (We are waiting due to traffic). Please remain seated 

with your seat belt fastened and do not open overhead bins. 



 

 

2.4.2. Transit Anonslar 
 

 Hoş geldiniz anonsu(binen yolcu varsa/yoksa) 

 

Fotoğraf 2.7: Yolcu bekleme salonu 

 Transit hoş geldiniz (binen yolcu varsa) 

 

Günaydın/ İyi Günler /İyi Geceler Sayın Yolcularımız, 

 

.................................Meydanından uçağımıza binen yolcularımıza 

...............Havayolları ve .........adına hoş geldiniz diyoruz. 

 

Kaptan..........,..........havalimanı için uçuş yüksekliğimizi.......metre,.......uçuş süremizi 

....saat ....dakika....olarak vermektedir. 

 

Uçuşlarımızda sigara içilmemektedir. Emniyetiniz için lütfen kemerlerinizi bağlayınız, 

koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı konuma getiriniz. 

(Geç kalkışımızdan dolayı özür diler) Seyahatinizin iyi ve rahat geçmesini dileriz. 

Teşekkür ederiz. 

 

Good Morning/Good Afternoon /Good Evening 

 

Ladies and Gentlemen 

 



 

 

On behalf ……Air and……we would like to welcome those passengers joining us at 

……..Airport. 

 

Captain ………estimates our flight altitude………feet, flight time ……hours       

minutes. 

 

May we remind you that this is a non-smoking flight. 

 

For you safety please fasten your seat belts, adjust your seats to an upright position 

and close your tray tables. 

 

(We apologize for our late departure and) we wish you a pleasant journey.) 

Thank you. 

 

 Transit hoş geldiniz (binen yolcu yoksa) 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Kaptan..........,..........havalimanı için uçuş yüksekliğimizi.......metre.......uçuş süremizi 

....saat ....dakika....olarak vermektedir. 

 

Uçuşlarımızda sigara içilmemektedir. Emniyetiniz için lütfen kemerlerinizi bağlayınız 

, koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı konuma getiriniz. 

 

(Geç kalkışımızdan dolayı özür diler,) uçuşunuzun iyi ve rahat geçmesini dileriz. 

Teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

Captain ………estimates our flight altitude………feet and flight time 

……hours……minutes. 

 

May we remind you that this is a non-smoking flight. 

 

For you safety please fasten your seat belts, adjust your seats to an upright position 

and close your tray tables. 

 

(We are sorry for the delay and) we wish you a pleasant flight. 

Thank you. 

 

 Bekleme süresi anonsu 

 

 Bekleme süresi 

 

Sayın Yolcularımız, 

 



 

 

Lütfen Dikkat! 

 

**.........’ devam edecek transit yolcularımızın, uçakta kalmaları ve bekleme süresince 

sigara içmemeleri rica olunur. Transit bekleme süremiz...........dakika olacaktır. 

 

Teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen 

 

May I have your attention please, 

 

**All transit passengers continuing to ……are requested to stay on board and do not 

smoke during the waiting period. Our ground time will be …….minutes. 

Thank you. 

 

 Transit salonuna davet anonsu 

 

 Transit salonuna davet 

 

**..............ya devam edecek transit yolcularımızın el bagajlarıyla birlikte transit 

salonuna teşrifleri rica olunur. 

 

**All............transit passengers are invited to proceed to the transit lounge with all 

their hand luggage. 

 

 Transit salonuna davet (uçak değişikliği nedeniyle) 

 

**Uçak değişikliği nedeniyle bütün transit yolcuların el bagajlarıyla birlikte transit 

salonuna teşrifleri rica olunur. 

 

**Due to aircraft change, all passengers are kindly invited to the lounge with all their 

hand luggage. 

 

 Transit yolcuda bagaj eşleştirme  

 

 Transit yolcu bulunan uçuşlarda bagaj eşleştirme anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

Lütfen Dikkat! 

Uçuş emniyet kuralları gereği kabinde yapılacak olağan kontroller için el bagajlarınızı 

yanınıza almanız ve kabin ekibine yardımcı olmanız rica olunur. 

Teşekkür ederiz. 

 



 

 

 

Ladies and Gentlemen 

May I have your attention please, 

Due to safety regulations, the cabin crew will complete a cabin check. Passengers are 

requested to keep their hand luggage with them until this check has been completed. 

Thank you. 

 

2.4.3. İlave Anonslar 
 

 Bagaj gösterme ve bagaj etiketi  

 

 Bagaj gösterme 

 

Lütfen Dikkat! 

Uçağa binişte bagajını göstermemiş olan yolcuların bu işlemi yapmak üzere (ön/arka) 

kapıya gelmeleri rica olunur. Gösterilmeyen bagaj uçağa alınmayacaktır. 

 

May I have your attention please, 

Passengers that have not identified their baggage while boarding the aircraft are kindly 

invited to the (front/rear) door. Unidentified baggage will not be loaded to the aircraft. 

 

 Bagaj etiketi son üç rakam 

 

Sayın Yolcularımız, 

Lütfen Dikkat! 

Bagaj etiketi kartının son üç rakamı ......../........olan yolcularımızın (ön /arka) kapıya 

gelerek bagajlarının göstermeleri rica olunur. 

 

Ladies and Gentlemen 

May I have your attention please, 

If the last tree numbers of your baggage tag are ......../......... ........ Please proceed to the 

(front/rear) door to identify your baggage. 



 

 

 

Fotoğraf 2.8: Pasaport 

 Bilet pasaport kontrolü 

 

Sayın Yolcularımız, 

Biletlerinizi (pasaportlarınızı) kontrol için hazır bulundurmanız rica olunur. 

 

Ladies and Gentlemen 

Please have your tickets (passport) ready for inspection. 

 

 Servis ve duty-free (gümrüksüz satış) anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

Biraz sonra içecek servisimizle birlikte yemek/kahvaltı servisimiz başlayacaktır.  

 

Servis sonrası parfüm ve çeşitli hediyelik eşya satışına başlanacaktır. Duty free 

çeşitlerini ve fiyatlarını SHOP ON AIR kataloğunda bulabilirsiniz. 

Teşekkür ederiz. 

Ladies and Gentlemen, 

In a short while we are serving refreshments including spirits and soft drinks with a 

meal/breakfast service.  

 

After the service we will be selling perfumes and assorted souvenirs. Prices and 

varieties are as indicated in the SHOP ON AIR catalogue.  

Thank you. 

 



 

 

 Duty free (gümrüksüz satış) 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Kısa bir süre sonra parfüm ve çeşitli hediyelik eşya satışına başlanacaktır. Vergisiz 

fiyatlarla beğeninize sunulan çeşitleri ve fiyatlarını SHOP ON AIR kataloğunda 

bulabilirsiniz. Ödemelerinizi nakit olarak veya master/visa kartları ile yapabilirsiniz. 

Kataloğumuz uçak içi satış içindir. Ayrılırken almamanız rica olunur. 

Teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

In a short while we will start our duty free sales. We offer you a wide selection of 

perfumes and other gift items. Tax Free Prices  and varieties are as indicated in the SHOP 

ON AIR catalogue. 

 

We accept Visa/Master credit cards as Cash Payments.  

 

The catalogue is only for in – flight duty free sales, you are kindly requested not to 

take it while leaving the aircraft. 

Thank you 

 

 Yakıt alım prosedür anonsu 

 

 Uçakta yolcu varken yakıt alımı 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Uçağa yakıt alımı yapılacaktır. Lütfen yerlerinize oturunuz ve kemerlerinizi açık 

bulundurunuz, sigara içmeyiniz. Uçağa yakıt alımı yapılacaktır.  

Teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

As the aircraft is being refueled please remain seated with your seat belts unfastened. 

You are also requested not to smoke and not to use the lavatories. 

Thank you. 

 

 Doktor anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

Aranızda bir doktor varsa kendini kabin ekibine tanıtması rica olunur. 

 

Ladies and Gentlemen, 

If there is a doctor on board, kindly identify your self to the cabin crew. 



 

 

 Kabin ve tuvalet temizliği anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Kabin ve tuvaletlerde temizlik yapılmaktadır. Bu süre içerisinde yerlerinize dönmenizi 

ve tuvaletleri kullanmamanızı rica ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

The cabin and lavatories are now being cleaned. Please return to your seats and do not 

use the lavatories during the cleaning period. 

 

 Vakum sistemi anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Uçağımızda tuvaletler vakum sistemi ile çalışıyor olup tuvalet kâğıdı dışındaki 

cisimlerin atılması hâlinde uçuş süresince kullanılamaz hâle gelmektedir.  

Teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

Do not dispose anything other than toilet paper into the toilets of the aircraft. The 

toilets operate in a vacuum system. Fallen objects will clog the system and make the toilets 

unusable for the rest of the flight.  

Thank you. 

 

 Kayıp eşya- gecikme nedeniyle anons 

 

 Kayıp eşya anonsu 

 

Sayın yolcularımız, tuvalette bir .......bulunmuştur. Sahibinin kendini kabin ekibine 

tanıtması rica olunur. 

 

Ladies and Gentlemen, a……../some…..has been found in the lavatory. The owner is 

kindly requested to contact cabin staff. 

 

 Gecikme nedeniyle transit salonuna otobüs anonsu 

 

Sayın Yolcularımız,  

 

........nedeniyle kalkışımız gecikecektir. Sizi transit yolcu salonuna götürecek olan 

otobüse binmeniz rica olunur. 

 

Ladies and Gentlemen, Due to …….our departure will be delayed. You are kindly 

invited to board the bus that will take you to the transit lounge. 



 

 

 AB ülkeleri yolcu giriş anonsu 

 

 AB ülkeleri yolcu giriş formu anonsu 

 

Sayın Yolcularımız,  

 

Şimdi sizlere ......giriş formları dağıtılacaktır. ............vatandaşlarının, Avrupa 

Birliği’ne üye ülke vatandaşlarının ve transit yolcuların bu formu doldurmalarına gerek 

yoktur.  

Teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

Now we will be giving you the necessary forms enter ........ . ......... citizens, passengers 

holding European Union passport and transit passengers do not need to fill in these forms.  

Thank you. 

 

2.4.4.Özür Dileme Anonsları 
 

 Özür dileme anonsu 

 

 Özür dileme genel 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

-Grev nedeniyle  

-Hava şartları nedeniyle 

-Havalimanındaki yoğun trafik nedeniyle,  

-Teknik arıza nedeniyle, 

-Bağlantılı uçuşun gecikmesi nedeniyle,- 

-Güvenlik kontrolü nedeniyle, 

-Uçak değişikliği nedeniyle, 

-Bagaj yükleme nedeniyle,  

-Park yeri problemi nedeniyle,  

-Yavaşlatma nedeniyle, 

kalkışımız.........saat .......dakika gecikecektir. 

 

Özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

 



 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

We are sorry to inform you that we will be delayed for about……hour(s) and 

……minutes due to: 

 

-Strike 

-Weather conditions, 

-the restrictions at the air traffic, over-airport 

-a last minute technical incident, 

-the late arrival of a connecting flight. 

-Security checks. 

-the chance of aircraft. 

-baggage loading 

-operational reasons. 

-Slow down 

 

 Yön değiştirme anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

Teknik bir arıza / varış bölgesindeki ani hava değişikliği nedeniyle .......Havaalanı 

yerine ......Havaalanı’na ineceğimiz için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

We are sorry to inform you that instead of ......airport, will be diverting to .......airport, 

due technical reasons/ sudden change of weather. Thank you for your understanding. 

 

 Geri dönme anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

......nedeniyle,......./........Havalimanı’na geri dönüyoruz. Özür diler anlayışınız için 

teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

Sorry we regret to announce that we are diverting to…./…..airport due to ……. thank 

you for your understanding. 

 

 

 



 

 

 Yavaşlatma grevi anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

...../.....Havalimanı’ndaki yer personelinin yavaşlatma grevi nedeniyle .......saat/ dakika 

gecikeceğimizi bildirir, özür dileriz. 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

We regret sorry to inform you that due to slowdown by ground staff in ...../......airport, 

we will be delayed for about..........hour(s) and ..........minute(s)  

Thank you for your understanding. 

 

2.4.5. Acil Durum (Emergency) Anonsları 
 

 Bomba anonsu 

 

 Uçuşta bomba ihbarı alındığında -aramadan önce- yolcuya yapılacak 

anons 

 

Sayın Yolcularımız, lütfen dikkat! 

 

Sizlere ait olmayan bir eşyanın uçakta olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle lütfen 

kendinize ait el bagajlarınızı kucağınıza alıp içini kontrol ediniz. Kabin ekiplerinin diğer 

bölümleri daha çabuk arayabilmesi için eşyanızı bu şekilde muhafaza ediniz. Sizlere ait 

olmayan eşyaya dokunmayınız ve yerlerinizden kalkmayınız.  

Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

Ladies and Gentlemen, may I have you attention! 

 

It has been reported that there might be an object that does not belong to the 

passengers; so please check your hand luggage then keep them with you until the cabin staff 

has completed searching the other sections of the aircraft. Do not touch any unknown object 

and stay seated. 

Thank you for your co-operation. 

 

 Basınç kaybı anonsu 

 

Dikkat! Kabin basıncımızda değişiklik olmuştur. Derhal en yakın maskeyi kendinize 

doğru çekin, lastiği başınızdan geçirin ve normal nefes almaya devam edin! Çocuklu 

yolcuların önce kendi maskelerini daha sonra çocuklarının maskelerini takmaları 

gerekmektedir. Ayaktaysanız derhal en yakın koltuğa oturun, kemerlerinizi bağlayın ve en 

yakın maskeyi çekerek oksijen alın! Kısa bir süre sonra kabin basıncı normale dönecektir. 

 

Attention, There has been a loss of pressure in the cabin. Pull the nearest mask, adjust 

the head band and breathe normally. Attend to yourself before helping your child. if you are 



 

 

standing go to the nearest seat, fasten your seatbelt pull the mask, and breathe normally. The 

cabin pressure will return to normal in a short time. 

 

 Acil durum (emergency) karaya iniş anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, lütfen dikkat! 

 

Kısa bir süre sonra karaya zorunlu iniş yapabiliriz. Şimdi güvenli bir tahliye 

gerçekleştirebilmemiz için vereceğimiz talimatları dikkatle izleyiniz. 

 

Oturun ve sakin olun. 

Yaka ve kravatlarınızı gevşetin. 

Koltuklarınızı dik konuma getirin, masalarınızı kapatın, koltuk kollarınızı aşağı 

indirin. 

Varsa gözlüğünüzü ve kontak lenslerinizi çıkartın, önünüzdeki koltuğun cebine koyun. 

Üzerinizdeki sivri cisimleri, varsa takma dişlerinizi çıkartın el bagajınızın içine koyun. 

Ayakkabılarınızı çıkartın. 

El bagajlarınızı ve ayakkabılarınızı önünüzdeki koltuğun altına sıkıca yerleştirin. 

Şimdi size “ÇARPMAYA HAZIRLIKLI OLUN” komutunu duyduğunuzda almanız 

gereken çarpma pozisyonunu göstereceğiz: 

 

Bu pozisyonu almadan önce önünüzdeki koltuk arkalığını öne itin.  

Öne eğilin ve kollarınızı dizlerinizin altında kavuşturun. 

Eğer dizlerinizi kollarınızın altında kavuşturamıyorsanız onları çapraz yapıp 

avuçlarınızı önünüzdeki koltuğun arkalığına dayayın ve öne eğilin. 

 

Şimdi bu oturuş şeklini deneyin. 

 

Bu pozisyonu uçak tamamıyla duruncaya kadar koruyun ve kemerlerinizi çözmeyin. 

Bu sırada birçok çarpma olabileceğini unutmayın. Uçak durduktan sonra en yakın çıkışa 

gidin yanınıza hiçbir eşya almayın. 

 

Tehlike anında çıkış yönünüzü belirleyecek olan ışıklar koridor boyunca yerde 

(koltukların alt yanında )ve kapıların üzerinde bulunmaktadır. 

 

Kabin memurları bulunduğunuz bölüme en yakın çıkışı size gösterecektir.Şimdi 

kemerlerinizi sıkıca bağlayın. 

 

Önümüzdeki koltuğun cebinde bulunan güvenlik kartını alın ve acil iniş durumunda 

yapmanız gerekenleri okuyun. 

 



 

 

Ladies and Gentlemen, May I Have You Attention! 

 

It may shortly be necessary to make an emergency landing. 

For a safe evacuation listen carefully to the following instructions. 

Please remain seated and keep calm. 

Loosen your ties and collars. 

Put your seat upright, close your tray table, place your armrest down. 

Remove your eye glasses and contact lenses, put them in the seat pocket in front of 

you. 

Remove all sharp objects and dentures, put them in your luggage. 

Take off your shoes 

Place your hand luggage and shoes under the seat in front of you as far as possible. 

Now we will show you the Brace position that you must take on the command 

“BRACE FOR IMPACT”. 
Before taking this position you must the seat in front of you forward, 

Bend down, fold your arms under your knees. 

If you cannot fold your arms under your knees, cross your arms, lean forward with the 

palms of your hands agents the seatback in front of you and press your 

Forehead against the back of your hands. 

 

Now Practice. 
 

You must keep your seatbelts fastened in this position until the aircraft comes to a 

complete stop. Remember that there will be more then one impact. When stopped go to the 

nearest exit and move away from the aircraft. 

 

Do not take any hand luggage with you as delay your exit. 

 

The emergency light are located above the emergency exit doors and the path lights 

are located (through the aisle/ beside the seats) 

Now fasten your seat belt tightly. 

 

And carefully read the safety card that is located in the seat pocket front of you. 

 

 Acil durum (emergency)  suya iniş anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, lütfen dikkat! 

 



 

 

Kısa bir süre sonra suya zorunlu iniş yapabiliriz. Şimdi güvenli bir tahliye 

gerçekleştirebilmemiz için vereceğimiz talimatları dikkatle izleyin: 

 

Oturun ve sakin olun. 

Yaka ve kravatlarınızı gevşetin. 

Koltuklarınızı dik konuma getirin, masalarınızı kapatın, koltuk kollarınızı aşağı 

indirin. 

Varsa gözlüğünüzü ve kontak lenslerinizi çıkartın, önünüzdeki koltuğun cebine koyun. 

Üzerinizdeki sivri cisimleri, varsa takma dişlerinizi çıkartın el bagajınızın içine koyun. 

Ayakkabılarınızı çıkartın. 

El bagajlarınızı ve ayakkabılarınızı önünüzdeki koltuğun altına sıkıca yerleştirin. 

Varsa ceket ve paltolarınızı üzerinize giyin. 

Can yeleğiniz oturduğunuz koltuğun altındadır. 

Can yeleğinizi alın, başınızdan geçirin, can yeleklerinizi kesinlikle uçak içinde 

şişirmeyin. Can yeleğinizi uçağı terk ederken şişirin . Alt ucunda görülen kırmızı kolları 

çekince yelek şişecektir. Şişmezse her iki taraftaki lastik borulardan üfleyerek de yeleğinizi 

şişirebilirsiniz. 

 

Şimdi size “ÇARPMAYA HAZIRLIKLI OLUN”  komutunu duyduğunuzda 

almanız gereken çarpma pozisyonunu  göstereceğiz: 

 

Bu pozisyonu almadan önce önünüzdeki koltuk arkalığını öne itin.  

Öne eğilin ve kollarınızı dizlerinizin altında kavuşturun. 

Eğer dizlerinizi kollarınızın altında kavuşturamıyorsanız onları çapraz yapıp 

avuçlarınızı önünüzdeki koltuğun arkalığına dayayın ve öne eğilin. 

 

-Şimdi bu oturuş şeklini deneyin. 

 

Bu pozisyonu uçak tamamıyla duruncaya kadar koruyun ve kemerlerinizi çözmeyin. 

Bu sırada birçok çarpma olabileceğini unutmayın. Uçak durduktan sonra en yakın çıkışa 

gidin, çıkışı engelleyeceği için yanınıza hiçbir eşya almayın. 

 

Tehlike anında çıkış yönünüzü belirleyecek olan ışıklar koridor boyunca yerde 

(koltukların alt yanında )ve kapıların üzerinde bulunmaktadır. 

 

Kabin memurları bulunduğunuz bölüme en yakın çıkışı size gösterecektir. 

Şimdi kemerlerinizi sıkıca bağlayın. 

 



 

 

Önümüzdeki koltuğun cebinde bulunan güvenlik kartını alın ve acil iniş durumunda 

yapmanız gerekenleri okuyun. 

 

Ladies and Gentlemen, May I Have You Attention! 

 

It may shortly be necessary to make an emergency landing. 

For a safe evacuation listen carefully to the following instructions. 

Please remain seated and keep calm. 

Loosen your ties and collars. 

Put your seat upright, close your tray table,  

Remove your eye glasses and contact lenses, put them in the seat pocket in front of 

you. 

Remove all sharp objects and dentures, put them in your luggage. 

Take off your shoes 

Place your hand luggage and shoes under the seat in front of you as far as possible. 

Put on your coats and jackets. 

Your life vest is under your seat. 

Take your life vest, slip the vest over your head. 

Attach the straps to the connections in front, tighten it by pulling the straps 

 

Do not inflate your jacket in the aircraft, inflating your life jacket in the aircraft will 

bloke your evacuation. You must inflate the jacket as you leave the aircraft. 

 

Inflation will be automatic, when you pull down these handles. It may also be inflated 

by blowing through these handles. It may also be inflated by blowing through these tubes. 

 

Now we will show you the Brace position that you must take on the command 

“BRACE FOR IMPACT”. 

 

Before taking this position you must the seat in front of you forward, then bend down, 

fold your arms under your knees. 

 

If you cannot fold your arms under your knees, cross your arms, lean forward with the 

palms of your hands against the seatback in front of you and press your forehead against the 

back of your hands. 

 

Now Practice…….. 

 



 

 

You must keep your seatbelts fastened in this position until the aircraft comes to a 

complete stop. Remember that there will be more then one impact. When stopped go to the 

nearest exit and move away from the aircraft. 

 

Do not take any hand luggage with you  

 

The emergency light are located above the emergency exit doors and the path lights 

are located (through the aisle/ beside the seats) 

 

The cabin attendants will show you the nearest exits. 

Now fasten your seat belt tightly. 

And carefully read the safety card that is located in the seat pocket front of you. 

 

 Hazırlıksız emergency komutlar 

 

 Acil durum(emergency)  ilanı  

 

Kaptan 

 

“ÇARPMAYA HAZIRLIKLI OLUN!” 

               (BRACE FOR IMPACT!) 

 

K/M 

 

“TEHLİKE ÖNE EĞİLİN, DİZLERİ TUTUN!” 

 (EMERGENCY- BEND DOWN AND HOLD YOUR KNEES!) 

 

 Tahliye komutu 

 

 Karada  

 

“TEHLİKE KEMERLERİNİZİ ÇÖZÜN- AYAKKABINIZI ÇIKARIN- TAHLİYE 

EDİN!” 

             (EMERGENCY-OPEN SEAT BELT –SHOES OFF- EVACUETE!) 

 

 Suda 

 

“TEHLİKE KEMERLERİNİZİ ÇÖZÜN- AYAKKABINIZI ÇIKARIN- CAN 

YELEĞİNİZİ GİYİN -TAHLİYE EDİN!” 

 

(EMERGENCY-OPEN SEAT BELT –SHOES OFF- PUT ON YOUR LIFE VEST 

(JACKET), EVACUETE!) 

 

 



 

 

 Tahliye 

 

 Karaya iniş-(slıde raft- çift kayma yollu) 

 

“ATLA-KAY” 

        (JUMP AND SLIDE) 

 

 Karaya iniş-(slıde raft- tek kayma yollu) 

 

“OTUR-KAY” 

        (SIT AND SLIDE) 

 

 Slıde’ dan kayış 

 

“ÇABUK- ÇABUK” 

(HURRY-HURRY) 

 

 Acil durum(emergency)  pencereler 

 

“ÖNCE AYAK –SONRA BAŞ ÇABUK” 

(ONE LEG FIRST- THEN YOUR HEAD HURRY) 

 

 Suya iniş kapıda-slıde raft’li çıkış 

 

“CAN YELEĞİNİ ŞİŞİR- BOTA BİN, ÇABUK” 

(INFLATE YOUR LIFE VEST, JUMP INTO THE WATER, HOLD THE SLIDE, 

HURRY) 

 

 Şartlar tahliyeye uygun değilse 

 

“ÇIKIŞ YOK-ÖNE GİDİN” 

(NO EXIT-GO TO FRONT) 

 

“DIŞARIDA YANGIN VAR” 

(FIRE OUT SIDE) 

 

“SLIDE YOK” 

(NO SLIDE) 

 

“O ÇIKIŞA GİDİN” 

(GO TO THAT EXIT) 

 

 Tahliye gerektirmediği durumlarda şu anons yapılır: 

Kaptan 

 

“KABİN EKİBİ VE YOLCULAR YERLERİNİZDE KALIN” 



 

 

(CABIN CREW AND PASSENGERS KEEP YOUR SEATS) 

 

Purser 

 

SAYIN YOLCULARIMIZ, 

 

KABİN AMİRİNİZ (HOSTESİNİZ) KONUŞUYOR. LÜTFEN YERLERİNİZDEN 

KALKMAYIN. KOKPİT EKİBİ DURUMU DEĞERLENDİRİYOR. DETAYLI BİLGİ EN 

KISA ZAMANDA VERİLECEKTİR. 

 

Purser 

 

“LADIES AND GENTLEMEN, 

 

THIS IS YOUR PURSER (STEWARDESS) SPEAKING, PLEASE REMAIN 

SEATED. THE COCKPIT CREW IS EVALUATING THE SITUATION. FURTHER 

INFORMATION WILL FOLLOW WITHIN A FEW MOMENTS. 

 

 Kabinde duman anonsu 

 

Lütfen Dikkat, 

 

Kabindeki duman kontrolümüz altında olup en kısa sürede giderilecektir. Derhal 

koltuk başlıklarınızı alarak sizlere verilecek olan suyla ıslatın. 

Ağız ve burnunuza kapatarak ve öne eğilerek nefes almaya devam edin. 

 

Attention please 

 

The smoke in the cabin is under control and will be removed in a short while. Take 

your head rest covers immediately, wet them with the  water that will be passed through the 

cabin, cover your nose and mount bend down and breathe normally. 

 

2.4.6. VIP Anonslar 
 

 Hoş geldiniz (VIP)  

 

Sayın Ekselans ve Değerli Misafirler, 

Sayın Başkan/ Başbakan ve Değerli Misafirler, 

 

.......Hava Yollarının .......uçağına şeref verdiniz. 

Kaptan......uçuş süresini ....saat....dakika olarak vermektedir.  

 

Sizlere iyi uçuşlar dileriz. 

(His Excellency and Distinguished quest,  

Mr. President and Distinguished quest, 



 

 

His Royal Highness and Distinguished quest 

 

It is a great honor to welcome you on board this …….Air Flight. 

Captain……Estimates flight time……..in ……..hour(s) and……..Minutes. 

 

We would like to wish you a pleasant journey.) 

 Veda (VIP)  

 

Sayın Ekselans ve Değerli Misafirler, 

Sayın Başkan/ Başbakan ve Değerli Misafirler, 

 

........./..........Hava Limanına hoş geldiniz. 

Kaptan …….ve uçuş ekibi adına uçağımızı şereflendirmenizden dolayı şükranlarımızı 

sunarız. 

 

(Mr. President and Distinguished Guest, 

Welcome to …../……airport. 

 

It was a great honor to have you on board this ………..Air Flight.) 

 

 



 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
TAHTA PERDEDEKİ ÇİVİ 

 

Kötü karakterli bir genç varmış. Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba vermiş. 

”Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin zaman her sefer bu tahta perdeye bir çivi çak.’’ demiş. 

Genç, birinci (ilk) günde tahta perdeye 37 çivi çakmış. Sonraki haftalarda kendi kendine 

kontrol etmeye çalışmış ve geçen her günde daha az çivi çakmış. Nihayet bir gün gelmiş ki 

hiç çivi çakmamış. Babasına gidip söylemiş. Babası onu yeniden tahta perdenin önüne 

götürmüş. Gence: ”bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahta 

perdelerden bir çivi çıkart(sök)." demiş. Günler geçmiş. Bir gün gelmiş ki her çivi çıkarılmış. 

Babası ona "aferin, iyi davrandın ama bu tahta perdeye dikkatli bak. Artık çok delik var. 

Artık geçmişteki gibi güzel olmayacak!" demiş. Arkadaşlarla tartışıp kavga edildiği zaman 

kötü kelimeler söylenilir. Her kötü kelime bir yara (delik) bırakır. Bir çatalı bir arkadaşına 

sokabilirsin ve çıkartabilirsin. Arkadaşına bin defa kendisini affettiğini söyleyebilirsin ama 

bu delik aynen kalacak(kapanmayacak). Arkadaş, ender bir mücevher gibidir. Seni güldürür, 

yüreklendirir, sen ihtiyaç duyduğunda yardımcı olur,  seni dinler, sana yüreğini açar." demiş. 

 

Siz de bu hikayedeki gencin yaptığı etkinliği farklı bir şekilde (bir kâğıda her 

seferinde bir çizgi çizip hiç kalp kırmamaya başladığınızda silmek gibi) yapınız. Etkinlikten 

çıkarımlarınızı yazınız. 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 



 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
İş güvenli ve sağlığı tedbirlerini alarak anonsları ses düzeni ve mikrofon ile 

yapınız. Anons kitabı veya metnini elinizde bulundurunuz. Anonsları mutlaka 

okuyarak gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereç ve ortamı hazırlayınız.  Etkili ve güzel konuşmalısınız. 

 Sabırlı ve soğukkanlı olmalısınız. 

 Kendinize güvenmelisiniz. 

 Yolculara güven vermelisiniz. 

 Zamanı iyi kullanmalısınız. 

 Dikkatli olmalısınız. 

 Emniyet tedbirlerini uygulamalısınız. 

 Araç gereç ve ekipmanları özenli 

kullanmalısınız. 

 Anons için gerekli bilgi ve belgeleri 

hazırlayınız. 

 Anons kitabını almalısınız. 

 Anons yaparken dikkat edilecek 

noktaları gözden geçirmelisiniz. 

 Dünya saat farklılıklarını gözden 

geçirmelisiniz. 

 Isı ve mesafe cetvellerini gözden 

geçirmelisiniz. 

 İç hatlar meydan isimlerini gözden 

geçirmelisiniz. 

 Dış hatlar meydan isimlerini gözden 

geçirmelisiniz. 

 Tur operatör kodlarını gözden 

geçirmelisiniz. 

 Yol güzergâhı hakkında bilgi almalı ve 

değişiklikleri not etmelisiniz. 

 Yer hizmetlerindeki anonsları yapınız.  Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve anlaşılır olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 En az iki dilde anons çalışmaları 

yapmalısınız. 

 Uçaktaki anonsları yapınız.  Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve ses tonunuzun 

anlaşılır olmasına dikkat etmelisiniz. 

 En az iki dilde anons çalışmaları 

yapmalısınız. 

 Uçaktaki anonsları sırasıyla 

tekrarlamalısınız. 

 

 



 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi anons kuralı değildir? 

A) Yavaş ve anlaşılır şekilde konuşunuz. 

B) Sesinizi kulağa hoş gelen bir tonda tutunuz. 

C) Tecrübe kazandıktan sonra kitaba bakmanıza gerek yoktur. 

D) Anonsları kitaptan (metinden) okuyunuz.  

E) Mikrofonu anonsa başladığınız anda açınız. 

 

2. Özellikle hava yolu taşımacılığında uluslararası saat farklarının bilinmesinin önemi 

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  

A) İkram hizmetlerinin aksamaması için 

B) Genel kültür amaçlı 

C) Jetlag durumunu engellemek için 

D) İletişimin sağlıklı kurulabilmesi için 

E) Yolculara gidilen yerin saati hakkında bilgi vermek için  

 

3. Hostes yükseklik hakkında bilgi sahibi olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde 

verilmiştir? 

A) Pilotun talimatlarını yerine getirmek için  

B) Tehlike anında yolcuları uyarmak için 

C) Tehlikeli yükseklikte tedbir alabilmek için 

D) Genel kültür bilgisi için 

E) Yolcuları bilgilendirmek için 

 

4. Can yeleği anonsunın yapılış zamanı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  

A) Her uçuşta yapılır. 

B) Uçuş süresince 50 mil su mesafesinden geçiliyorsa yapılır. 

C) Çöl üzerinden geçiliyorsa yapılır. 

D) En yüksek nokta iken yapılır. 

E) Hepsi 

 

5. Oksijen maskesi anonsu aşağıdaki hangi durumda yapılmaz? 

A) Oksijen maskesi anonsu uçuş irtifası 25.000 fit altında yapılmaz. 

B) Oksijen maskesi anonsu uçuş irtifası 25.000 fit üzerinde ise yapılmaz. 

C) Uçuş süresince 50 mil su mesafesinden geçiliyorsa yapılmaz. 

D) Okyanus üzerinden geçerken yapılmaz. 

E) Hepsi 

 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre otobüste/trende her türlü anonsu zamanında ve 

etkileyici şekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Otobüs yolculuğu sırasında otobüste, terminalde ve molalarda yapılan anonsları 

araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Tren yolculuğu sırasında trende, garda ve ara istasyonlarda yapılan anonsları 

araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. OTOBÜS / TRENDE YAPILAN ANONSLAR 
 

Seyahat edeceğiniz araçta anons yapılarak duyuruların yapılması yolcularla iletişim 

açısından önemlidir. Anons ile bilgilenen yolcular sık sık gereksiz sorularla araç personelini 

rahatsız etmezler ve yolcu kendisine değer verildiğini hisseder. Yolcular araç ve araç 

personeli hakkında bilgi alırlar ve karşılıklı güven duygusu oluşur. “İyi dilekler” yolcu 

motivasyonunun artmasına ve yolculuğun problemsiz geçmesine yardımcı olur.  

 

3.1. Seyahat Esnasındaki Otobüs Anonsları 
 

3.1.1. Hoş Geldiniz ve Genel Bilgilendirme Anonsları  
 

 Otobüs için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 ....................firması aracı otobüsümüze hoş geldiniz. Yolculuğumuz süresince 

1.kaptanımız.................2. kaptanımız...............kaptan yardımcımız................ve ben servis 

memuru ......................sizlerin hizmetinde olacağız. Yol güzergâhımız............, .......... dır. 

Yolculuğumuz yaklaşık .......km ve ......saat sürecektir. Normal koşullarda saat.......da 

.............terminalinde olacağız. Baş üstü ikaz lambalarını kullanarak isteklerinizi servis 

memuruna iletebilirsiniz. Ayrıca her 20-30 dakikada rutin kontroller ve istekleriniz için 

servis memurumuz aralarda dolaşacaktır. Yolculuğunuzun iyi ve rahat geçmesi için araç 

ekibi olarak hizmetinizde olduğumuzu bildirir, iyi yolculuklar dileriz.  

 

 Tren için seyahat öncesi 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 

TCDD yollarının …………sefer sayılı …….yönüne gidecek olan 

……….ekspresi……numaralı perona gelmek üzeredir. ………..yönüne gidecek 

.........yolcularına duyurulur. 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

TCDD yollarının …………sefer sayılı …….yönüne seyahat edecek olan 

……….ekspresi……numaralı perona gelmiş bulunmaktadır. ………..yönüne gidecek 

.........yolcularımızın …numaralı perona gelmeleri ve trende yerlerini almaları önemle rica 

olunur.  

 

 Tren için seyahat sırasında 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

TCDD yollarının …………sefer sayılı …….yönüne seyahat eden ……….ekspresine 

hoş geldiniz. Yolculuğumuz yaklaşık .......km ve ......saat sürecektir. Normal koşullarda 

saat.......da .............garında/istasyonunda olacağız. Rutin kontroller ve istekleriniz için 

memurlarımız aralarda dolaşacaktır. Bilet kontrol için bilet ve ilgili evraklarınızı 

hazırlamanızı rica eder,yolculuğunuzun iyi ve rahat geçmesi için tren personeli olarak 

hizmetinizde olduğumuzu bildirir, iyi yolculuklar dileriz.  

 

3.1.2. Uyarı Anonsları 
 

 Otobüs için 

 

 Emniyet kemeri 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Trafik kuralları gereğince ve sizlerin can güvenliğiz için 1-2-3-4-23-24 numaralı 

koltuklarda oturan yolcularımızın emniyet kemerlerini bağlamaları önemle rica olunur. 

 

 Cep telefonu  

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Trafik kuralları gereğince aracın ve sizlerin güvenliği için cep telefonlarınızın 

yolculuk süresince kapalı konuma getirilmesi önemle rica olunur. 

 

 Ekspres TV yayını 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Firmamız,sanata ve sanatçıya değer veren bir firmadır. Bu nedenle telif hakkı 

ödenmemiş kaset/CD dinletimi ve izletimi yapmıyoruz. Ben önerinizi ileteceğim. Siz de 



 

 

önerilerinizi en yakın halkla ilişkiler birimimize ya da ücretsiz mesaj hattı numaramıza 

bırakabilirsiniz. 

Teşekkür ederiz. 

 

 Plastik bardakların daha az kullanımını destekleyen çevre koruma 

anonsu 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

“………………. OTOBÜSLERİ AŞ ÇEVRE SAĞLIĞINA VE DOĞAL HAYATIN 

KORUNMASINA DUYARLIDIR.” 

Ham petrol, doğal gaz gibi yenilenemeyen kaynaklar plastik üretimi için azaltılmakta, 

oluşan zararlı gazlar hava, su ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır.  

 

Plastik yandığında, çok tehlikeli bir madde olan ve sera etkisi yaratan dioksin ortaya 

çıkar.  

 

Yapışkan filmler gibi bazı plastikler, vinil klorid içerdiğinden kanserojendir ve 

gıdalarla etkileşime geçebilir. 

 

Bazı plastiklerin geri dönüştürülmesi mümkün olsa da çok sınırlıdır.Sayın 

yolcularımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. 

Teşekkür ederiz. 

 

3.1.3. İkram Anonsları 
 

 Otobüs / Tren için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Biraz sonra ...........servisimiz başlayacaktır. Koltuklarınızı dik konuma, koltuk 

sehpalarını açık konuma getiriniz. 

Teşekkür ederiz. 

 

 Tren için 

 

Sayın Yolcularımız, 

Yemekli vagonumuzda yemek servisi başlamıştır. 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Çay, kahve, meşrubat, sandviç ve aperatif yiyecek servisimiz başlamıştır. Görevli satış 

elemanlarımız servis arabası ile vagonunuza gelecektir. 

 

3.2. Mola Anonsları 



 

 

 

3.2.1. Mola Öncesi Anonsu 
 

 Otobüs için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Biraz sonra ...................tesislerinde mola vereceğiz. Mola süremiz ........dakikadır. 

Kıymetli eşyalarınızı yanınıza almanızı hatırlatır, .............dakika sonra araçta yerlerinizi 

almanızı rica ederiz. 

Teşekkür ederiz. 

 

 Tren için 

 

 Ara istasyon anonsları  

 

Sayın Yolcularımız, 

 

……..dakika sonra ………istasyonunda olacağız. İnecek yolcularımızın hazır olmaları 

ve bagaj ve eşyalarını unutmamaları önemle rica olunur. 

 

3.2.2. Mola Sonrası Anonsu 
 

 Otobüs için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

................firmasının ...........gelip ................’ye seyahat eden yolcuları! Mola süreniz 

dolmuştur, aracınız 5 dakika sonra hareket edecektir, otobüsünüzde yerlerinizi almanız 

önemle rica olunur. 

Teşekkür ederiz. 

 

 Tren için 

 

 Ara istasyon sonrası anonsları  

 

Trenimize yeni binen sayın yolcularımızın biletlerini ve evraklarını kontrol için 

hazırlamaları önemle rica olunur. 

Teşekkür ederiz. 

3.3. Seyahat Sonu Anonsları 
 

3.3.1. Uğurlama Anonsu 
 

 Otobüs için 

 



 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

........... - .........arası seyahatimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yolculuğumuz 

süresince bize hizmet eden 1.kaptanımız.................2. kaptanımız...............kaptan 

yardımcımız................ve ben servis memuru ......................sizleri rahat ettirdiğimizi 

düşünüyoruz. .............firması çalışanları olarak bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve 

başka bir yolculukta tekrar beraber olmayı diliyoruz. Hizmetimizle ilgili önerilerinizi, 

teşekkür ve şikayetlerinizi en yakın halkla ilişkiler birimimize ya da ücretsiz mesaj hattı 

numaramıza bırakabilirsiniz. 

Teşekkür ederiz. 

 

 Tren için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

……..dakika sonra ………..garına/istasyonuna varmış olacağız. Yolcularımızın bagaj 

ve eşyalarını unutmamalarını önemle rica eder, seyahatinizde TCDD yollarını tercih ettiğiniz 

için teşekkür eder ,başka bir tren yolculuğunda tekrar görüşmeyi dileriz. 

 

3.3.2. Şehir İçi Servis ve Bagaj Anonsu 
 

 Otobüs için  

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Aracımız ...., ...., ....., şehir içi duraklarında duracaktır. Servislerimiz ...........dan 

kalkmaktadır, güzergâhlarımız............, .......... ............, .......... dır.  

Teşekkür ederiz. 

 

 Tren için 

 

Sayın Yolcularımız, 

…………..garında/istasyonunda şehir içi ulaşım için ……….., …………, ……….. 

yönlerine servis araçlarımız kalkacaktır. İlgilenen yolcularımıza duyurulur.  

Teşekkür ederiz. 

 

3.4. Olağanüstü Durumlarda Yapılan Anonslar 
 

3.4.1. Hava Durumu ile İlgili Anonslar 

 
 Otobüs için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 



 

 

Hava muhalefeti nedeniyle aracımız yavaş ilerlemektedir/ ...........nedeniyle ikinci bir 

duyuruya kadar beklemek durumundadır/...............nedeniyle yol kapanmıştır vb.   

 

Elimizde olmayan nedenlerle oluşan bu aksaklıktan/gecikmeden dolayı özür diler,  

duruma gösterdiğiniz anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

 Tren için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Hava muhalefeti nedeniyle trenimiz yavaş ilerlemektedir. 

...........nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar beklemek durumundadır. 

..............nedeniyle yol kapanmıştır. 

 

Elimizde olmayan nedenlerle oluşan bu aksaklıktan / gecikmeden dolayı özür diler, 

duruma gösterdiğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

3.4.2. Güzergâh Değişikliği Anonsu 
 

 Otobüs için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

(yol kapanması / hava muhalefeti vb.)........... nedeniyle yol güzergâhımızı değiştirmek 

zorunda kaldık. Yeni güzergâhımız ......., ......., ........ şeklinde olacaktır. Elimizde olmayan 

nedenlerle yapılan değişiklikten dolayı özür diler, duruma gösterdiğiniz anlayışınız için 

teşekkür ederiz. 

 

3.4.3. Arıza Anonsu 
 

 Otobüs için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 

Aracımızın arızası (tamir olana kadar / yeni araç gelene kadar / servis gelene kadar 

vb.) sizleri ..........da bekletmek zorunda olduğumuzu bildirir, elimizde olmayan nedenlerle 

oluşan gelişmeden dolayı özür diler, duruma gösterdiğiniz anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

 Tren için 

 

Sayın Yolcularımız, 

 



 

 

Lokomotif/ray/ (diğer) arızası nedeniyle(tamir olana kadar / yeni araç gelene kadar / 

servis gelene kadar vb.) sizleri ..........da bekletmek zorunda olduğumuzu bildirir, elimizde 

olmayan nedenlerle oluşan gelişmeden dolayı özür dileriz.  

 

Duruma gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz. 

 

 



 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anonsları ses düzeni ve mikrofon ile 

yapınız. Anons kitabı veya metnini elinizde bulundurunuz. Anonsları mutlaka 

okuyarak gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereç ve ortamı hazırlayınız. 

 Anons kitabını alınız. 

 Anons yaparken dikkat edilecek 

noktaları gözden geçiriniz. 

 Yol güzergâhı hakkında bilgi alınız ve 

değişiklikleri not ediniz. 

 Etkili ve güzel konuşmalısınız. 

 Emniyet tedbirlerini uygulamalısınız. 

 Araç gereç ve ekipmanları özenli 

kullanmalısınız. 

 Seyahat başlarken bilgilendirme 

anonslarını yapınız. 

 Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve ses tonunuzun anlaşılır 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Ses tonunuzun güven verici olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Güvenlik ile ilgili uyarı anonsları 

yapınız. 

 Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve ses tonunuzun anlaşılır 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 İkram ile ilgili anonsları yapınız.  Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve ses tonunuzun anlaşılır 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Uçaktaki anonsları sırasıyla 

tekrarlamalısınız. 

 Mola öncesi ve sonrası anonsları 

yapınız. 

 Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve anlaşılır olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Seyahat sonu uğurlama, servis ve 

bagajlarla ilgili anonsları yapınız. 

 Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve ses tonunuzun anlaşılır 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Olağanüstü durumlardaki anonsları 

yapınız. 

 Ses tonunuzu ayarlamalısınız. 

 Ses tonunuzdan panik ya da korku 

algılanmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve ses tonunuzun anlaşılır 

olmasına dikkat etmelisiniz. 



 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Otobüste yolculara seyahatin başlangıcında aşağıdaki hangi bilgiler verilmez? 

A) Yol güzergâhı 

B) Yolculuğun süresi 

C) Yol mesafesi 

D) Varış noktası 

E) Sigara içilir bilgisi 

 

2. Otobüste aşağıdaki hangi tür uyarı anonsları yapılır? 

A) Cep telefonu, emniyet kemeri 

B) Hava durumu, kaygan yol 

C) Sigara içilmez 

D) Yemek anonsu 

E) Yukarıdakilerin hepsi 

 

3. İkram anonslarında aşağıdaki hangi bilgiler verilir? 

A) Üstünüze dökmeyin uyarısı yapılır. 

B) İkram başlama yolculara hazırlık duyurusu yapılır. 

C) Hızlı yiyin uyarısı yapılır. 

D) Menüdeki yiyecek listesi 

E) Yukarıdakilerin hepsi  

 

4. Aşağıdaki hangi durumda anons yapılmaz? 

A) Araç arızası 

B) Güzergâh değişikliği 

C) Araç personeli değişikliği 

D) Ara durak, mola yeri 

E) Ara mola 

 

5. Trende yolculara seyahatin başlangıcında aşağıdaki hangi bilgiler verilmez?  

A) Yol güzergâhı 

B) Yolculuğun süresi 

C) Yol mesafesi 

D) Makinistin adı 

E) Sefer sayısı 

 

6. Trende aşağıdaki hangi tür uyarı anonsları yapılır? 

A) Cep telefonu, emniyet kemeri 

B) Hava durumu, kaygan yol 

C) Tren durmadan inmeye çalışmayın 

D) İkram anonsu 

E) Yukarıdakilerin hiçbiri 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 



 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Görgü ve nezaket kurallarına göre fuarda anons yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fuarlarda yapılan anonsları araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. FUARDA YAPILAN ANONSLAR 
 

4.1. Fuar Etkinlikleri ile İlgili Anonslar 

 

Fotoğraf 4.1: Fuar  alanı 

4.1.1. Açılış ve Kapanış Anonsları 
 

 Fuar Ziyaretçilerinin Dikkatine, 

 

           Fuarımız sabah 10.00 dan, akşam 19.00’a kadar açık kalacaktır. 

          Teşekkürler. 

 

 Stant Sahiplerinin Dikkatine, 

 

Fuarımız sabah 10.00’dan, akşam 19.00’a kadar açık kalacaktır. Fuarın güvenliği 

açısından bu saatler dışında fuar alanına girilmemesi ve bu konu ile ilgili (halkla ilişkiler/fuar 

yönetimine, danışma, güvenlik vb.) birimine başvurulması rica olunur. 

Teşekkürler. 

 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 

 Fuar Ziyaretçilerinin Dikkatine, 

 

Fuarımız 10 dakika sonra kapanacaktır. Ziyaretçilerimizin çıkış kapısına yönelmeleri 

önemle rica olunur. 

Teşekkürler. 

 

4.1.2. Program Akışı ile İlgili Anonslar 
 

Fuar Ziyaretçilerinin Dikkatine, 

 

Fuar programını danışma masalarından temin edebilirsiniz. 

Bugünkü fuar akışımız: 

*(Saat ……..da / …….dakika sonra) (…..firmasının defilesi, etkinliği, gösterisi, ürün 

tanıtımı vb. ) izleyebilirsiniz. 

 

*(Saat ……..da / …….dakika sonra) yazarımız………….. imza günü olması 

nedeniyle, ……..standında olacaktır.  

Ziyaretçilerimize duyurur gösterdiğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz. 

 

4.1.3. Yarışma ve Çekilişlerle İlgili Anonslar 
 

 Fuar Ziyaretçilerinin Dikkatine, 

 

Biraz sonra/…..dakika sonra,…….standa……firmasının ………çekilişi olacaktır. 

İlgilenen ziyaretçilerimiz çekiliş biletlerini ……..masalarından temin edebilirler. 

Teşekkürler. 

 

 Fuar Ziyaretçilerinin Dikkatine, 

 

Biraz sonra/…..dakika sonra,…….standında……firmasının ………yarışması 

başlayacaktır. Yarışmacıların yarışma alanında hazır olmaları rica olunur.  

 

Yarışmaya katılmak isteyen ziyaretçilerimiz katılım formlarını ……..masalarından 

temin edebilirler. 

Teşekkürler. 

 

4.1.4. Çağrı ve Yönlendirme Anonsları 
 

 Fuar Ziyaretçilerinin Dikkatine, 

 

Biraz sonra/…..dakika sonra,…….standında……firmasının ………ürünlerinde %50 

indirim yapılmıştır. İlgilenen ziyaretçilerimize duyurulur. 

Teşekkürler. 



 

 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Fuar alanını sağ taraftaki stantlardan okların yönünü takip ederek gezmenizi önemle 

rica ederiz. 

Teşekkürler. 

 

Sayın …..(……..firması görevlileri/yetkilisi/sorumlusu/teknik elemanı vb.) lütfen 

………geliniz(Standınızın başında olunuz/…..numaralı standa gidiniz/güvenlik birimine 

gidiniz.). 

Teşekkürler. 

 

Fotoğraf 4.2: Kargo uçağı  

4.1.5. Kargolarla İlgili Anonslar 
 

Sayın Stant Sahipleri/Firma Sorumluları, 

 

Kargolarınızı ……….kapısından alınız, taşımalarda yük asansörü ve fuar içi taşıma 

araçlarını kullanınız. 

Teşekkürler. 

 

4.2. Diğer Anonslar 
 

4.2.1. Kayıp Eşya, Çocuk Anonsları 
 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Fuar alanında/kapıda/tuvalette/………da sahipsiz bir ……. bulunmuştur, 

ilgilenenlerin danışmaya/halkla ilişkiler birimine/………ya başvurmaları önemle rica olunur. 

 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Fuar alanında/kapıda/tuvalette/………da …………unutulmuştur/kaybedilmiştir. 

Bulanların veya görenlerin en yakın ……birimine getirmeleri veya haber vermeleri önemle 

rica olunur. 



 

 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Fuar alanında/kapıda/tuvalette/………da sahipsiz ….yaşlarında kız/erkek çocuk 

bulunmuştur. İlgilenenlerin danışmaya/halkla ilişkiler birimine/………ya başvurmaları 

önemle rica olunur. 

 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Fuar alanında/kapıda/tuvalette/………da ….yaşlarında kız/erkek çocuk 

kaybedilmiştir. Bulanların veya görenlerin en yakın ……birimine getirmeleri veya haber 

vermeleri önemle rica olunur. 

 

4.2.2. Otopark Uyarı Anonsları 
 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Park yeri problemi nedeniyle ziyaretçilerimizin ……numaralı otoparkı kullanmaları 

önemle rica olunur. 

 

Park yeri problemi nedeniyle ……….plakalı araç sahibi lütfen aracınızı bulunduğu 

yerden kaldırınız. 

 

Park yeri problemi nedeniyle ……….plakalı araç sahibi lütfen aracınızın başına 

geliniz. 

 

4.2.3. Acil Durum Anonsları 
 

Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Olağanüstü bir durum/ ……nedeniyle fuar alanını boşaltmamız gerekmektedir. 

Güvenliğiniz açından size en yakın kapıdan çıkış yapmanızı rica ediyoruz. 

 

Özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

4.2.4. Yiyecek Servisi ve Satışı Anonsları 
 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Catering hizmetleri ……….tarafından yürütülmektedir. ……numaralı stantta yemek 

servisi başlamıştır.  

 

 Sayın Fuar Katılımcıları, 

 

Catering hizmetleri …..tarafından yürütülmektedir. Size verilen dosyalarda açılış 

kapanış saatleri, yemek saatleri, çay, kahve ve diğer aperitif servisi hakkında açıklama 

yapılmıştır.  



 

 

 Sayın Fuar Katılımcıları, 

 

Fuar alanında servis arabaları ile satışımız gün boyu devam edecektir. Siparişleriniz 

için …… numaralı iç hat telefonunu arayabilirsiniz. 

 

Fotoğraf 4.3: Güvenlik elemanları 

4.3. Güvenlikle İlgili Anonslar 
 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Fuar alanının kalabalık olması nedeniyle çantalarınızın kapalı olmasına ve kıymetli 

eşyalarınıza dikkat ediniz.  

 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Sizin güvenliğiniz açısından fuar alanımız kapalı devre güvenlik kameraları ile 

izlenmektedir. 

 

 Sayın Ziyaretçilerimiz, 

 

Sizin güvenliğiniz açısından fuar alanına girişte güvenlik elemanları tarafından üst 

araması ve çanta araması yapılmaktadır. Duruma gösterdiğiniz anlayış ve yardımınız için 

teşekkür ederiz. 

 



 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anonsları, ses düzeni ve mikrofon ile 

yapınız. Anons kitabı veya anons metnini elinizde bulundurunuz. Anonsları mutlaka 

okuyarak gerçekleştiriniz. Anonsunuzun nasıl duyulduğunu arkadaşınızla kontrol 

ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereç ve ortamı hazırlayınız. 

 Anons kitabını alınız. 

 Anons yaparken dikkat edilecek 

noktaları gözden geçiriniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

almalısınız. 

 Etkili ve güzel konuşmalısınız. 

 Sabırlı ve soğukkanlı olmalısınız. 

 Kendinize güvenmelisiniz.. 

 Zamanı iyi kullanmalısınız. 

 Dikkatli olmalısınız. 

 Emniyet tedbirlerini uygulamalısınız. 

 Araç gereç ve ekipmanları özenli 

kullanmalısınız. 

 Açılış ve kapanış anonslarını yapınız.  

 Program akışı ile ilgili anonsları 

yapınız. 

 Yarışma ve çekilişlerle ilgili anonsları 

yapınız. 

 Çağrı ve yönlendirme anonslarını 

yapınız. 

 Firmalara gelen kargolarla ilgili 

anonsları yapınız. 

 Kayıp eşya, çocuk anonslarını yapınız. 

 Otopark uyarı anonslarını yapınız. 

 Acil durum anonslarını yapınız. 

 Güvenlikle ilgili anonsları yapınız. 

 

 Yapacağınız anons metnini içinizden 

tekrarlamalısınız. 

 Anons metni yazılı olmalıdır. 

Eklemeleri ve değişiklikleri 

yazmalısınız. 

 Anons kuralarına uyarak anonsunuzu 

yapmalısınız. 

 Ses tonunuza ve ses tonunuzun anlaşılır 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Ses tonunuzun güven verici olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Ses tonunuzu ayarlamalsıınız. 

 Ses tonunuzdan panik ya da korku 

algılanmamasına dikkat etmelisiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Fuar açılışlarında aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez?  

A) Açılış ve kapanış saatleri 

B) Fuar kuralları 

C) Fuardaki etkinlikler 

D) Yarışmalar 

E) Katılımcı firmalar bilgisi 

 

2. Aşağıdakilerden hangileri için yarışma ve etkinlik anonsları yapılır? 

A) Ziyaretçiler için 

B) Stant sahipleri için 

C) Güvenlik personeli için 

D) Yarışmacılar için 

E) Yukarıdakilerin hepsi 

 

3. Fuarın güvenliği ve düzeni ile ilgili  aşağıdaki anonslardan hangisi yapılmaz? 

A) Güvenlik uyarısı anonsları 

B) Otopark anonsları 

C) Açılış ve kapanış anonsları 

D) Kayıp eşya anonsları 

E) Evcil hayvan anonsu 

 

4. Aşağıdaki hangi durumda anons yapılmaz? 

A) Kayıp eşya varsa 

B) Fuar kapanırken 

C) Güvenlik personeli değiştiği zaman 

D) Kayıp çocuk varsa  

E) Otopark ile ilgili duyurularda 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre anons araçlarını zamanında ve doğru şekilde 

kullanıma hazırlayarak tekniğine uygun anons yapınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet  Hayır  

1. İş güvenliği ve sağlığı tedbirlerini aldınız mı?   

2. Anons araçlarını seçtiniz mi?   

3. Anons araçlarını kontrol ettiniz mi?    

4. Anons araçlarını kullanıma hazır hâle getirir.   

5. Arıza varsa “Arıza Bilgi Formu” düzenleyiniz ve ilgili 

yerlere ilettiniz mi? 

  

Hava yolu yer hizmetleri anonslarını yapınız. 

6. Anons için gerekli bilgi ve belgeleri aldınız mı?    

7. Yer hizmetlerindeki anonsları yaptınız mı?   

Uçaktaki anonsları yapınız. 

8. Uçaktaki anonsları yaptınız mı?    

Otobüs ve trendeki anonsları yapınız. 

9. Seyahat başlarken bilgilendirme anonslarını yaptınız 

mı? 

  

10. Güvenlik ile ilgili uyarı anonslarını yaptınız mı?   

11. İkram ile ilgili anonsları yaptınız mı?   

12. Mola öncesi, ara istasyon ve sonrası anonsları yaptınız 

mı? 

  

13. Seyahat sonu uğurlama, servis ve bagajlarla ilgili 

anonsları yaptınız mı? 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 

14. Olağanüstü durumlardaki anonsları yaptınız mı?   

Fuar anonslarını yapınız. 

15.  Açılış ve kapanış anonslarını yaptınız mı?   

16.  Program akışı ile ilgili anonsları yaptınız mı?   

17. Yarışma ve çekilişlerle ilgili anonsları yaptınız mı?   

18. Çağrı ve yönlendirme anonslarını yaptınız mı?   

19. Firmalara gelen kargolarla ilgili anonsları yaptınız mı?   

20. Kayıp eşya, çocuk anonslarını yaptınız mı?   

21. Otopark uyarı anonslarını yaptınız mı?   

22. Acil durum anonslarını yaptınız mı?    

23. Güvenlik ile ilgili anonsları yaptınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 



 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
UYGULAMA FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Anons 

2 Mikrofon 

3 Tonmayster 

4 Arıza bilgi formu 

 

UYGULAMA FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 C 

4 B 

5 A 

 

UYGULAMA FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 

6 D 

 

UYGULAMA FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 E 

2 A 

3 E 

4 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 

KAYNAKÇA 
 TCDD İşletmesi, Yolcu Trenlerinde Görevli Personele Yönelik Broşür, 2005. 

 TCDD İşletmesi Web Sitesi 

 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 

(Otobüs/ Tren) Seyahat Servis Elemanı, Modül Programı (Halk Eğitim 

Merkezi), Temel Eğitime Destek Projesi 

 Meslek Standartları Komisyonu (Seyahat Servis Elemanı-Otobüs/Tren) 

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

 https://www.nurus.com/tr/musteri/izmir-adnan-menderes-havalimani 

(Erişim tarihi: 31.01.2018 16.00) 

 http://www.goktepe.net/otobus-ve-tren-hostesinin-tasimasi-zorunlu-olan-

belgeler.html(Erişim tarihi: 31.01.2018 16.00) 

 http://www.bilgiufku.com/yolcu-ucaklarinin-kalkabilmesi-icin-ne-kadar-

hiza-cikmasi-gerekir.html(Erişim tarihi: 31.01.2018 16.00) 

 http://www.emittistanbul.com/ana-sayfa/Genel-Bilgi(Erişim tarihi: 

31.01.2018 16.00) 

 http://www.haberdokuz.com/2016/04/09/kargo-ucaklarin-genel-ozellikleri-

nelerdir(Erişim tarihi: 31.01.2018 16.00) 

 

 

KAYNAKÇA 

https://www.nurus.com/tr/musteri/izmir-adnan-menderes-havalimani
http://www.goktepe.net/otobus-ve-tren-hostesinin-tasimasi-zorunlu-olan-belgeler.html
http://www.goktepe.net/otobus-ve-tren-hostesinin-tasimasi-zorunlu-olan-belgeler.html
http://www.bilgiufku.com/yolcu-ucaklarinin-kalkabilmesi-icin-ne-kadar-hiza-cikmasi-gerekir.html
http://www.bilgiufku.com/yolcu-ucaklarinin-kalkabilmesi-icin-ne-kadar-hiza-cikmasi-gerekir.html
http://www.emittistanbul.com/ana-sayfa/Genel-Bilgi
http://www.haberdokuz.com/2016/04/09/kargo-ucaklarin-genel-ozellikleri-nelerdir
http://www.haberdokuz.com/2016/04/09/kargo-ucaklarin-genel-ozellikleri-nelerdir

