DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İKRAM ÜRETİM VE SERVİS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
VE DENETİM İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
1-AMAÇ :
Bu yönergenin amacı, Hava Liman ve Meydanlardaki ikram üretim ve ikram servis
hizmetlerinin düzenlenmesi ile denetlenmesini temin etmektir.
2- KAPSAM :
Bu yönerge DHMİ Genel Müdürlüğü ile hava taşıyıcıları, ikram üretim ve ikram servis
hizmeti yapan kuruluşları kapsar.
3- SORUMLULUK :
Bu yönergedeki hükümleri yerine getirmekten DHMİ, hava taşıyıcıları, ikram üretim ve
servis hizmeti yapan kuruluşlar sorumludur.
4- İKRAM ÜRETİM HİZMETLERİ :
a) Hava Liman ve Meydan Hudutları İçerisindeki Üretim Tesisleri :
1) Hava liman ve Meydan hudutları içindeki ikram üretim tesisleri kurma izni SHY-22
Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 b (3) ve (6) maddelerine göre DHMİ
yetkisindedir.
2) Bu iznin verilebilmesi için mevcut ikram üretim tesislerinin kapasitesi, mevcut yolcu
kapasitesi ile yer tahsis imkanları göz önüne alınır.
3) DHMİ yeni yapılacak olan ikram üretim tesislerinin tamamlanarak faaliyete geçeceği
zamanı belirler. Bu hususun gerçekleştirilememesi halinde irat kaydedilmek üzere ilgili
kuruluştan DHMİ’ce belirlenecek tutarda banka teminat mektubu veya nakit teminat
alınır.
4) İkram üretim tesislerinde;
•
•
•
•
•
•
•

Sıcak, soğuk ve pasta mutfaklarının birbirlerinden ayrı olması,
Her mutfak için küçük bir yıkama mahalli olmakla birlikte genel bulaşıkhanenin
bu hacimlerin dışında tutulması ve otomatik yıkama makinası bulunması,
Mutlak surette kuru erzak ve üretime girmemiş mamul için mutfaklar dışında
ayrı bir depolama yeri bulunması,
Üretimden çıkan mamulün uçağa sevk edileceği zamana kadar bozulmadan
korunması için şok odaları ile soğuk hava depolarının bulunması,
Uçaktan gelen kirlilerin temizlenmesi için genel bulaşıkhanenin dışında ayrı bir
mahallin olması,
Hammaddenin tesise girişi için kalite kontrol mahallinin sağlanması,
Üretim anında çıkan artıkların mutfak hacimleri içinde fazla yol katedmeden en
kısa yoldan dışarıya atılmasının sağlanması,
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•
•
•
•
•

Hizmet verdiği dış hat hava taşıyıcılarının uçak içi duty-free eşyalarının
muhafazası için yeteri miktarda fiktif deponun temin edilmesi,
Yeteri kadar tepsi açma mahallinin bulunması,
İkram konteynerleri için yeteri kadar depo mahallinin bulunması,
Mutfak hacimlerine ulaşmadan personel için soyunma, giyinme ve duş
yerlerinin mevcut olması,
Gümrük teşkilatının kontrol ve denetimi için gerekli imkanın sağlanması,

şartları aranacaktır.
b) Hava Liman ve Meydan Hudutları Dışındaki Üretim Tesisleri:
Hava Liman ve Meydan hudutları dışındaki üretim tesislerinde;
• Sadece hava araçları için ikram üretimi yapılmaması halinde ayrı mutfak hacimleri
aranmayacaktır. Ancak sıcak, soğuk ve pasta mutfaklarının birbirlerinden ayrı
bulunması,
• İkram üretim tesisinde kalite kontrol mahallinin sağlanması,
• Kirlilerin yıkanması için müstakil bulaşıkhane bulunması ve burada otomatik yıkama
makinesi bulunması,
• Üretimin havaalanına sevki sırasında bozulmamasını sağlayacak özel soğutucu
sistemli arabaya sahip olunması,
• Üretim anında çıkan atıkların mutfak hacimleri içinde fazla yol katedmeden en kısa
yoldan dışarı atılmasının sağlanması,
• Mutfak hacimlerine ulaşmadan personel için soyunma, giyinme ve duş yerlerinin
mevcut olması,
• Merkezi sistemlerden ayrı olarak yedek güç ünitelerinin bulundurulması,
şartları aranacaktır.
5- İKRAM SERVİS HİZMETİ İÇİN KURULACAK TESİSTE ARANACAK HUSUSLAR:
a) Uçağa sevk edilecek ürünler için tepsi açma mahalli,
b) Şok odası ile soğuk oda,
c) İkram konteyner deposu,
d) Hizmet verdiği hava taşıyıcılarının ikramla ilgili eşyalarının muhafazası için yeteri
miktarda fiktif deponun (İkram malzeme deposu) temin edilmesi,
e) Uçaktan gelen kirliler için yıkama ünitesi ve otomatik yıkama makinesi,
f) Steril ünitelerden ayrı olarak müstakil personel soyunma ve giyinme mahalli,
g) Gümrük teşkilatının kontrol ve denetimi için gerekli imkanın sağlanması,
şartları aranır.
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6- GENEL HUSUSLAR :
a) Hava Liman ve Meydan sınırları içinde veya dışında üretilen ikram ürünlerinin hava
araçlarına intikali ancak ikram servis hizmeti çalışma ruhsatına sahip kuruluşlarca
yapılabilir.
b) İkram Üretim İzni her hava alanı için ayrı ayrı verilir.
c) İkram Üretim izni, B Kategori Hava Alanlarında fizibıl olması halinde en fazla 2, C
Kategori Hava Alanlarında ise en fazla 1 kuruluşa verilebilir.
d) DHMİ’ce şirketlerin yer tahsisi taleplerinin karşılanamaması ve/veya şirketlerce fizibıl
bulunmaması halinde, hizmetlerde aksamaya meydan verilmemesi için İkram Servis
Hizmeti tesisi kurulmasına imkan bulunmayan B ve C Kategori Hava Alanlarında (EK3), DHMİ’nin uygun görmesi halinde, başka bir mahalde ikram üretim tesisi bulunan
kuruluşlardan, ayrıca İkram Servis tesisi kurulması şartı aranmaz. İkram Servis Hizmeti
için tesisi bulunmayan kuruluşlar;
•
İkram ürünlerinin bozulmaması için özel soğutucu sistemli araçlar ile uçağa
yüklenmeye hazır şekilde ikram üretiminin bir yerden bir yere taşınması ve
muhafazasını sağlayacaktır.
•
İkram Servis yapacak kuruluş, ilgili tüm işlemleri, DHMİ’ce izin verilen
mahallerde yapacaktır.
•
Gümrük, ikram güvenliği vb. yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için
gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.
e) DHMİ’ce İkram Üretim İzni verilen kuruluşlar, İkram üretim tesislerinde üretilen ikram
ürünlerini, İkram Servis Hizmeti Çalışma Ruhsatı aldıkları B ve C Kategori Hava
Alanlarına da soğutucu sistemli araçlarla sevk ederek, o hava alanında ikram üretim ve
servis tesisi kurmadan, ikram servis hizmeti yapabilirler. Bu uygulama için DHMİ’den
önceden izin alınması zorunludur. DHMİ izin talebinin değerlendirilmesi aşamasında,
ikram ürünü sevki yapılacak ikram üretim tesisi ile ilgili tepsi garantilerinin artırılması
yoluna gidebilir. Bu konuda izin verilmesi halinde, diğer hava alanlarına sevk edilen
ikram üretimi tepsi sayısı, bu tesiste üretilen diğer ikram üretim tepsi miktarına ilave
edilerek tepsi başı ücretlendirme yapılır.
f) İkram Üretim ve İkram Servis Hizmeti tesisi bulunmayan B ve C Kategori Hava
Alanlarında/Hava Alanlarına yönelik İkram Üretim ve İkram Servis Hizmeti için
kurulacak tesislerde aranan şartlar hizmetin bir bütün olarak mahallinde
yapılabilirliğinin sağlanması, yerel imkanlar vb. hususlarda göz önüne alınarak 4. ve 5.
maddelerden bağımsız olarak ilgili şirketin talebi de dikkate alınarak DHMİ’ce ayrıca
belirlenir.
g) Hava Liman ve Meydan sınırları içinde veya dışında üretilen ve servis edilen ikram
ürünlerinin uluslararası standartlara ve sağlık şartlarına uygunluğunun sorumluluğu,
ikramı alan hava taşıyıcısına, ikram servis hizmetini veren kuruluşa ve ikram üretimini
yapan kuruluşa aittir.
h) İkram servis ve üretim tesisinde/hizmetinde çalışan tüm personelin yılda en az iki defa
sağlık kontrolünden geçirilmesi zorunludur.
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i) SHY-22 Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 b (7) maddesi gereğince
ödenecek ücretlerin takip edilebilmesi için ikram üretimi yapan kuruluşlar ile ikram
üretim alan hava taşıyıcıları arasında yapılacak olan anlaşmaların birer suretinin DHMİ
Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi zorunludur.
7- DENETLEME:
a) İkram Servis ve/veya Üretim tesisleri ile ikram ürünlerine ilişkin yapılacak
denetlemeler için Hava Limanı Başmüdürlüğü/Meydan Müdürlüğü tarafından 3 kişilik
bir heyet oluşturulacak olup, bu heyette İşletme, Hasılat ve Sağlık biriminden birer kişi
olacaktır. Sağlık birimi olmayan meydanlarda İşletme biriminden 2 kişi olacaktır.
b) Denetleme ile ilgili olabilecek her türlü masraf, ikram üretimi ve/veya ikram servisi
yapan kuruluş tarafından karşılanacaktır.
c) Denetlemeler; ikram hizmeti alan hava taşıyıcısının vaki şikayeti üzerine yapılabildiği
gibi yılda en az ve birbiri arasında 15 günden az olmamak kaydıyla DHMİ tarafından 4
defa, en az Ek-1 ve Ek-2 denetme formlarındaki hususları kapsayacak şekilde yapılır.
d) DHMİ tarafından haberli veya habersiz yapılan denetlemelerin dışında, ilgili kuruluşlar
kendi tesislerini yılda 2 defa DHMİ’ce belirlenecek kuruluşlarından birine
denetlettirerek, sağlık kurallarına uygun üretim ve servis yapıldığına dair uygunluk
raporu alacaktır.
e) İkram üretimiyle ilgili denetlemede hijyenik şartlar denetlendiği gibi üretimde
kullanılan mamullerden ve sıvılardan numune alınarak ulusal ve uluslararası kurallara
göre laboratuar tahlilleri yaptırılmasını isteyebilir.
f) İkram üretim için ilk İzin alınışta DHMİ’ce tespit edilen kuruluşlarının yapacağı
denetleme dışında tesisin 4. maddede belirtilen hususları kapsayıp kapsamadığı, ayrıca
DHMİ tarafından teşkil edilecek heyet marifetiyle tespit edilir.
g) İkram Servis ve İkram Üretim Hizmetleriyle ilgili olarak yapılacak denetlemeler
konusunda bu Yönergede yer alan hususlarla birlikte SHY-22 Hava Alanları Yer
Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri de esas alınır.
h) Yürürlükteki mevzuata göre kendi özel kanunları ile bu gibi tesislerde denetleme
yetkisine haiz olan Kurum ve Kuruluşların yetkili birimlerinin ayrıca müstakilen
denetleme hakları saklıdır.
8- YAPTIRIMLAR :
DHMİ Heyetlerince Ek Denetleme Formlarına göre yapılacak denetlemelerde uygunsuzluk
raporu verilmesi halinde bu rapor ilgili Başmüdürlüğün/Meydan Müdürlüğünün tasdiki ile Genel
Müdürlüğe intikal ettirilir. Genel Müdürlükçe yapılacak durum değerlendirilmesine müteakip,
gerektiğinde Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen sağlık kuruluşlarından herhangi birisine denetleme
yaptırılır ve burada da uygunluk raporu alınmaması halinde bu hizmetler geçici olarak durdurulur.
Uygunluk raporu alındıktan sonra tekrar üretim ve servis hizmetinin yapılmasına müsaade edilir.

4

Denetleme neticesi uygunluk raporu alınmaması halinde, geçici süreyle durdurulan hizmet
için en geç 3 ay içinde uygunluk belgesi alınması zorunludur. Bunun sağlanamaması veya bir yıl
içinde yapılan denetlemelerde 3 ve daha fazla uygunsuzluk raporu verilmiş olan kuruluşun ikram
üretim izni süresiz olarak iptal edilir.
9- DEĞİŞİKLİK :
Hava Limanı Başmüdürlükleri ve Meydan Müdürlükleri tarafından Yönerge üzerinde
yapılacak değişiklik önerileri her yıl Aralık ayında Genel Müdürlük İşletme Dairesi Başkanlığı’na
gönderilir.
10- YÜRÜRLÜK :
Bu Yönerge, 21/07/2006 tarihinde yürürlüğe girer ve 01.01.1992 tarihinde yürürlüğe
giren İkram Üretim ve Servis Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi İşlemleri Yönergesini iptal
eder.
11. YÜRÜTME :
Bu Yönerge hükümlerini merkezde Genel Müdür, Hava Liman ve Meydanlarda ise
Başmüdür ve Meydan Müdürleri yürütür.
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EK-1
İKRAM SERVİS TESİSİ ASGARİ ŞART DENETLEME FORMU
HAVA LİMANI ADI :
DENETLENEN KURULUŞUN ADI :
DENETLEME TARİHİ :

DENETLENECEK KONULAR
1

3
4

Kullanma suyunun klorlanıp
klorlanmadığı

5

Pis su giderlerinin bağlı olup
olmadığı açıkta bulunan
kısmının olup olmadığı,

6

Soğuk hava tesislerinin istenilen
özellikte olup olmadığı,

7

UYGUN DEĞİL

AÇIKLAMA

Her ay muntazam olarak sağlık
kuruluşundan rapor alınıp alınmadığı,
Personelinin sağlık kontrolünden
geçip geçmediği
Kullanma suyunun daimi akıp
akmadığı

2

UYGUN

Yıkama ünitesinin faal olup olmadığı
Kullanılan kap kaçağın bakımı ve
kalaylı olup olmadığı,

8
9

Çevre ve tesis temizliğinin gerektiği
şekilde yapılıp yapılmadığının,

Çöplerin korunup bir yerde
10 muhafaza edilip edilmediği
Standart anlaşmaların DHMİ Genel
Müdürlüğünce onaylanıp
onaylanmadığı,
11

DENETLEME HEYETİ
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EK-2
İKRAM ÜRETİM TESİSİ ASGARİ ŞART DENETLEME FORMU
HAVA LİMANI ADI :
DENETLENEN KURULUŞUN ADI :
DENETLEME TARİHİ :

DENETLENECEK KONULAR
1

3
4

Kullanma suyunun klorlanıp
klorlanmadığı

5

Pis su giderlerinin bağlı olup
olmadığı açıkta bulunan
kısmının olup olmadığı

6

Soğuk hava tesislerinin istenilen
özellikte olup olmadığı

7

UYGUN DEĞİL

AÇIKLAMA

Her ay muntazam olarak sağlık
kuruluşundan rapor alınıp alınmadığı
Personelinin sağlık kontrolünden
geçip geçmediği
Kullanma suyunun daimi akıp
akmadığı
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UYGUN

8

Yıkama ünitesinin faal olup olmadığı
Mutfakta üretimde kullanılan
malzemelerin bakımlı ve
temiz olup olmadığı

9

Çevre ve tesis temizliğinin gerektiği
şekilde yapılıp yapılmadığı

Çöplerin korunup bir yerde
10 muhafaza edilip edilmediği
İkram üretim tesisine ayrı bir
11 hammadde girişinin olup olmadığı
Hammadde deposu ile mutfak
arasındaki irtibatta hijyenik
şartlarda malzeme intikalinin
12 sağlanıp sağlanmadığı
Üretimler ile ilgili kalite kontrolünün
13 sürekli yapılıp yapılmadığı
Üretim kısmındaki mutfak teçhizatının
faal olup olmadığı
14 sağlık kurallarına uygun olup olmadığı
Hava taşıyıcılarıyla yaptıkları
anlaşmalarının DHMİGenel
15 Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği
DENETLEME HEYETİ
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EK-3 :
İKRAM ÜRETİM VE SERVİS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETİMİ İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ İÇİN BELİRLENEN HAVA ALANI KATEGORİLERİ TABLOSU
HAVA ALANI ADI

HAVA ALANI
KATEGORİSİ

ATATÜRK HAVA LİMANI

A

ANTALYA HAVA LİMANI

A

ESENBOĞA HAVA LİMANI

A

ADNAN MENDERES HAVALİMANI

A

DALAMAN HAVA LİMANI

A

MİLAS-BODRUM HAVA LİMANI

A

ADANA HAVA LİMANI

A

TRABZON HAVA LİMANI

A

DİYARBAKIR HAVA ALANI

B

KAYSERİ HAVA ALANI

B

GAZİANTEP HAVA ALANI

B

SAMSUN/ÇARŞAMBA HAVAALANI

B

ERZURUM HAVA ALANI

B

FERİT MELEN HAVA ALANI

B

MALATYA HAVA ALANI

C

KONYA HAVA ALANI

C

KARS HAVA ALANI

C

ÇARDAK HAVA ALANI

C

ELAZIĞ HAVA ALANI

C

MUŞ HAVA ALANI

C

ŞANLIURFA HAVA ALANI

C

MARDİN HAVA ALANI

C

BURSA-YENİŞEHİR HAVA ALANI

C

ERZİNCAN HAVA ALANI

C

ÇORLU HAVA ALANI

C

NEVŞEHİR-KAPADOKYA HAVA LİMANI

C

AĞRI HAVA ALANI

C

SİVAS HAVA ALANI

C

SÜLEYMAN DEMİREL HAVA LİMANI

C

KÖRFEZ HAVA MEYDANI

C

ÇANAKKALE HAVA ALANI

C

SİİRT HAVA ALANI
K.MARAŞ HAVA ALANI
ADIYAMAN HAVA ALANI
TOKAT HAVA ALANI
UŞAK HAVA ALANI

C
C
C
C
C
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