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1. TEPSİLERİN TAŞINMASI 

 

 
 

Tepsi, yiyecek ve içeceklerin taşınmasında kullanılan, farklı malzemelerden yapılmış; düz, çok gözlü, 

yuvarlak, dikdörtgen vb. şekillerdeki servis araçlarıdır.Çok gözlü tepsiler çoğunlukla self servis 

uygulanan işletmelerde, kahvaltı ve yemek almak için misafirler tarafından kullanılır.Lüks restoranlarda 

ise yemek, bardak, şişe ve boşlar servis elemanları tarafından tepsilerle taşınır. 

 

1.1. Kullanım Amaçlarına Göre Tepsi Çeşitleri 

Tepsiler, çok gözlü, düz, yuvarlak, oval, dikdörtgen, kulplu veya kulpsuz olarak adlandırılır. Tepsilerin 

kapakları yoktur. Lüks bir restoranda düz, yuvarlak veya dikdörtgen tepsiler kullanılır. 

 

1.1.1. Malzemesine Göre Tepsiler 

Yiyecek içecek servisinde kullanılan tepsiler metal, ahşap ya da plastikten imal edilmiş olabilir. Metal 

tepsiler genellikle gümüş, bakır, bronz ve çelikten imal edilir.Ülkemizde büyük servis tepsilerine sini 

ismi verilir. Yer sofralarında yemek masası yerine de kullanılır. 

 

Ahşap tepsiler genellikle içecek servisi için kullanılır. Tepsi ayakları ile birlikte kenar sehpası olarak da 

kullanılır. Günümüzde yiyecek içecek işletmelerinde en yaygın kullanım alanı bulan plastik servis 

tepsileridir. Bunlar selform veya verzalitten imal edilmiş olabilir. 



 

Normal akşam yemek servislerinde, selform veya verzalit servis tepsileri kullanılır.Hafifliği, ucuzluğu, 

temizlik kolaylığı nedeniyle hijyenik olması selform tepsilerin tercih nedenidir. Amerikan servis 

usulünde büyük oval tepsiler, tepsi ayakları ile birlikte misafir masalarının yanında servant görevi de 

görür. 

 

Amerikan servis usulünde büyük oval tepsiler, tepsi ayakları ile birlikte misafir masalarının yanında 

servant görevi de görür. Servis başladığında tepsi ayağını misafir masasına getiren servis elemanı, servis 

bitiminde kaldırır. Restoranlar için sabit servant uygulamasından daha pratiktir. Bu sayede servis 

elemanı ekstra bir görevliye ihtiyaç duymadan bu portatif geridon yardımı ile servisini rahatlıkla yapar. 

1.1.2. Şekillerine ve Boyutlarına Göre Tepsiler 

Küçük, yuvarlak, oval ve dikdörtgen tepsileri, daha çok içecek servisinde şişe, bardak, fincan, pot gibi 

malzemeleri taşımak için, büyük dikdörtgen tepsiler ise yemek tabakları ile bunların boşlarını taşımak, 

odalara yiyecek, kahvaltı vb. servisi yapmak için kullanılır. 

 

1.2. Tepsi Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar 

 Tepsinin şeklini ve büyüklüğünü içinde taşınacak araç ve gereçler belirler.Genellikle içecekler 

ve küçük yiyecekler için yuvarlak tepsiler, çok sayıdaki yiyecek ve içecekler için büyük 

dikdörtgen veya oval tepsiler tercih edilmelidir. 

 Tepsinin temizliği kontrol edilmelidir. 

 Plastik tepsiler sıcak yerlere (şeklinin bozulmaması için) konulmamalıdır. 

1.3. Tepsi Yükleme Teknikleri 

Hangi tepsi kullanılacak olursa olsun yapılması gereken ilk şey tepsi üzerine bir kumaş peçete veya kâğıt 

peçete (dolly) yayılmalıdır. 

Tepsi yüklenirken 



 Tepside uzun, dengesiz şişe veya malzemeler taşınmamalı, sadece kısa şişeler taşınmalıdır. 

 Ağır ve uzun olanlar tepsi ortasına, diğerleri dengeli bir şekilde bunların etrafına konulmalıdır. 

  Kahve, çay potlarının ve soslukların ağız kısımları, vücuttan uzağa doğru konulmalıdır. 

 

1.4. Tepsi Taşıma Usulleri 

Tepsi, daima sol el üzerinde, dengeli bir şekilde taşınmalıdır. Taşıma iş sağlığı ve güvenliği talimatlarına 

uyularak yapılmalıdır. 

Tepsi taşıma kuralları 

 Hafif ve küçük tepsiler, avuç içinde 

  Orta ağırlıkta olanlar açılmış avuç ve kol üzerinde 

 Çok ağır olanlar da avuç ve kol üzerinde diğer elle desteklenerek taşınmalıdır. 

  Tepsi, kesinlikle vücuda yaslanarak taşınmamalıdır. Elde taşınırken hareket hâlinde dengeyi 

bozar. 

 Bir yere giderken hızımız iyi ayarlanmalı ne çok hızlı ne de çok yavaş olmalıdır. 

  Gidilecek yere kadar dengeli bir şekilde gidilmelidir. Geçilmesi gereken kapı varsa bu kapı sağ 

elle açılmalıdır (çarpma kapı ise sırt ile açılmalı). 

 Ağır tepsiler gerekirse diz çökerek kaldırılmalı veya indirilmelidir. 

  Tepsi ile yiyecek veya içecek dağıtırken sağ elle bir kenarından tutularak emniyet 

sağlanabilir.Tepsiler şekillerine ve tutuş biçimlerine göre taşınır. 

 

1.4.1. Dikdörtgen Tepsilerle Taşıma 

 

Büyük tepsiler, yemek servisinde kullanılır. İyi bir serviste büyük tepsiler misafir masasına götürülmez. 

Tepsiler İngiliz servisinde geridona, Amerikan servisinde tepsi ayağına bırakılır. 

Büyük tepsilerle servis yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 Tepsiye yemek tabakları servis önceliği dikkate alınarak dizilmelidir. 

  Tepsiyi salonda servant üzerine konulduğunda önce servis edilecek yemek tabakları öne 

gelmelidir. 

 Tepside servis yapılacaksa odalarda kahvaltı servisinde olduğu gibi, tepsi masa düzenine uygun 

şekilde düzenlenmelidir. 

 

 

 



1.4.2. Yuvarlak Tepsilerle Taşıma 

 

Küçük tepsiler içecek servisinde kullanılır. Küçük tepsilere bardak ve şişeleri yüklerken dikkat edilmesi 

gereken kurallar vardır. 

 Malzemeler tepsi üzerine dengeli bir şekilde yüklenmelidir. 

 Aynı cins bardakların, aynı tepsi ile taşınması daha kolaydır. 

 Yüksek şişeler vücudumuza yakın kısma konulmalıdır. 

 Bardak taşımada kullanılan tepsilerin içine menaj, tabak ve metal servis takımlarının 

konulmaması/taşınmaması daha uygun olur. 

  Şişeler ve bardaklar birlikte taşınacaksa bardaklar sağ tarafa, şişeler sola ve biraz geriye, vücuda 

yakın dizilmelidir. 

 Malzeme dizilirken servis önceliğine dikkat edilmelidir. İlk servis edilecek içeceklerin şişe ve 

bardakları diğerlerine göre daha sağda bulunmalıdır. 

  Kokteyllerde vb. toplantılarda gezerek bardakla içecek dağıtılacaksa aynı cins içecek bardakları 

art arda duran sıralar hâlinde dizilmelidir. Böylece istenilen içecek kolayca alınabilir. 

 

 

1.4.3.Tek Elle Tepsi Taşıma 

 

Tepside bir veya iki parça hafif yükler taşınacaksa bu usul kullanılır. Genellikle içecek servisinde 

kullanılan yuvarlak tepsiler, bu yöntemle taşınır. İçeceklerin yanında hafif yemekler ve az sayıda şişe 

içecekler de bu yöntemle rahatlıkla taşınabilir. Güvensiz durumlarda şişeler yatık taşınmalıdır. Bu 

yöntemde sol el üzerinde avuç içi tepsinin altına yapışık ve ortalı bir şekilde taşınır. 

1.4.3. İki Elle Tepsi Taşıma 

 

Genelikle yüklü dikdörtgen tepsilerin taşınmasında kullanılan bir yöntemdir. Sağ elin taşıma dışında 

kullanılmasına gerek olmayan durumlarda kullanılabilir. Sağ el kullanılacaksa tepsi sol kol üzerine 

çekilerek tek elle taşımaya geçilir. Sağ el boşa çıkınca tekrar iki elle taşımaya geçilir. İki elle taşımada 

gidilecek yolda engebelerin olmamasına dikkat edilmelidir. Tepsi servis görevlisinin önünü kapattığı 

için taşıma esnasında çok dikkatli olunmalıdır. Bu yöntem kapısız düz salonlar için uygundur. 

 

 



1.4.4. Omuz Üzerinde Tepsi Taşıma 

 

Genellikle oda servisi yapan servis görevlilerinin kullandıkları bir yöntemdir.Merdiven çıkan personelin 

önünü rahat görerek daha güvenli taşıma yapmasını sağlar. Ağır tepsiler, uzun kenarları yanlara, kısa 

kenarları da öne ve arkaya gelecek şekilde sol omuz üzerinde taşınır. 

 Tepsi dengeli bir şekilde sol elle alttan tutulup sağ elle de bir köşeden desteklenerek sol omuz 

üzerine kaldırılır. 

 Sol elin parmakları arkaya gelecek şekilde durur. Avuç içi tepsiye iyice yapıştırılır. 

 Taşıma sırasında, sağ el serbest kalır. Serbest el kapı açmak veya asansör çağırmak için 

kullanılabilir. 

 Tepsilerin ağır olması hâlinde veya gerektiği zaman, sağ elle bir kenardan tutularak tepsinin 

dengesi sağlanır. Bu şekilde taşımada omuzdan da güç alınabilir. Sol kol vücuda yapıştırılarak 

vücut sağa doğru esnetilir. 

1.5. Tepsiyi Servanta Koyma Usulleri 

Tepsiyi servanta koyarken yapılması gereken işlem basamakları aynıdır.Tepsi konulacak yere vücudun 

sol tarafı ile yanaşılmalıdır. 

1.5.1. Geridona (Gueridon) Tepsi Koyma 

Geridonun üzeri mutlaka boş olmalıdır. Geridon’un üzerinde kendi ebatlarına uygun bir örtü ve örtüyle 

uyumlu kapak olmalıdır. Tekerlekli bir geridon kulanılıyorsa ayaklarını sabitlemek gerekir. Geridonun 

yüksekliği masa seviyesinin altında olmalıdır. Geridon mutlaka masanın sandalye olmayan kenarına 

bitişik olmalıdır. Masadan ayrılırken geridonda tepsi bırakılmamalıdır. Dolu gelen tepsilere, servisler 

yapıldıktan sonra masadaki boşlar yerleştirilerek masadan ayrılınmalıdır. Geridon, tepsi ile meşgul 

edilmemelidir. 

1.5.2. Tepsi Ayağına Tepsi Koyma 

Sol elle tepsi taşınırken sağ ele katlanmış olan tepsi ayağı alınır. Servis yapılacak masaya gelindiğinde 

önce tepsi ayağı açılarak yere konulur. Sonra da tepsi, ayağın üzerine bırakılır. Masaya dolu gelinip 

boşlar toplanarak tepsi ile masadan ayrılınır. Masa ayağı servis boyunca masanın yanında kalır. Servisin 

bitiminde en son tepsiyi götürürken tepsi ayağı katlanarak masadan ayrılınır. 

1.5.3. Yan Masaya Tepsi Koyma 

Tepsiyi yan masaya koyarken öncelikle masa üzerinde boş bir alan belirlenir. Masa boş değilse bu yer, 

genellikle iki kuverin arası veya köşesi olabilir. Servantın olmadığı servis alanlarında pratik bir yöntem 

olarak kullanılır. Kuversiz bir masanın yan masa olarak kullanılması en uygunudur. 


