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 İÇERİK 

 Yataklı sağlık tesisleri tarafından verilmekte olan yemek hizmetlerinin 

günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunulması maksadıyla, gıda 

kaynaklı hastalıkların gelişmesini önlemek, yiyeceklerin yıkanması, 

hazırlanması, pişirilmesi, saklanması, taşınması, hasta, hasta yakını ve 

çalışanlara dağıtımı, boşların toplanması, bulaşıkların yıkanması ve tekrar 

servise hazır hale getirilmesi ile ilgili güvenli uygulamaları sağlayan 

hizmetlerdir. 
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 TEMEL İLKELER 

 Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olması 
sağlanmalıdır. 

 Mutfak, yemekhane ve ambar hizmetleri düzenli ve verimli bir şekilde 
yürütülmelidir. 

 Ambarın düzenli, stokların usule uygun olup olmadığı kontrol edilmeli, bu 
hususta gerekli temel ilkeler saptanarak en iyi şekilde uygulanmalıdır. 

 Normal ve rejim yemeği alan hastalarla personel için, mevsimlik yemek listeleri 
diyetisyenin olduğu bir ekiple düzenlenmelidir. 

 Sağlık tesisine satın alınacak besin maddelerinin teknik şartnameleri 
oluşturulmalıdır. 
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 Planlanan yemek listeleri ve istihkak cetvellerine göre tüketim maddeleri 

günlük tabelaları hazırlanmalıdır. 

 Mutfağın temizlik ve düzeni, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve 

besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesi sağlanmalı ve dağıtımlar 

kontrol edilmelidir. 

 Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak 

saklanması sağlanmalı ve denetlenmelidir. 
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 Yemek tarifeleri standartlaştırılmalı, yemek reçeteleri hazırlanarak 

gerektiğinde günün şartlarına uygun düzeltmeler yapılmalıdır. 

 Personel yemek servisinin aksamadan devam etmesi, yemek yenen yerlerin 

ve yemek kaplarının modern usullerle temizlenmesi sağlanmalıdır. 

 Mutfak personelinin hizmet içi eğitim programı sağlık tesisi Kalite Yönetim 

Sistemi birimi ile birlikte hazırlanmalıdır. 

 Mutfak personeli, sağlık tesisi yönetimine belirlenen tüm eğitimlere 

katılmalıdır. Hijyen ve tüm eğitimler rutin aralıklarla verilerek kayıt altına 

alınmalıdır. 
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 Mutfakta görev alan tüm personel işinin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu 

ekipmanları kullanmalıdır. 

 Hekimin saptayıp önerdiği esaslara göre hastaya rejim yemeği tertip 

edilmelidir. Hasta ile mülakat yapılarak istek/alışkanlıkları doğrultusunda ve 

sağlık tesisinin de olanaklarını göz önünde tutularak gıda ve yemek çeşidi 

planlaması yapılmalıdır. Rejim yemeğiyle ilgili sayılar, rejim yemek tabelası 

olarak hazırlanmalıdır. 

 Süt çocukları ile küçük çocuklar için hazırlanan mama ve rejim yemeklerinin 

hazırlanma, pişirilme ve dağıtılma esasları saptanmalıdır. Bu konuda ilgililere 

direktif verilerek hazırlatılmalıdır. 
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 Rejim yemeği tepsileri kontrol edilmelidir. Rejim yemeklerinin cins, miktar nitelik, 
görünüş, sıcaklık-soğukluk vs. bakımından hastalara önerilen ve tertip edilen 
rejim yemeğinin uygun olup olmadığı, dağıtılmadan evvel görülmeli ve düzenli 

dağıtım yapılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 Yatan hastalar muntazam periyodik olarak dolaşılmalı, beslenmeyle ilgili istek ve 
eğilimleri tespit edilmelidir. Yemek listelerinin yapımında bu istekler dikkate 
alınmalıdır. 

 Normal veya rejim yemeği yiyen hastaların, hekimin tespit ettiği esaslar içinde 
kalmak suretiyle mümkün olduğu kadar değişik çeşitlerde yemeleri 
sağlanmalıdır. 

 Servis mutfaklarının hijyen standartlarına uygun olarak işletilmesi sağlanmalıdır. 
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 Mutfak Hizmetlerinin tüm aşamalarında sağlık tesisinin Hasta Hizmetleri ve Sağlık 
Otelciliği Müdürüyle birlikte kararlar alınmalı ve uygulatılmalıdır. 

 Gıdanın fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerinin yapılması veya yaptırılması 
sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesisine alınan gıda maddelerinin teknik şartnameye uygun vasıflarda 
alımı, pişirilmesi ve saklanması sağlanmalıdır. 

 Sağlık tesislerinde, mutfağın ve kat ofislerinin genel düzeni, hijyeni, personelin 
hijyen kontrolleri ve eğitim organizasyonları, satın alınacak malzemelerin 
şartnamede belirtilen özelliklere uygun olması, personelin çalışma saatleri, 
çalışma alanları, rotasyonları ve izin günleri organize edilmelidir. 

 Erzak ve malzemenin özelliğine göre uygun koşullarda saklanması 
sağlanmalıdır. 
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 Depolara gelen her tür malzemenin kabulü ve çıkarılması, malzemenin taşınması takip ve kontrol 
edilmelidir. 

 Malzemelerin depolara uygun şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Depoların temizliği ve düzeni sağlanmalıdır. 

 Verilen rasyon cetvelleri toplanarak, yemek yiyecek olan personelin mevcudu ve çalışma 
sistemine göre kahvaltı ve yemek öğünleri dikkate alınarak personel rasyonunu hesaplamak 
suretiyle günlük tüketim maddeleri tabelası düzenlenmelidir. Depoya giren ve üretime sevk 
edilecek olan malzemelerin depolara giriş çıkışı uygun koşullarda takip edilerek sağlanmalıdır. 
Depodan üretim için çıkarılan malzemenin iaşe tabelasında belirtilengramajlara uygun miktarda 
olması ve bu miktarlarda kazana girmesi, pişirilmesi gerekli denetimler yapılarak sağlanmalıdır. 

 Günlük tüketim maddeleri tabelasına göre mutfağa teslim edile bütün besin malzemeleri mevcut 
listeye göre hijyenik ve besin kaybı olmadan pişirilerek sunuma hazır hale getirilmelidir. 

 Normal ve rejim yemekleri, yemek pişirme ilkelerine ve sanitasyona uygun olarak yapılmalıdır. 
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 Yiyecek Üretiminde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

  Mutfak bölümlerinde bulunan baharat kapları nem tutmayacak özellikte malzemeden yapılmış olmalı 
ve ağzı kapalı muhafaza edilmelidir. 

  Mutfak içinde tat kontrolü hariç kesinlikle yemek yenilmemeli, tat kontrolü yapılırken her kontrol için ayrı 
kaşık kullanılmalıdır. 

 Mutfak personeli ünite içinde bone, maske, eldiven ve kolluk gibi kişisel koruyucu ekipmanlarla 
çalışmalıdır. 

 Etiket bilgileri olmayan, tarihi geçmiş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 Gıdalarda kullanım izni olmayan gıda boyaları, yiyecek içecek üretiminde kullanılmamalıdır. 

 Krema ve sütler açıldıktan sonra açılma tarihleri üzerlerine yazılarak iki gün içinde tüketilmelidir. 

 Yumurtalar kullanmadan hemen önce kesinlikle yıkanmalıdır. 

 Teneke kutularda gelen ürünler açıldıktan sonra aynı gün bitirilemeyecekse başka bir kaba, mümkünse 
gıda malzemeleri konulabilir uyarı yazısı bulunan kapaklı saklama kaplarına aktarılmalıdır. 
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 Oda Sıcaklığında Bekletilmeden Tüketilmesi Gereken Potansiyel Riskli Besinler 

 Süt ve süt ürünleri ile içeriğinde süt bulunan tüm besinler, 

 Kabuklu yumurtalar, 

 Et, tavuk, hindi, balık, midye, istiridye ve diğer deniz ürünleri, 

 Fırınlanmış veya kaynatılmış patates ve diğer pişmiş sebzeler, 

 Soya fasulyesi ve soya proteini içeren besinler, 

 Soya filizi, 

 Yağda bekletilmiş taze sarımsak, 

 Pişmiş veya kurutulmuş soğan, 

 Krema, et ve peynir içeren pastane ürünleri, 

 Soslar, pişmiş pirinç, makarna, 

 Kuru baklagiller, 

 Kutusu açılmış konserveler, 

 Raf ömrü geçmiş tüm besinler. 
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 Donmuş Gıdaların Çözdürülmesi 

 Dondurulmuş Gıdaların Soğuk Depoda Çözdürülmesi 

 Gıdalar +5°C’de çözdürülmelidir. Maksimum çözdürülme ısısı +8°C olmalıdır. 

 Gıdalar, çözülen sıvılara temas etmemeleri için mutlaka ızgaralı ve atık su 
tahliyeli arabalar ya da çözdürme kapları içinde çözdürülmelidir. 

 Donmuş gıdanın tamamen çözülebilmesi için iç (merkez) sıcaklığı +1°C’nin 
üzerinde olmalıdır. 

 Gıdanın sıcaklığını ölçen probe termometre, kullanım öncesi ve kullanım sonrası 
temizlenmelidir. 

 Söz konusu ısı ölçümleri riskli gıdaların çözdürülmesi esnasında yapılır. Isı ölçümü 
yapan kişi +10°C’nin üzerinde bir ısı ölçtü ise, diyetisyene haber verir. Düzeltici ve 
önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. 
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 Dondurulmuş Gıdaların Suda Çözdürülmesi 

 Dondurulmuş gıdanın acil olarak çözdürülmesi gerekiyorsa soğuk suda 
çözdürülme yapılmalıdır. 

 Çözdürülme yapılacak küvet ya da evye temiz olmalıdır. 

 Çözdürme küveti içilebilir nitelikte soğuk suyla doldurulmalıdır. 

 Çözdürme yapılan su her yarım saatte bir değiştirilmelidir. Bu işlem, gıdanın iç 
kısımları çözülürken bakterilerin dış yüzeyde çoğalmalarını yavaşlatır. Eğer 
çözdürme işlemi evyede yapılıyor ise, evyeye içilebilir nitelikte soğuk su 
doldurulduktan sonra suya hafif gider verilmeli ve musluk hafif açık bırakılmalıdır. 
Böylelikle çözdürme suyu kendini yenilemiş olmalıdır. 

 Suda (su soğuk olmalıdır) çözdürülen gıda hemen aynı gün içerisinde 
tüketilmelidir. 
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Dondurulmuş Gıdaların Mikrodalga Fırında Çözdürülmesi 

 Yalnız çok acil durumlarda ve ancak porsiyonluk küçük parçalarda 

uygulamak kaydı ile mikrodalga fırında veya normal fırında çözdürme 

yapılabilir. Bu şekilde çözdürülen gıda aynı gün içerisinde tüketilmelidir. 
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 GIDALARDAN ŞAHİT NUMUNE ALIMI 

 Günlük Şahit Numune Alımı 

 Gıda numuneleri bütün kitleyi temsil edecek şekilde homojen olarak alınmalıdır. 

 Gıdaların uygun şartlarda üretildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek mikrobiyolojik risk 
taşımadığını doğrulamak amacıyla, o öğün çıkan yemek çeşitlerinin hepsinden en az 200gr numune 
alınmalıdır. 

 Şahit numuneler tek kullanımlık steril kaplara alınmalı ve üzerlerine o günün tarihi yazılmalıdır. Eğer gıda 
daha önceden üretilmiş ise üretim tarihi de mutlaka şahit numunenin üzerine yazılmalıdır. 

 Alınan şahit numune 72 saat süreyle +4°C ’deki şahit numune dolabında/ alanında saklanmalıdır. 72 
saatin sonunda imha edilmelidir. 

 Bu süreç zarfında hasta, hasta yakını ve personelden herhangi bir şikâyet gelir ise numuneler soğuk zinciri 
kırılmadan ilgili laboratuvara gönderilmelidir. 

 Şahit numunelerin alımından ve imha edilmesinden gıda üretiminde bulunan aşçıbaşı sorumludur. 

 Alınan şahit numuneler Şahit Numune Takip Formu’na kaydedilmelidir. (Ek-3 ) 
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 Diyetisyenin Uygun Gördüğü Durumlarda Gıdaların Laboratuvara Teste Gönderilmesi 

 İşletmede sunulan gıdaların uygun şartlarda üretildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek mikrobiyolojik risk 
taşımadığını doğrulamak amacıyla, kurum dışı bir gıda laboratuvarının yetkili personelince, çıkan yemek çeşitlerinin 
tamamından gerekli görülen durumlarda numune alınıp soğuk zincir sağlanarak laboratuvara teste götürülmelidir. 

 Mutfak ve Yemekhanelerde Fiziksel Düzenlemeler 

 Mutfak içerisinde kişisel kullanım alanlarında el yıkama lavabosu, dezenfektanlı köpük sabun, kâğıt havlu bulundurulmalıdır. 

 Mutfak yer temizliğinde dezenfektan kullanımı önerilmez. Salgın durumunda EKK (Enfeksiyon Kontrol Komitesi) tarafından 
önerildiği takdirde dezenfektan kullanılmalıdır. 

 Mutfak personeli dışındaki kişiler mutfağa girmeden önce mutfak girişinde bone ve galoş takmalıdır. 

 Duvar ve tabanları yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. 

 Duvarlardaki panolar kromdan yapılmış ya da kendinden yapışkanlı panolar olmalıdır. (nem tutan, temizlenemeyen strafor 
türü değil) 

 Yiyecek hazırlanan bölümler düz yüzeyli, kolay temizlenebilen, paslanmaz çelikten olmalıdır. 

 Mutfak içinde hazırlık bölümleri ayrı üniteler olarak ayrılmalı ve tanımlanmalıdır. 
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 Yiyecek hazırlama bölümleri, pişirme ve son hazırlık bölümünden ayrı yerde 
bulunmalıdır. 

 Sebze hazırlık bölümünde, en az bir adet krom paslanmaz çelik yıkama havuzu 
veya sebze yıkama makinesi bulunmalıdır. Bu havuz ön yıkama, dezenfeksiyon 
ve durulama amacıyla kullanılmalıdır. 

 Dezenfeksiyon amaçlı klor içerikli ürünler tercih edilmelidir. 

 Yıkanmış sebze ve meyveler tekrar aynı sandık ya da kasalara konulmamalıdır. 

 Mutfak +18 ila +20 derece arasında tutulmalı ve hava sirkülasyonu olacak 
şekilde yapılandırılmalıdır. 

 Bakteri taşıyabilecek nemli bezler kullanılmamalı, kullanılan paspas bezleri ve el 
bezleri iki saatte bir değiştirilmeli, her bölüm için ayrı renk bez kullanılmalı ve kirli 
temiz bez ayrımı yapılmalıdır. 
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 Hasır ve tahta sepetler mutfakta kullanılmamalıdır. 

 Mutfak içinde doğrama için tahta malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Tahta yerine, polietilen doğrama tezgâhları kullanılmalıdır. 

 Mutfak içinde kullanılacak doğrama tezgahları çapraz bakteri bulaşmasını 

önlemek için, her bölüm ve yiyecek malzemesi için ayrı olmalıdır. Et 

doğrama, sebze doğrama vb. işlemler için farklı renkte olanlar 

kullanılmalıdır. 

 Mutfak içinde kullanılacak doğrama bıçakları yiyeceklerin cinsine göre ayrı 

olmalıdır. Bıçakların sterilizasyonu için sterilizasyon dolabı kullanılmalıdır. 
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 Mutfak içindeki tüm ünitelerde isim levhası bulundurulmalıdır. (bulaşıkhane, 

kasap vb.) 

 Mutfak içinde bulunan çöp bidonları ağzı kapaklı, el değmeden açılan, 

ayak pedalı ile/sensörlü şekilde açılmalıdır. 

 Mutfak içinde kullanılan su şebeke suyu olmalıdır. Şebeke suyunun kullanımı 

mümkün olmadığı durumlarda kullanılan suyun arıtılması sağlanmalıdır. 

 Mutfak içine kirli hiçbir malzeme sokulmamalı, malzemeler karton kutularda 

ve tahta kasalarla gelmiş ise kutularından çıkarılarak temizlenebilir plastik 

kasalarda içeri alınmalıdır. 

 Mutfak içi aydınlatmalar günışığına eşdeğer şekilde tercih edilmelidir. 
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 Mutfak, yemekhane ve servislerde bulunan kat ofisleri teknik şartnameye uygun olarak düzenli biçimde ruhsatlı firmalarca 
ilaçlanmalı ve yapılan ilaçlamalar kayıt altına alınmalıdır. 

 Mutfakta çalışan personele uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanmalıdır. 

 Mutfak personeli mutfakta kullandığı iş terliğiyle tuvalet ve banyo vs. alanlara çıkmamalıdır. Bu alanlara (tuvalet veya 

banyoya vs.) giderken ayağına galoş giymeli ve çıkınca galoşu çıkararak ellerini yıkamalıdır. 

 Mutfak ve yemekhane personeli hizmet alanı dışında iş kıyafeti ile dolaşmamalıdır. 

 Özellikle potansiyel riskli besinlerin satın alınması ve pişirme sıcaklığı ve servis sıcaklığının ölçülmesi esnasında kullanılacak 
olan probe termometrelerin (yiyecek/yemek termometresi) her kullanım öncesi ve sonrasında termometrenin besin ile 
temas eden kısımları sıcak sabunlu su ile temizlenerek ve etil alkollü pamuk veya dezenfektan içerikli tek kullanımlık kağıt ile 
dezenfekte edilerek yapılmalıdır. 

 Çöp kaplarının yıkanacağı alan sıcak ve soğuk su tesisatına sahip olmalı, bu alan yemek hazırlama ve depolama 
alanlarından uzakta ve kirlenmeye neden olmayacak şekilde yapılmış olmalıdır. 



YEMEKHANE HİZMET SUNUMU 

 MAL KABUL BÖLÜMÜ 

 Yemek Hizmetini Kendi Veren Sağlık Tesisleri; Taşınır Mal 

 Yönetmenliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılmalıdır. Hizmet alımı yolu ise yemek hizmet alımı kontrol komisyonu üyeleri ve 
diyetisyen/diyetisyenler tarafından şartnameye uygunluğu kontrol edilerek alınmalıdır. 

 Muayeneden geçen tüm malzemelerin ambalajlarına depo sorumlusu tarafından beyaz renkli, depoya giriş tarih etiketi yapıştırılmalıdır. 

 Teslim alınan riskli gıdalar kısa süre içinde ilgili depolara taşınmalıdır. Bu süre 15-20 dakikayı geçmemelidir. 

 Malzemeler, yapıştırılan etiket öne gelecek ve okunabilecek şekilde “FIFO (First In First Out) - İlk Giren İlk Çıkar ve LIFO (Last In Last Out) - 
Son Giren Son Çıkar prensibine göre deponun ilgili bölümüne yerleştirilmelidir. Malzemelerin raflarda dizilirken, eski malzemeler öne 
çekilerek yeni malzemeler arkaya yerleştirilmelidir. Üretime gönderilecek malzemeler her zaman ön sıradan seçilmelidir. 

 Mal kabul esnasında gelen gıdaların kapları, gıda ile temas edebilecek özellikte kaplar olmalı ve koruyucu malzemeler kullanılarak 
depolanmalıdır. 

 Malzeme muayenesi sırasında veya daha sonrasında uygun olmayan malzemeyle karşılaşılırsa hemen iade edilmelidir. Buna imkân 
yoksa kırmızı etiket ile işaretlenerek, diğer malzemelerden kolayca ayırt edilebilecek şekilde depo alanında oluşturulan iade rafına/ 
deposuna alınmalı ve kullanılmaması sağlanmalıdır. 

 İade edilen mallar için iade tutanağı tutulup bilgisi depo sorumlusu tarafından satın alma birimine iletilmelidir. 
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 Malzemenin depoya girişi sırasında karşılaşılan her türlü sorunla ilgili bilgiler 

satın alma sorumlusuna, bildirilmelidir. 

 Acil üretim söz konusu olsa dahi, tüm malzemeler muayeneden geçmelidir. 

Muayene edilmeyen malzemeler kesinlikle üretime verilmemelidir. 
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 DEPOYA ÜRÜN KABULÜ 

 Satın alınan ürünlerin etiket bilgisi olmalıdır. Güncel kalite standartlarına uygun, son 
kullanım tarihi geçmiş ürünler veya etiket bilgisi olmayan ürünler satın alınmamalıdır. 

 Naylon ve plastik ambalajlı ürünlerin ve vakumlanmış ürünlerin paketlerinde yırtık ve delik 
olmamalıdır. 

 Tüm gıda ürünlerinin Türk Gıda Kodeksine ve Kurallarına uygun olarak üretilmiş olduğu 
belgelenmelidir. 

 Teneke ambalajlı ürünlerin kutuları paslanmış ve şişkin olmamalıdır. Mümkünse plastik 
ambalajlı ürünler tercih edilmelidir. 

 Et ve süt ürünlerinde gıda bilgileri eksik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim izni 
olmayan ürünler kullanılmamalıdır. Tesise alınan ürünlerden bu belgeler istenmeli ve kaydı 
tutulmalıdır. 

 Satın alma depoları paslanmaz krom çelik alaşımlı raflardan oluşmalı ve yiyecekler, 
içecekler ve temizlik ürünleri ayrı depolarda depolanmalıdır. 
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 Kuru bakliyat ve benzeri yiyecekler depo içinde plastik palet üzerine konulmalıdır. 

 İlk gelen malzeme ile son gelen malzeme ayrılmalı, gıdalar tarihlerine göre ve öncelik 

sıralarına göre kullanıma sunulmalıdır. 

 Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri tesise frigofrik (soğutma özelliği olan araç) soğuk 

araçlarla gelmelidir. Frigofrik soğutmalı araçların dezenfeksiyonbelgeleri besin kabulü 

esnasında kontrol edilmelidir. Frigofrik araçlar bu ürünleri taşırken iç ısısının +2 +6ºC olması 

gerekir. Et ve et ürünlerinin iç sıcaklıkları ölçülerek teslim alınmalıdır. Balık 0 +4ºC, kümes 

hayvanları en fazla +4, kırmızı et ve ürünleri +4 +7 ºC iç sıcaklığa sahipken teslim alma 

işlemi yapılmalı ve bekletilmeden depolanmalıdır. 

 Dondurulmuş gelen gıdaların, çözülmüş olanları alınmamalı ve tekrar dondurulmamalıdır. 
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 DEPOLAMA 

 Depo aydınlatmalarının gün ışığına uygun koşullarda ve havalandırmalarının işlevsel 

durumda olması gerekmektedir. 

 Depolanan gıdalar depo duvarına yaslanmamalı, duvardan 20 santimetre mesafe olacak 

şekilde düzenlenmelidir. 

 Depolanan gıdalar yere konulmamalıdır. Plastik paletlerin üzerine veya yerden en az 15-20 

cm yüksekliğindeki raflara konulmalıdır. 

 Dondurulmuş gelen gıdalar donmuş gıdaların muhafazası için uygun olan -18ºC’ye 

ayarlanmış depolarda; dondurulmamış, ancak soğukta muhafaza edilmesi gereken 

gıdalar ise +4ºC’ye ayarlanmış depolarda muhafaza edilmelidir. 
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 Depolar daima kuru olmalıdır. Su, kanalizasyon vb. borularından uzak 

olmalı, varsa bu borularda terleme olmamalıdır. 

 Üretim alanındaki soğuk hava depolarında gıdalar karton kutuya 

konmamalı, depoda su veya buzla temas etmemelidir. Etler karkas ise 

asılmalı, birbiri üzerine yığılmamalı, aralarında yeterli hava sirkülasyonu 

olacak şekilde depolanmalıdır. 

 Duvar, yer ve tavanlar suya dirençli olmalı, rutubet tutucu ve suyu emici 

özellikte olmamalıdır. 



YEMEKHANE HİZMET SUNUMU 

 KURU ERZAK DEPOSU 

 Kiler içinde, ortam derecesi ve nem düzeyini gösteren termometre ve nemölçer bulundurularak günlük ve düzenli olarak 
kayıtları tutulmalıdır. 

 Kuru erzak deposu rafları paslanmaz krom çelikten olmalıdır. 

 Kuru bakliyatların konduğu plastik kapların üzerinde mümkünse gıda malzemeleri konulabilir uyarı yazısı bulunmalıdır. 

 Erzak deposunda malzemelerin zemin ile direk temasını kesmek için altlarında havalandırma amaçlı plastik paletler 
olmalıdır. 

 Malzemeler son kullanma tarihlerine göre sıralanmalı ve “FIFO (FirstIn First Out) - İlk Giren İlk Çıkar ve LIFO (Last In Last Out) - 
Son GirenSon Çıkar” ilkesine uyulmalıdır. 

 Kuru gıda depolarının hava sirkülasyonu iyi olmalı; ortamda rutubet ve nem olmamalıdır. Kuru gıdalar ambalajlarında hava 
almayacakşekilde muhafaza edilmelidir. Üretim alanlarındaki kuru gıdaların saklandıkları alanlarda ise; eğer ürünler orijinal 
ambalajlarından çıkarıldılar ise bu ürünler gıda muhafaza etmeye uygun ve hava aldırmayacak türde muhafaza 
ekipmanlarında saklanmalıdır. Üzerlerine üretim ve son kullanma tarihleri etiketlenmelidir. 

 Üretim alanında işlenmiş kuru pasta gibi soğuk hava depolarında saklanamayacak ürünler; nemsiz, sıkı kapatılmış kaplarda, 
hava almayacak şekilde, üzerlerinde üretim tarih etiketleri yapıştırılmış olarak muhafaza edilmelidir. 

 Gıdaların depoya alınma ve son kullanma tarihlerine ait depolanan raflarda bilgi etiketi bulundurulmalıdır. 
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 SOĞUK HAVA DEPOLARI 

 Soğuk hava depoları; sebze dolabı, et dolabı, süt ve süt ürünleri, hazırlık dolapları olarak ayrılmalıdır. 

 Soğuk hava depolarında iç ısı derecesini gösteren termometre bulunmalıdır. Termometrenin göstergesi dış kısımda 
bulunmalı ve günlük en az iki kez kayıt altına alınmalıdır. 

 Soğuk hava depoları içeriden açılabilir olmalı veya içeriden dışarıya haber verilebilecek alarm sistemi bulunmalıdır. 

 Soğuk hava depolarına konulan malzemeler çiğ ve pişmiş olarak ayrılmalı ve üstleri streç rulo ile kapatılmalıdır. Ürünlerin 
üzerine mutlaka üretim tarihi yazılmalıdır.Soğuk hava dolap motorlarının altına ürün konulmamalıdır. Derin dondurucu/şok 
dolaplarında saklanan ürünler zeminle temas etmemeli ve altlarına plastik palet yerleştirilmelidir. Ürünlerin araları hava 
sirkülasyonu olacak şekilde açık olmalıdır. 

 Kırmızı, beyaz et ve et ürünleri 0 +2°C, süt ve süt ürünleri +2 +4°C, taze balık ürünleri +1°C, yumurta +3 +4°C, dondurulmuş 
ürünler en az  18°C’de, soğuk sunum için hazırlanmış yiyecekler (sütlü veya meyveli tatlılar vb.), +5°C’de saklanmalı; sebze 
ve meyve dolabı +4 +7°C olmalıdır. 

 Soğuk servis edilecek yiyecekler, servise sunulmadan önce maksimum +7°C de bekletilmeli ve 24 saat içinde tüketilmelidir. 

 Soğuk hava deposu rafları delikli, paslanmaz krom çelikten olmalıdır. 
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 GIDA MADDELERİNİN DEPODAN MUTFAĞA TAŞINMASI 

 Çabuk bozulma riskine sahip riskli gıda maddeleri (et, tavuk, balık vb.) depolardan mutfağa 
taşınırken dikkatli olunmalı ve mümkün olduğunca kısa zamanda mutfağa ve buradaki ilgili 
depolara taşınmalıdır. 

 Karton ve tahta kasalarda olan malzeme mutfağa kesinlikle alınmamalıdır. 

 Plastik ve teneke ambalajda getirilen ürünler (reçeller, peynir vb.) mutfağa alınmadan önce dış 
kısımları temizlenmeli ve silinmelidir. 

 Depodan kasa ile sebze yıkama bölümüne getirilen sebze ve meyveler çiğ tüketilecek ise 
kasalarından boşaltılıp klorlu suda yıkandıktan sonra temiz küvetlerle mutfağa çıkartılmalıdır. 

 Depodan mutfağa gelen ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka kontrol edilmelidir. 

 Soğuk hava depoları, soğuk dolaplar, tezgâh altı soğuk dolapların sıcaklıkları günlük kontrol 
edilerek Soğuk Hava Depoları Kontrol Forumu’na kaydedilmelidir. Kuru gıda depolarının 
sıcaklıkları ve nem oranları günlük kontrol edilerek Depo Kontrol Forumu’na kaydedilmelidir. Gıda 
depolarının detaylı temizliği haftada bir kez yapılarak Gıda Deposu Haftalık Temizlik ve Kontrol 
Forumu’na kaydedilmelidir. 
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 HİZMET SUNUMU 

 Mutfak çalışan personelinin giydiği üniformalar günlük olarak değiştirilmelidir. Üniformalar 
dışarıda kirlenebileceğinden ve kirli üniformalardan gıdalara bakteri bulaşacağından 
üniformalar sadece işyerinde kullanılmalı ve mesai bitiminde mutlaka çıkarılmalıdır. 

 Üniformaların üst ceplerinde kalem, sigara, çakmak vb. eşya bulundurulmamalıdır. 

 Mutfak personeli Hijyen Bölgesi’nde kesinlikle Firma veya sağlık tesisinin temin ettiği terlik ve 
çizme kullanmalı, bu giysiler tesis dışına çıkartılmamalıdır. 

 Erkek personel günlük olarak sakal tıraşı olmalıdır. Saç tıraşı kısa kesim olmalıdır. Mutfak 
personeli gıda üretimi esnasında saçların gıdanın içine düşmesini engellemek amacıyla 
bone, maske ve kollarını kapatacak kolluk kullanmak zorundadır. 

 Bayan mutfak personeli saçlarını topladıktan sonra, tüm saçı örtecek şekilde bone, maske 
ve kollarını kapatacak kolluk kullanmak zorundadır. 
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 Saçlar üniformalar giyilmeden önce taranmalıdır. Aksi takdirde üniformanın 

üzerine dökülen saçlar gıdaları kirletebilir. 

 Uzun tırnaklar bakterilerin barınması için uygun ortamlar olduğundan, 

tırnaklar daima kısa kesilmelidir. Tırnak cilası ya da oje kullanılmamalıdır. 

 Yüzük, saat, bileklik vb. takı eşyaları da bakteriler için uygun birer barınaktır 

ve bakterilerin yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gıda üretimi ve 

sunumu yapan kişilerin takı takması kesinlikle yasaktır. 

 Gıda üretimi ve sunumu yapan kişiler çalışmaya başlamadan önce duş 

alıp, temiz üniformalarını giyip, ellerini iyice yıkayıp mutlaka dezenfekte 

etmelidirler. 
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 Eller aşağıdaki durumlarda El Yıkama Talimatı’na uygun olarak mutlaka yıkanıp dezenfekte edilmelidir. 

  İşe başlamadan önce, 

 Çalışma sırasında sık sık, 

 Eldiven giymeden önce ve sonra, 

 Temizlik bezi kullanımından sonra, 

 Gıdayla temas etmeden önce, 

 Çiğ gıdalarla temas ettikten sonra, 

 Hayvansal ürünlerle uğraştıktan sonra, 

 Göz, burun, ağız, kulak vs. vücut bölgelerine dokunduktan sonra, 

 Tuvalet kullanımından sonra, 

 Atıklarla uğraştıktan sonra, 

 Sigara içtikten sonra, 

 Her dinlenme/aradan sonra, 

 Ana depolardan ambalajlı ürün aldıktan sonra, 

 Her üretim alanına girerken. 
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 Üretim alanında sigara içilmemeli, sakız çiğnenmemeli, tükürülmemeli, yemek yenmemeli, 
hazırlanan yemekler parmakla tadılmamalıdır. 

 Kol ya da ellerde kesik ya da yaralar varsa, bunlar su geçirmez renkli bandajlarla 
kapatılmalıdır. Yara ve kesik elde ise bandajın üzerine eldiven giyilmelidir. Gıdanın içine 
düştüğünde kolayca fark edilip bulunabilmesi için parlak renkli bandajlar kullanılmalıdır. 

 Solunum, sindirim ve deri hastalığı bulunan personel üretimde çalıştırılmamalıdır. Bu tip 
sağlık sorunu bulunan personel kurum diyetisyeni veya Enfeksiyon Kontrol Komitesinin 
direktifleri doğrultusunda gıda ile doğrudan teması olmayan işlerde çalıştırılmalıdır. 

 Mutfak içerisine girmesi gereken sağlık tesisi çalışanları mutlaka maske, bone ve galoş 
giymelidir. Mutfak girişine hijyen alanı oluşturulmalıdır. 

 Teknik servis personeli mutfağa girişte önlük, bone ve galoş giymelidir. 

 Teknik çalışma yapılan alanın çevresindeki gıda maddeleri çalışma bölgesinden 
uzaklaştırılmalıdır. 

 Teknik çalışma bittikten sonra temizlik yapılmadan gıda üretimine başlanmamalıdır. 
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 Çalışma yapan teknik servis personeli, çalışma başlangıç ve bitiş saati ile 

arıza alanını kayıt etmelidir. 

 Numune alırken eller mutlaka dezenfektanlı köpük sabunla iyice yıkanıp, 

kurulanıp, dezenfekte edilmelidir. Ayrıca numune alımında kullanılan 

ekipmanlar steril olmalıdır. 

 Alınan numunelerin yazıldığı laboratuvar formunun bir nüshası aşçıbaşı 

tarafından alınmalıdır. 

 Analiz sonuçları alındığında varsa mikrobiyolojik üreme olan ürünler ve 

muhtemel bulaşma riski diyetisyen tarafından değerlendirilerek tekrar 

etmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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 YEMEĞİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU 

 Yemek yapımı ile ilgili ön hazırlıklar bir gün önceden yapılmalıdır. En az bir 

gün önceden temin edilecek malzemeler uygun saklama koşullarına göre 

sağlık tesisi mutfağında muhafaza edilmelidir. 

 Ekmekler hijyenik ortamlarda hazırlanmış, tek tek poşetlenmiş, tuzlu ve 

tuzsuz, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ekmek olarak, 

ambalajlarının üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olacak şekilde 

sunulmalıdır. Ekmek günlük olarak temin edilerek, kesinlikle bayat ekmek 

kullanılmamalıdır. Özel rejim yemeği verilmesi gereken hastalar için 

proteinsiz ekmek, glütensiz ekmek, mısır ekmeği vb. olmalıdır. 
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 Aylık normal ve rejim yemek listeleri kurum diyetisyeni tarafından 

hazırlanarak sağlık tesisi yönetimine sunulacaktır. Yemek üretimi bu listelere 

göre yapılacak olup sağlık tesisi yönetimine onayı olmadan değişiklik 

yapılmamalıdır. Diyetisyen tarafından onaylanan yemek listesinde zorunlu 

nedenlerle (teknik arızalar, don olayı vb. sebeplerle sebze meyve 

bulunamaması vs.) değişiklik yapılması gereken durumlarda değişiklikler en 

az bir gün önceden bildirilecektir. 
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 Hazırlanacak rejim yemeklerinin sağlık tesisi klinik diyetisyeninin verdiği 

genel diyet talimatlarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Özel 

diyetleri olan hastalara ise klinik diyetisyeninin verdiği diyete göre yemek 

hazırlanacaktır. Hekim tarafından hastaya özel beslenme gerektiren 

hastalık durumlarında order edilen tıbbi beslenme tedavisine yönelik (rejim) 

yemeği olursa servis hemşiresi tarafından diyetisyene bildirilecektir. 
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 Yiyecek malzemeleri kazana girmeden veya hazır hale getirilmeden iaşe 

edilecek kişi sayısı ve bu şartnamedeki gramajlara göre kontrol edilmelidir. 

Hiçbir şekilde eksik madde ve malzeme ile yemek hazırlanmamalıdır. İaşe 

edilecek kişi sayısı ile gramajların kontrolünde uygulanacak muayene 

tekniği ve bunların uygunluğu sağlık tesisi yönetimi tarafından 

belirlenmelidir. 

 Sabah kahvaltıları ve ana yemekler, yemekhanelerde personele selfrom 

(kaymaz) tepsilerle porselen tabaklarla dağıtılacaktır. Çelik çatal, bıçak ve 

içecekler için tek kullanımlık karıştırıcı servis sunumunda verilecektir. Kahvaltı 

porsiyonlama işlemleri mesai saatleri içinde kurum diyetisyeninin belirlediği 

saatlerde yapılacaktır. 
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 Yemekler, personele, kliniklerde hastalara ve refakatçilere porselen tabakla 
sunum yapılacaktır. Hasta ve Çalışan güvenliği açısından riskli görülen 
bölümlerde (enfeksiyon, psikiyatri vb.) dispozable ürünlerle yemek servisi 
sağlanacaktır. Hasta yemekleri sağlık tesisinin tahsis ettiği kat ofislerinde 
porsiyonlanarak, servis elemanları tarafından servis hemşiresi gözetiminde 
hastalara sunulacaktır. 

 Yemekhanelerin her türlü araç ve gereci (biberlik, limonluk, zeytin yağlık, sirkelik, 
sürahi, bardak ve kâğıt peçeteler vb.) kullanıma hazır bulundurulacaktır. Her 
öğünde masalar temizlenmiş ve düzgün bir biçimde hazırlanmış olacaktır. 

  Personel yemekhanesinin girişine tüm personellerin görebileceği bir panoya 
günlük yemek menüsü ve kalori değerleri yazılacaktır. 

 Tatlılar tek kullanımlık, ısıya dayanıklı, besin hijyen standartlarını koruyabilecek 
kapaklı kaselerde dağıtılacaktır. (muhallebi, sup, sütlaç ve pelte vb.) 
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 Diyet yiyecek hastalara verilecek beyaz peynirler tuzlu ve tuzsuz, kaşar peyniri streçlenmiş 
olarak dağıtılacaktır. Yumurtalar diğer gıda maddeleri ile temas etmeden dağıtılacaktır. 

 Diyet tedavisi uygulanan hastalara ara öğün saatini, sayısını ve içeriğini sağlık tesisi 
diyetisyeni belirleyecektir. Ayrıca özel diyet uygulaması gereken hastalara verilecek gıda 
maddelerinin hazırlanması mutfak sorumlusu sağlık tesisi diyetisyeni nezaretinde ve 
belirtilen gramajlarda gerçekleştirilecektir. Kahvaltı ve yemeklerde hastalara verilecek 
şeker, tuz, tatlandırıcı tek kullanımlık özel ambalajlarda olacaktır. 

 Rasyon sayıları dosyalanacak ve ay sonunda toplam sayılar raporlanacaktır. Personelde 
ise yemek dağıtımları kart okuyuculu sistem veya imza karşılığı yapılacak olup ay sonunda 
toplam yemek yenen öğün sayısı raporlanacaktır. 

 Sağlık tesisi yönetimi uygun gördüğü takdirde; ameliyathane, acil servis ya da yoğun 
bakım gibi özellikli ünitelerde görev yapan personele yemek verilebilmelidir. Bu birimlerde 
çalışan personele, bulunduğu birimde yemek yiyebilmesi için gerekli fiziki düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
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 YEMEK SERVİSİ HİZMET SUNUMU 

 Yemek servisi öncesinde verilen rasyonlara göre yemek dağıtımı yapılması için gerekli düzen 
alınarak katlara yemekler çıkarılmalıdır. 

 Yemek servisi yapan personel, hasta ismine göre yemek tepsisini hazırlamalı ve sağlık personeli 
eşliğinde dağıtım yapmalıdır. 

 Odaya gelen servis personeli yemek dağıtımı için izin istemeli, kendisini tanıtmalı, hastaya ismi ile 
hitap edip yemek sunumunu gerçekleştirmeli ve iyi dilek temennisi ile odadan çıkmalıdır. 

 Uygulama Örneği 

 Dağıtımı yapan garson yemek servisi için gezdiği tüm odalara girmeden önce; 

 Kapıya 3 kez vurarak, 

 “İyi günler efendim, otelcilik hizmetlerinden geliyorum. Yemek servisinizi yapacağım, müsait misiniz” 
denildikten sonra odaya girecek, Hastaya ismi ile hitap edilerek; “Hatice hanım yemeğinizi nereye 
bırakmamı istersiniz” dedikten sonra, tepsiyi hastanın ya da refakatçisinin istediği yere bırakarak iyi niyet 
temennisinde bulunulacaktır. “Afiyet olsun” diyerek odadan ayrılınacaktır. 
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 Yemek servisinden sonra, sağlık tesisi yönetimine tarafından belirlenen 

saatte tüm odalar gezilerek, boş yemek tepsilerinin toplanması garsonlar 

tarafından gerçekleştirilecektir. 

 Boş tepsilerin toplanması için odalara girerken tekrar izin istenilecek, 

yemeğin yenip yenilmediği gözle kontrol edilecek, boş yemek tepsisi 

tekrar izin istenerek alınacak ve tekrar iyi niyet temennisi ile odadan boşlar 

alınarak çıkılacaktır. 
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 SAĞLIK TESİSİNE AİT MUTFAKTAKİ EKİPMANLAR ve EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ 

 DAVLUMBAZLAR 

 Temizliğe başlamadan önce davlumbaz aydınlatmalarının elektrik şalterleri indirilmelidir. 

 Davlumbazların filtreleri yerlerinden çıkartılmalı, büyük bir kaynatma kabına bol su 
doldurulmalı, uygun görülen miktarda yağ çözücü suya ilave edilerek temizlenmelidir. 

 Davlumbaz filtreleri Enfeksiyon Kontrol Komitesinin uygun gördüğü çözelti içinde 
bekletilerek temizlenmelidir. 

 Filtreler bol su ile durulanır, kuruladıktan sonra yerlerine takılmalıdır. 

 Herhangi bir kazaya neden olmamak için, filtreler çıkarılırken ve yerine takılırken dikkatli 
olunmalıdır. 

 İşlem sırasında yardımcı malzeme olarak koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük 
kullanılmalıdır. 
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 EL YIKAMA LAVABOLARI 

 El yıkama lavabosunun önce fayansları, ardından musluğu ve en son zemini temizlenmelidir. Yağlar için 
yağ çözücü kullanılmalıdır. 

 Lavabo ve kenarları uygun görülen temizlik maddesi kullanılarak temizlenmelidir. Lavabo aynası bez ve 
uygun temizlik maddesi kullanarak silinmelidir. Kirler uygun görülen yüzey temizleyici ile ovulup bol su ile 
durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzeme olarak koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey şişesi kullanılmalıdır. 

 Gıda ile temas etmeyen dış yüzeyler çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 

 Çöpler alınır, çöp kovası kirlendiğinde hemen periyodik olarak haftada bir yıkanmalıdır. 

 Yer süzgeci su tutularak kaba kirlerinden arındırılmalıdır. Uygun görülen dezenfektan kullanılarak temizliği 
ve kontrolü yapılmalıdır. En son zemin saplı fırça ile temizlenip çekçekle suyu alınmalıdır. 

 Lavabolardaki sabunluklar her boşalmadan sonra yıkanıp kurulandıktan sonra yeniden doldurulmalıdır. 
Bir haftada boşalmadığı durumlarda boşaltılarak aynı şekilde temizliği yapılarak yeniden doldurulmalıdır. 
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 SEBZE - MEYVE YIKAMA LAVABOLARI 

 Lavabolar, uygun görülen klor bazlı yağ çözücü temizlik maddesi ile 

hazırlanmış solüsyonlu su ile fırçalanarak bol su ile durulanmalıdır. 

 İnce kireç tabakası görünüyor ise kireç sökücü ile temizlenip tekrar bol su ile 

durulanmalıdır. 

 Gıda ile temas etmeyen dış yüzeyler çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 

 Gıda ile temas eden bölgeleri dezenfekte edilmelidir. 
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 ÇALIŞMA TEZGÂHLARI 

  Öncelikle kaba kirler temizlenmelidir. 

  Tezgâhlar hazırlanan uygun temizlik maddesi ile temizlenmelidir. Ardından bol su ile durulanmalıdır. 

  Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey şişesi vb. malzemelerden 

oluşmaktadır. 

 Gıda ile temas etmeyen dış yüzeyler çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 



YEMEKHANE HİZMET SUNUMU 

 MUTFAK MALZEME VE YİYECEK TAŞIMA ARABALARI 

  Öncelikle cihazın elektrik fişi temizlik sırasında çıkarılmalıdır. 

 Taşıma arabalarının kaba kiri, ılık su ile temizlenmelidir. 

 Araba, hazırlanan yağ çözücü ile temizlenir ve bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey şişesi vb. malzemelerden oluşmaktadır. 

 Tekerleklerin temizliğine özen gösterilmelidir. 

 BEN- MARİLİ ARABALAR (Sıcak Yemek Arabaları) 

 Öncelikle cihazın elektrik fişi temizlik sırasında çıkarılmalıdır. 

 Sıcak yemek arabası, hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenmelidir. Ardından bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. malzemelerden oluşturulmaktadır. 

 Tekerleklerin temizliğine dikkat edilmelidir. 

 Gıda ile temas etmeyen dış yüzeyler çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 
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 TABAK ISITMA ARABALARI 

 Öncelikle cihazın elektrik fişi temizlik sırasında çıkarılmalıdır. 

 Tabak ısıtma arabası hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenir. 

Ardından bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 

malzemelerden oluşmaktadır. 

 Tekerleklerin temizliğine dikkat edilmelidir. 

 Gıda ile temas etmeyen dış yüzeyler çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 
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 LPG’Lİ VE ELEKTRİKLİ OCAKLAR 

 Ocağın elektrik veya LPG düğmesi kapatılmalıdır. 

 Ocakların kaba kiri bir ıspatula ile temizlenmelidir. 

 Bir sprey şişesi ile yağ çözücü yüzeye püskürtülmelidir. 

 1-2 dakika sonra bir temizlik bezi ile temizlenip, bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey şişesi vb. 

malzemelerden oluşmaktadır. 

 Çalışma esnasında kimyasalların göz ve cilt ile temasından k a ç ı n ı l m a l ı d ı r . 
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 IZGARALAR 

 Izgaraların kaba kirleri bir ıspatula ile temizlenmelidir. 

 Bir sprey şişesi ile yağ çözücü yüzeye püskürtülmelidir. 

 Cihaz +50°C’ye kadar ısıtılmalıdır. 

 1-2 dakika sonra bir temizlik bezi ile temizlenir ve bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey şişesi vb. malzemelerden oluşmaktadır. 

 Çalışma sırasında kimyasalların göz ve cilt ile temasından kaçınılmalıdır. 

 Kömür ızgaralarının üst yüzeyleri kömür ateşi veya herhangi bir ısı kaynağı üzerinde ısıtılarak kaba kirler ıspatula ile kazınıp 
ızgara üzerinden alınmalıdır. Yüzeye boydan boya yağ sökücü püskürtülmeli, yağ çözücünün yüzeye işlemesi için 1-2 dakika 
beklenmeli, gevşeyen kirler ızgara fırçası vb. malzeme ile kazınmalıdır. 

 Temizlenen ızgara yüzeyleri deterjanlı su ve sünger ile yıkanarak durulanmalı, kurulanmalıdır. 

 Gıda ile temas etmeyen dış yüzeyler çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 
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 DEVRİLİR TAVALAR 

 Elektrik veya LPG düğmesi kapatılmalıdır. 

 Devrilir tavaların kaba kiri ılık su ile temizlenir ve dikey hale getirilmelidir. 

 Devrilir tavalar hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenip, bol su ile 

durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey 

şişesi vb. malzemelerden oluşturulmaktadır. 

 Gıda ile temas etmeyen dış yüzeyler çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 
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 BUHARLI KAZAN 

 Elektrik veya LPG düğmesi kapatılmalıdır. 

 Buharlı kazanının kaba kiri ılık su ile temizlenmelidir. 

 Buharlı kazan hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenmelidir. 

 İç ve dış yüzeyler bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 

malzemelerden oluşturulmaktadır. 

 Buharlı kazanın su haznesi ölçülü miktara kadar su ile doldurulmalıdır. 
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 FIRINLAR 

 Fırının kaba kiri bir ıspatula ile temizlenmelidir. 

 Fırın +50°C’ye kadar ısıtılmalıdır. 

 Yağ çözücü, bir sprey şişesi ile yüzeye püskürtülmelidir. 

 Beş dakika sonra temizlik bezi ile temizlenip, bol su ile durulanmalıdır. 

 Taş tabanlı fırınların (pizza ve odun fırını) iç yüzeyi sadece ıslak bez, dış yüzeyleri ise deterjanlı su ile temizlenip durulanmalıdır. 
Fırın kapakları ve çelik yüzeyler sıcakken yağ çözücü püskürtülüp, yağ çözücü tamamen emildikten sonra nemli bez ile 
temizlenmeli, son olarak temiz ıslak bez ile silinmelidir. 

 Mikrodalga fırının fişi elektrikten çekilir. İç ve dış kısmı deterjanlı su ile ıslatılmış nemli bezle silinmelidir. Daha sonra temiz bez ile 
kurulanmalıdır. İçindeki cam hazne deterjanlı su ile yıkanarak yerine yerleştirilmelidir. Makinenin fişi takılarak çalışır hale 
getirilmelidir. 

 Fırın yüzeyi bez ile kurulandıktan sonra çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey şişesi vb. malzemelerden oluşmaktadır. 

 Çalışma sırasında kimyasalların göz ve cilt ile temasından kaçınılmalıdır. 
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 FRİTÖZLER 

 Öncelikle fritözün elektriği düğmesinden kapatılmalıdır ve fişi çekilmelidir. 

 Ardından fritöz haznesindeki yağ, yağ atık ünitesine boşaltılmalıdır. 

 Fritöz haznesi bol su ile doldurulduktan sonra, belirli oranda hazırlanmış yağ 
çözücü ilave edilmelidir. 

 Fritöz çalıştırılır, çözelti 10-15 dakika kaynatılmalıdır. 

 Hazne boşaltılır, bol su ile durulanmalıdır. 

 Dış yüzeyler temiz bez ile silinir, çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey 
şişesi vb. malzemelerden oluşmaktadır. 

 Çalışma sırasında kimyasalların göz ve cilt ile temasından k a ç ı n ı l m a l ı d ı r . 
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 MİKSERLER 

 Makinenin fişi elektrikten çekilmelidir. 

 Makinenin dış aksamı deterjanlı su ile temizlenmelidir. Temiz bez ile 

silinmelidir. 

 Aparatlar sökülerek bulaşık deterjanlı su ile yıkanmalı ve bol su ile 

durulanmalıdır. 

 Makinenin sökülen parçaları yerlerine takılarak kullanılır hale getirilmelidir. 
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 HAMUR KARMA MAKİNELERİ 

 Makinenin fişi elektrikten çekilmelidir. 

 Hamur karma makinesinin sökülebilen tüm parçaları sökülmelidir. 

 Hamur karma makinesinin kaba kiri bir ıspatula ile temizlenmelidir. 

 Sökülen parçalar hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenmelidir. 

 Hamur karma makinesi bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenmelidir. 

 Hamur karma makinesi ve sökülen tüm parçaları bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger v e         
s p r ey şişesi vb. malzemelerden oluşmaktadır. 
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 HAMUR AÇMA MAKİNELERİ 

 Makinenin fişi elektrikten çekilmelidir. 

 Makinenin sökülen parçaları deterjanlı çözelti ile yıkanır, bol su ile 

durulanmalıdır. 

 Hamur açma bezi plastik spatula ile kazınarak temizlenmelidir. 

 Dış yüzeyler nemli bezle silinerek temizlenir, sökülen parçalar    y e r i n e          

t a k ı l m a l ı d ı r . 
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 ROLL AÇMA MAKİNELERİ 

 Makinenin elektrik bağlantısı kesilmelidir. 

 Hamuru parçalayan ayrılabilir bölümler çıkartılmalıdır. 

 Makine üzerinde yapışmış hamur parçaları spatula ile temizlenmelidir. 

 Deterjanlı su ve sünger ile yıkanmalı, sünger ve bol su ile durulanmalıdır. 
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 DİLİMLEME VE DOĞRAMA MAKİNELERİ 

 Çalışmaya başlamadan önce cihazın elektrik fişi çekilmelidir. 

 Kesici parçalara dikkat edilmelidir. 

 Dilimleyicinin sökülebilen tüm parçaları hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi 

ile temizlenerek tüm parçalar bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey 

şişesi vb. malzemelerden oluşturulmaktadır. 

 Sökülen parçalar tekrar kullanıma hazır hale getirildikten sonra bir sonraki 

kullanıma kadar streç film ile örtülerek muhafazası yapılmalıdır. 
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 POLİETİLEN KESME BLOKLARI 

 Sabit ve sabit olmayan polietilen kesme bloklarının kaba kirleri su ile 

akıtılmalıdır. Daha sonra hazırlanan bulaşık deterjanı ve sıcak su ile iyice 

temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 

malzemelerden oluşturulmaktadır. 

 Yüzeyi aşırı bozulmuş kesme tablaları yenilenmelidir. 
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 İÇECEK DİSPENSERLERİ (Otomatik İçecek Makinesi) 

 Temizliğe başlamadan önce cihazın elektrik fişi çekilmelidir. 

 İçecek dispanserleri hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenerek 

bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 

malzemelerden oluşturulmaktadır. 



YEMEKHANE HİZMET SUNUMU 

 BUZ MAKİNELERİ (Mutfakta Mevcut İse) 

 Temizlik ve dezenfeksiyon öncesi buz makinelerinin elektrik fişi çekilir ve içi 
tamamen boşaltılmalıdır. 

 Bakımı için hava bırakmayan bir beze çok az bakım kimyasalı dökülmelidir. 

 Makinenin metal dış yüzeyi bakım kimyasalı dökülen bez ile ovularak yüzey 
nemli bez ile silinmelidir. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 
malzemelerden oluşturulmaktadır. 

 D ı ş   y ü z e y l e r    t e m i z    b e z    i l e    s i l i n ir, çelik parlatıcı ile 
parlatılmalıdır. 
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 TERAZİLER 

 Terazinin kaba kiri ılık su ile akıtılarak hazırlanan bulaşık deterjanı ile 

temizlenir, bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger v b .     

m a l z e m e l e r d e n    o l u ş t u r u l m a k t a d ı r . 
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 PATATES SOYMA MAKİNELERİ 

 Makinenin fişi elektrikten çekilmelidir. 

 Bol bol suyla kaba kirlerinden arındırılmalıdır. 

 Sökülebilen parçalar sökülür, makinenin içi, dışı, klor bazlı temizlik maddesi 

ile yıkanır ve bol su ile durulanır ve kurumaya bırakılmalıdır. 

 Dış yüzeyler temiz bez ile silinir, çelik parlatıcı ile parlatılmalıdır. Sökülen 

parçalar tekrar kullanıma hazır hale getirildikten sonra bir sonraki kullanıma 

kadar streç film ile  ö r t ü l e r e k    m u h a f a z a s ı    y a p ı l m a l ı d ı r . 
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 KEMİK HIZARLARI 

 Makinenin fişi elektrikten çekilmelidir. 

 Kapağı açılır, tazyikli su ile kaba kirleri arındırılmalıdır. 

 Deterjanlı su ile fırçalanarak yıkanır, bol su ile durulanmalıdır. Alt çekmecesi 

sökülüp, deterjanlı su ile yıkanmalıdır. 

 Döner testere çok dikkatli bir şekilde silinerek temizlenmelidir. 

 Bol su ile durulanarak yerine konarak kurumaya bırakılmalıdır. 

 K u l l a n ı m ı   v e   t e m i z l i ğ i   s ı r a s ı n d a   ç e l i k   e l d i v e n          

g i y i l m e l i d i r . 
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 KIYMA MAKİNELERİ 

 Makinenin elektrik bağlantısı kesilmelidir. 

 Kıyma makinesinin spirali, bıçağı ve aynası ayrılarak bol deterjanlı su ile yıkanıp, 
durulanmalıdır. 

 Makinenin iç kısmı bol deterjanlı su ile yıkanıp, durulanmalıdır. 

 Dış yüzeyi deterjanlı sünger ile yıkanıp, temiz bez ile durulanmalıdır. 

 Kıyma makinesi ve sökülen parçaları bol su ile durulanıp kendiliğinden kurumaya 
bırakılmalıdır. 

 Tüm parçalar takılarak, elektrik düğmesi açılır ve çalışmaya hazır Konuma  getirilmelidir. 

 Sökülen parçalar tekrar kullanıma hazır hale getirildikten sonra bir sonraki kullanıma kadar 
streç film ile örtülerek muhafazası yapılmalıdır. 
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 ÇAY/KAHVE OTOMATLARI 

 Çay/kahve otomatları hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenip ve bol su ile 
durulanmalıdır. 

 Bakımı için hav bırakmayan temiz bir beze çok az bakım kimyasalı dökülerek otomatların 
dışı ovulmalıdır. 

 Ovulmuş yüzey nemli bir bez ile silinmelidir. 

 Çay ve kahve lekelerini temizlemek için potların içine ılık su (+40 +45°C) doldurulmalıdır. 

 Leke çözücü ilave edilir. Leke çözücü ambalajının ağzı daima kapalı muhafaza edilmelidir. 

 15-20 dakika beklettikten sonra çözelti boşaltılarak bol su ile durulanmalıdır. 

 Kullanım sırasında kimyasalların cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. 
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 SU SEBİLLERİ 

 Makinenin elektrik bağlantısı kesilmelidir. 

 Hazne içerisindeki su boşaltılmalıdır. 

 Hazne içinde kireç bağlamış yüzeyler varsa kireç çözücü ile temizlenmelidir. 

 Makinenin iç ve dış yüzeyi deterjanlı su ile yıkanır ve durulanmalıdır. 

 Hazne içerisine tekrar su doldurularak makine çalışır duruma getirilmelidir. 
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 BUZDOLAPLARI 

 Temizliğe başlamadan önce cihazın elektrik fişi mutlaka çekilmelidir. 

 Buzdolabının içindeki gıdalar başka bir buzdolabına aktarılmalıdır. 

 Raflar ve buzdolabının içi hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile 

temizlenmelidir. 

 Raflar ve buzdolabının içi bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 

malzemelerden oluşturulmaktadır. 
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 BIÇAKLAR 

 Herhangi bir kazaya neden olmamak için, bıçaklar dikkatli bir biçimde 

temizlenmelidir. 

 Bıçakların kaba kiri akıtılır, bulaşık deterjanı ile temizlenerek bol su ile 

durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 

malzemelerden oluşturulmaktadır. 
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 MASALAR 

 Masalar hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile silinerek bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey şişesi vb. 
malzemelerden oluşturulmaktadır. 

 ESPRESSO MAKİNELERİ (Mutfakta Var İse) 

 Espresso makinesi hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenerek bol su ile durulanmalıdır. 

 Hav bırakmayan temiz beze çok az bakım kimyasalı dökülerek makinenin dışı ovulmalıdır. 

 Ovulan yüzey nemli bir bez ile silinmelidir. 

 Espresso makinesinin haznesindeki lekeleri temizlemek için içine ılık su doldurulmalıdır. 

 Leke çözücü ilave edilip 15-20 dakika beklettikten sonra bol su ile durulanmalıdır. Leke çözücü 
ambalajının ağzı daima kapalı muhafaza edilmelidir. 

 Kullanım sırasında kimyasalların cilt ve göz ile temasından sakınılmalıdır. 
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 ÇAY-KAHVE POTLARI (Mutfakta Var İse) 

 Çay-kahve potları hazırlanan bulaşık deterjanı çözelti ile temizlenerek bol 
su ile durulanır. 

 Hav bırakmayan temiz beze çok az paslanmaz çelik parlatıcısı dökülerek 
makinenin dışı ovularak nemli bir bez ile ovulan yüzey silinir. 

 Çay-kahve lekelerini temizlemek için potların içine ılık su (+40 +45°C) 
doldurulur. 

 Leke çözücü ilave edilip 15-20 dakika beklettikten sonra bol su ile durulanır. 
Leke çözücü ambalajının ağzı daima kapalı muhafaza edilmelidir. 

 Kullanım sırasında kimyasalların cilt ve göz ile temasından sakınılmalıdır. 



YEMEKHANE HİZMET SUNUMU 

 BULAŞIK MAKİNELERİ 

 Temizlik öncesi bulaşık makinesinin elektrik şalterleri kapatılmalıdır. 

 Makinenin tankları boşaltılmalıdır. 

 Yıkama ve durulama kolları, filtreler ve perdeler sökülmelidir. 

 Hav bırakmayan temiz bir beze çok az paslanmaz çelik parlatıcısı dökülerek dış yüzey ovularak nemli bezle silinmelidir. 

 Bulaşık makinesinin yıkama tankı ¾ oranında bol su ile doldurulmalıdır. 

 Kireç çözücü ilave edilmelidir. 

 Makine yıkama sıcaklığına ulaştığında, 10-15 dakika kendi halinde çalıştırılmalıdır. 

 Ulaşılamayan noktalardaki kireci çözmek için bir sprey şişesinin yarısına kadar su, kalan yarısına kireç çözücü ilave edilerek, 
hazırlanan çözelti kireç tutmuş bölgelere püskürtülmelidir. 

 Birkaç dakika sonra makinenin içi bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. malzemelerden oluşmaktadır. 
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 KONSERVE AÇACAKLARI 

 Konserve açacaklarının sökülebilen tüm parçaları sökülmelidir. 

 Sökülen parçalar hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenir, bol su 

ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 

malzemelerden oluşmaktadır. 

 Herhangi bir kazaya neden olmamak için temizlik sırasında kesici                 

p a r ç a l a r     ç o k     d i k k a t l i     b i r    ş e k i l d e     t u t u l m a l ı d ı r . 
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 KEPÇELER, KEVGİRLER 

 Kepçe ve kevgirler hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenerek bol 

su ile durulanmalıdır. 

 Bir litre ılık suya (+40 +45°C) kireç çözücü çözeltisi hazırlanmalıdır. 

 Temizlenmiş kepçe ve kevgirler kireç çözücü çözeltisinde 5-6 dakika 

bekletilmelidir. 

 Bol su ile durulandıktan sonra, temiz bir yerde kurumaları sağlanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeler; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger, 

daldırma kabı olmalıdır. 
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 MUTFAK ROBOTLARI 

 Temizlik işlemlerine başlamadan önce cihazın elektrik fişi çekilmelidir. 

 Robotun sökülebilen tüm parçaları ayrıldıktan sonra, bir litre ılık suya (+40 +45°C) bulaşık 
deterjanı çözeltisi hazırlanmalıdır. 

 Sökülen parçalar hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisinde temizlenmelidir. 

 Mutfak robotu bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenmelidir. 

 Mutfak robotu ve sökülen tüm parçalar bol su ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeler; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger, daldırma kabı olmalıdır. 

 Kesici parçalara dikkat edilmelidir. 

 Sökülen parçalar tekrar kullanıma hazır hale getirildikten sonra bir sonraki kullanıma kadar 
streç film ile örtülerek muhafazası yapılmalıdır. 
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 BEN-MARİLER 

 Benmarilerin kaba kiri ılık su akıtıldıktan sonra, ılık suya (+40 +45°C) bulaşık 

deterjanı çözeltisi hazırlanmalıdır. 

 Benmari, hazırlanan bulaşık deterjanı çözeltisi ile temizlenir, bol su ile 

durulanmalıdır. 

 Bir sprey şişesinin yarısı su ile doldurulup, kalan kısmına kireç çözücü ilave 

edilerek kireç tutmuş bölgelere püskürtülmelidir. 10-15 dakika sonra bol su 

ile durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeler; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger, sprey 

şişesi olmalıdır. 



YEMEKHANE HİZMET SUNUMU 

 DERİN DONDURUCULAR 

 Derin dondurucuda bulunan gıdalar başka bir derin dondurucuya 
aktarılmalıdır. 

 Temizliğe başlamadan önce cihazın elektrik fişi çekilmelidir. 

 Buzlanma oluşmuş ise buzlar tamamen çözüldükten sonra temizliğe 
başlanmalıdır. 

 Bir litre ılık suya (+40 +45°C) bulaşık deterjanı hazırlanmalıdır. 

 Raflar ve derin dondurucu hazırlanan bulaşık deterjanı ile temizlenip, bol su ile 
durulanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger vb. 
malzemelerden oluşmaktadır. 



YEMEKHANE HİZMET SUNUMU 

 ÇÖP KONTEYNERLERİ 

 Çöplerin Kaldırılması; Çöp ve atıklar zararlı mikroorganizmalar, haşere ve kemirgenler için çok uygun ortamlardır. Bu nedenle çöpler 
besin, araç gereç, çalışma yüzeyleri ve insanlar için önemli bir bulaşma kaynağı olmaktadır. Toplu beslenme yapılan yerlerde çöpler 
genellikle yiyecek-içecek artıklarından oluşur ve besinlerin servis edildiği kurumlar için tehlike oluşturmaktadır. Buralarda çıkan çöpler 
genellikle besin olmayan kuru atıklar, kuru gıda atıkları, pis kokan besin artıkları, artık pişirme yağları vb. maddelerden oluşmaktadır. 
Bunların en kısa sürede uygun yöntemlerle ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. 

 a) Çöpler gelişi güzel yerlerde değil, bu iş için özel yapılmış çöp bidonlarında biriktirilmelidir. 

 b) Özellikle atık yağlar ayrı bir ünite kurularak, bidonlarda biriktirilmeli ve geri dönüşüm için ilgili kurumlarla işbirliğine girilmelidir. 

 c) Çöpler mümkün olduğu kadar besinlerin hazırlandığı alanlardan uzakta tutulmalı, kokunun oluşmaması ve haşerelerin gelmemes için 
sık aralıklarla atılmalıdır. 

 d) Mutfak alanındaki çöpler uzun süre bekleyecekse ve çok fazla çöp birikiyorsa, mutfakta bulunan çöp toplama alanının soğutulması 
gerekmektedir. 

 e) Çöpler tekerlekli çöp arabaları ile taşınmalıdır; ancak bu arabalar kesinlikle yiyecek maddelerinin taşınmasında kullanılmamalıdır. 

 f) Haşere ve kemirgen sorununun önlenmesi için kirlenmiş olan çöp bidonlarının içten ve dıştan çok iyi temizlenmesi gerekmektedir. 

 g) Dışarıdaki çöp toplama alanı temiz olmalı ve bakımı iyi yapılmalıdır. 

 h) Çöp kaplarının yıkanacağı alan sıcak ve soğuk su tesisatına sahip olmalı, bu alan yemek hazırlama ve depolama alanlarından 
uzakta ve kirlenmeye neden olmayacak şekilde yapılmış olmalıdır. 
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 Çöp Konteynırlarının Yıkanması 

 a) Öncelikle konteynerlerin içleri boşaltılmalıdır. 

 b) Konteynerlerin kaba kiri su ile akıtılmalıdır. 

 c) Uygun deterjanlı çözelti hazırlandıktan sonra sadece çöp konteynırlarının 
temizliğinde kullanılan fırça ile detaylı kirleri arındırmalı, daha sonra bol su ile 
durulanmalı ve kurumaları için ters çevrilmelidir. 

 d) Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve uzun 
saplı fırça vb. malzemelerden oluşmaktadır. 

 e) Çöp konteynerleri tamamen kurumadan kullanılmamalıdır. 

 f) Tekerleklerin temizliğine özen gösterilmelidir. 
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 RAFLAR 

 Bir litre sıcak suya (+55 +60°C) yağ çözücü çözeltisi hazırlanmalıdır. 

 Raflar hazırlanan yağ çözücü çözeltisi ile temizlenir, bol su ile 

durulanmalıdır. 

 Ilık suya (+40 +45°C ) dezenfektan çözeltisi hazırlanmalıdır. 

 Yardımcı malzemeleri; koruyucu eldiven, temizlik bezi veya sünger ve sprey 

şişesi vb. malzemelerden oluşmaktadır. 



YEMEKHANE HİZMET SUNUMU 

 ANA MUTFAK YAĞ TUTUCULARI 

 Gün aşırı veya her kullanımdan sonra Temizlik Kayıt Forumu’na kayıt edilir. 

 ZARARLILARLA MÜCADELE 

 Gıda maddelerinin üretildiği ve sunumunun yapıldığı yerlere kedi,köpek, kuş, sinek, böcek vb. zararlıların girmesini önleyici 
tedbirler alınmalıdır. 

 Zararlılarla ilgili mücadele programı çıkarılmalı ve uygulanmalıdır. 

 Gıdalar ve çöpler üzeri kapalı kaplara konmalıdır. Sinek ve diğer zararlıların gelmesinin önlenmesi için çöpler sık sık 
boşaltılmalıdır.  Farelerin bina içerisinde ve çevresinde yuvalanmaları önlenmelidir. 

 Fare mücadelesi için fare istasyonları kurulmalıdır. Bu istasyonlar 2 günde bir kez kontrol edilmelidir. Ayda iki kez genel 
alanlarda ve odalarda ilaçlama yapılmalıdır. Fare ve diğer haşere mücadelesinde kullanılan ilaçların gıdalara 
bulaşmaması için tedbirler alınmalıdır. İlaçlama bu konuda ehliyet sahibi firmalar tarafından yapılmalıdır. İlaçlamayı yapan 
personel kullandığı ilaç hakkında bilgili olmalıdır. İlacın kullanım kılavuzu ve firma iletişim bilgileri ulaşılabilir bir yerde 
muhafaza edilmelidir. 

 Herhangi bir yerde haşere ya da haşere olduğunu belli edecek herhangi bir belirtiye (dışkı vb.) rastlanır ise mutlaka mutfak 
sorumlusuna ve sağlık tesisi bu konu ile ilgilenen kişiye bilgi verilerek önlem alınması sağlanmalıdır. 


