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 İÇERİK 

 Sağlık tesislerinden hizmet alan hasta, hasta yakınları ve sağlık tesisi 

çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli, sağlıklı ve uygun ortamda 

hazırlanmış ürünleri sunmak amacıyla hizmet veren tüm kafeterya hizmet 

alanını ve çalışanlarını kapsar. 
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 Kantinde görevli personel, sağlık tesisinin uygun gördüğü kıyafeti giymeli, kişisel hijyenine dikkat etmeli ve 
mutlaka yaka kartı takmalıdır. 

 Görevli personel hizmet talebinde bulunan kişilere karşı güler yüzlü, sabırlı, anlayışlı olmalı ve kaba 
davranışlar sergilememelidir. Kantinde çalışanların kişisel koruyucu ekipmanları işletmeci tarafından 
tedarik edilmelidir. 

 İşe başlayan personelin hijyen eğitimi almış personelden seçilmiş olmasını, eğitim almayan personelinde 
eğitim almasını işletmeci sağlamalıdır. 

 Çalışan kişilerin gerekli sertifika ve yeterliliğe sahip olup-olmadıkları firma yetkilisi tarafından sağlanmalı, 
genel denetim ve kontrollerde ilgili belgeler yönetime göstermesi gerekmektedir. 

 Ambalajsız gıdalar doğru sıcaklıkta ve uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. 

 Ambalajı açılarak satışa sunulan ve sergilenen gıdaların etiketlerinde raf ömrü mutlaka bulunmalıdır. 

 Sağlık tesisi içerisinde satılması veya kullanılması yasaklanmış olan ürünler (4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamındaki ürünler ile 17.05.2002 tarih ve 24758 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen esaslara uygun 
olmayan oyuncaklar ve oyuncak niteliğinde olmayan ürünler ) ve alkollü içeceklerin satışı 
yapılmayacaktır. 
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 Kantin veya kafeteryada satışı yapılan ürünlerin mal ve hizmet bedelleri mali 
hizmet temin edecek vatandaşların mağduriyetine sebep verilmemesi amacıyla 
piyasa rayicinin üzerinde bir fiyatla satılmayacak şekilde piyasa koşullarına 
uygun olarak belirlenerek sağlık tesisi yönetiminin onayı alınmalı, fiyat tarifesi 
açık, net, büyük puntolu yazı ile yazılarak herkesin görebileceği şekilde uygun bir 
yere asılmalıdır. Yürütülecek faaliyet ile ilgili olarak sağlık tesisi yönetimince bir 
fiyat tarifesinin önerilmesi halinde önerilen bu fiyat tarifesi uygulanmalıdır. Satış 
fiyatları ile ilgili sağlık tesisi yönetimi devamlı kontrol yapmalıdır. 

 Sağlık tesisi binası içinde kokan, yağlı, imalat gerektiren köfte, kokoreç, döner 
gibi ürünler kesinlikle satılmayacak, sadece sıcak veya soğuk tost, sandviç vb. 
ürünler satılabilecektir. Ayrıca meyve gibi çabuk bozulabilen kokan ürünler 
satılmayacaktır. 

 Kiralanan alanın dışında (özellikle hasta bekleme salonuna masa, sandalye, boş 
veya dolu kasa, portakal sıkma makinesi konulması gibi) kesinlikle 
çıkartılmamalıdır. 
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 Satışta bulunulan malzemeler soğuk zincir kurallarına (ısı, nem, depolama 

koşulları, vb.) uygun olarak saklanmalı, depolanmalı ve servis edilmelidir. 

Soğuk tüketilen veya soğukta muhafaza edilen gıdalar +4°C’nin altındaki 

ortamlarda bekletilmelidir. 

 Ürünlerin son kullanma tarihleri belirli periyotlarda takip edilmeli ve bozulan 

ürünlerin tespiti yapılarak, satışı engellenmelidir. 

 İşletme hakkı verilen yerlerin iç ve dış çevre emniyeti, hijyen ve temizlik 

unsurları işletmecinin sorumluluğundadır. 

 İşletmeci kiralanan yerin tamamı ve 10 metrekare çevresinin temizliğinden 

sorumludur. 
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 Kantin ve kafeteryada kullanılacak araç, gereç ve malzemeler temiz olmalıdır. 

 Kantin ve kafeterya çevresinde bulunan çiçek, ağaç, diğer sabit alanların 
korunmasından işletmeci sorumludur. 

 İşletmeci tarafından kiralanan alanlarda hayvan bulundurulmayacaktır. 

 Kantin ve kafeterya sağlık tesisi yönetiminin belirlediği saat aralığında açık 
olmalıdır. 

 İşletmeci hizmet sunduğu alanlarda engellilere yönelik düzenlemeler 
oluşturmalıdır. 

 İşletmeci, yatan hasta servislerinde seyyar kantin ile satış yapmamalıdır. 

 Kiraya verilen yerlerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında 
kanunlara aykırı devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlaki değerlere aykırı ve 
sağlık tesisi yönetimince sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap, broşür, kibrit, 
çakmak, reçeteye bağlı ürünler, para medikal ürünleri, ortez, protez, gözlük, vb. 
tıbbi sarf malzemeleri bulunduramaz ve satamaz. 
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 Kiralanan taşınmazın bakım, onarım giderleri yüklenici tarafından 

karşılanmalıdır. 

 Kiraya verilen yerlerde sayaç temini, elektrik, su ve atık su bağlantısı 

işletmeciye aittir. İşletmeci, kullanılan elektrik, su, doğalgaz saatleri ayrı ayrı 

taktırılmalı ve aboneliği bizzat kendi üzerine almalıdır. 

 Yüklenici ilgili sağlık tesisi yönetimine abonelik sözleşmelerinden birer suret 

vermeli, bedellerini her ay düzenli olarak yatırdığına dair resmi belge 

fotokopilerini sağlık tesisi yönetimine yazı ile bildirilmelidir. 
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 Süzme sayaç kullanılan ticari alanlardaki elektrik, su ve doğalgaz, vb. 

giderler, sisteme konulan süzme sayaçlarla belirlendikten sonra tebliğ 

tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde ayrıca sağlık tesisi yönetimine 

ödenmelidir. Ödenmediği takdirde cezai işlem (elektrik, su ve doğalgaz 

sağlayıcıları tarafından uygulanan gecikme faizi oranı) uygulanmalı ve 

faturanın 3 (üç) kez geç ödenmesi durumunda sözleşme sağlık tesisi 

yönetimince tek taraflı olarak feshedilmeli, kesin teminat gelir olarak 

kaydedilmelidir. 

 Elektrik kesintilerinde jeneratörden, su kesintilerinde de sağlık tesisinin su 

sisteminden faydalanması için sağlık tesisi yönetimince gerekli izin alınması 

halinde tükettiği enerji ve su bedelini sağlık tesisi yönetimine (Hastane Döner 

Sermayesine) makbuz karşılığı yatırması gerekmektedir. 
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 Abonelik mümkün olmadığı takdirde bu giderleri tespit ve tahsil etmek üzere 

elektrik, su ve doğalgaz sayaçları her ay sağlık tesisi yönetiminin teknik 

elemanları tarafından okunarak tutanağa bağlanacak ve bu tutanakta yer 

alan tüketim miktarları ana sayaçtan ödenen fatura üzerinden, fatura 

olmaması halinde Belediye, TEDAŞ ve ilde faturalandırmayı yapan gaz 

firması tarafından uygulanmakta olan rayiç bedel üzerinden aylık dönemler 

halinde Hastane Döner Sermayesine yatırılarak makbuz fotokopileri sağlık 

tesisi yönetimine teslim edilir. Sayaç temini, Elektrik, Su ve atık su bağlantısı 

yükleniciye aittir. 
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 İşletmeci sabotaj yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak 

gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde 

boya, badana gibi onarımları yapmak, arsa, arazi ise değerini 

düşürmeyecek özelliğini verim gücünü bozmayacak önlemleri almak 

tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlere vuku bulacak zarar ve 

ziyanı Hazineye ödemekle yükümlüdür. 

 Kantindeki çöpler Atık yönetimine uygun bertaraf edilmelidir. 

 Kantin ve kafeteryaların tüm alanlarında (yiyeceklerin hazırlandığı, 

depolandığı ve sunumunun yapıldığı alanlar, vb.) talimatlar doğrultusunda 

temizlik yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 


