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AY/YIL:
KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR EVET HAYIR AÇIKLAMA

1
Mutfakta çalışan personelin/personellerin mutfakta çalışabilmesi için 
yasal olarak zorunlu olan Hijyen Eğitimi Belgesi var mı?

2
Mutfak ve mutfak işleyişine yönelik hazırlanan iş akışlarına yönelik 
eğitimler yapılıyor mu?

3 Yapılan eğitimlere dair kayıtlar bulunuyor mu?

4
Çalışan personel için belirli periyotlarda hijyen eğitimi veriliyor mu? 
Eğitimlerin kim tarafından verildiğini belirtiniz. 

5
Mutfağa yeni başlayan ya da geçici süre ile görevlendirilen 
personellerde Hijyen Eğitimi Belgesi varlığı aranıyor mu?

6
Mutfağa yeni başlayan ya da geçici süre ile görevlendirilen 
personellere oryantasyon eğitimi veriliyor mu?

7 Besin zehirlenmelerine karşı çalışan tüm personele eğitim verilmiş mi?

8
Mutfak personeli tuvalet temizliği, çöp uzaklaştırma vb. gibi farklı 
görevlerde çalıştırılıyor mu?

9
Mutfakta bulunan temizlik elemanları yemeğin hazırlanması, 
pişirilmesi vb. görevlerde mutfak personeline destek sağlıyor mu?

10
İshal, bulantı kusma belirtileri olan personel enfeksiyon hastalıkları 
polikliniğine yönlendiriliyor mu?

11
İshal, bulantı kusma belirtileri olan birden fazla personel varsa EKK’ya 
haber veriliyor mu?

12
Mutfak girişinde personele ait giyinme-soyunma, tuvalet, lavabo vb. 
kişisel kullanım alanları bulunuyor mu?

13
Kişisel kullanım alanları ile mutfak arasında direk geçiş sağlanabiliyor 
mu?

14
Kişisel kullanım alanlarından mutfağa geçişte el yıkama lavabosu, sıvı 
sabun ve kağıt havlu bulunuyor mu?

15 Mutfağa, personel dışında girişler engelleniyor mu?

16
Mutfak personeli dışındaki kişilerin mutfağa girebilmeleri için, mutfak 
girişinde bone ve galoş varmı?

17 Mutfak içerisinde yeme – içme yapılmasına izin veriliyor mu?

18
Kullanılan sıvı sabunluklarda sabun bittiğinde üzerine ekleme yöntemi 
ile sabun doldurulması yapılıyor mu?

19
Mutfak içerisinde bölüm düzenlemelerine göre her alan için ayrı 
temizlik malzemeleri bulunuyor mu?

20
Bölümler için ayrılmış temizlik malzemelerinin bölümler arasında 
geçişin engellemesini sağlayacak düzenlemeler var mı?

21
Bakteri taşıyabilecek nemli bezler kullanılmamalı, kullanılan paspas 
bezleri ve el bezleri sık( 2 saatte bir) değiştiriliyormu ?

22

Mutfak temizliğinde dezenfektan kullanıyor mu?
(Mutfak temizliğinde dezenfektan kullanımı genelde gereksizdir.Salgın 
durumunda EKK tarafından önerildiği takdirde dezenfektan 
kullanılabilir.(çamaşır suyu en uygun dezenfektandır.)

23
Mutfak, yemekhane ve servislerde bulunan kat ofislerinin düzenli 
olarak haşerelerden korunması için önlem alınmalı, uzman kişiler 
tarafından ilaçlama yapılıyor mu?

24
Yemekhane alanı içinde oluşan atıklar bekletilmeden ortamdan 
uzaklaştırılıyor mu?

25 İlaçlama işlemleri kayıt altına alınıyor mu?

26
Mutfak içerisinde ve yemekhane personelinin kıyafetleri çalışılan 
bölüme göre farklılık gösteriyor mu? (yemek servis personeli, garson, 
aşçı, aşçıbaşı, bulaşık yıkama,vb.)

27 Mutfak içerisinde ve yemekhane personelinin kıyafetlerinin günlük 
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temizliği sağlanıyor mu?

28 Duvar ve zeminler yıkanabilir, kir tutmayan malzemelerle kaplı mı?

29
Duvarlarda panolar var ise strafor ve nem tutan, temizlenemeyen 
cinsten olmamalıdır. Bu kurala uyuluyor mu?

30
Yiyecek hazırlanan bölümler düz yüzeyli, kolay temizlenebilen 
paslanmaz çelik özelliğinde mi?

31
Mutfak içinde hazırlık bölümleri ayrı üniteler olarak ayrılmış mı?
(Sıcak bölümü, kahvaltı bölümü, kasaphane bölümü, sebze hazırlık 
bölümü vb.)

32 Mutfak içi aydınlatmalar florasan lamba ile yapılıyormu?

33 Lambaların üzerinde koruma var mı?

34
Mutfak içinde bulunan çöp bidonları ağzı kapaklı, temiz ve ayakla 
açılacak şekilde pedallı mı?

35 Mutfak içinde kullanılan su şebeke suyu mu?

36
Şebeke suyu kullanılıyorsa analizleri yaptırılıp sonuçları kayıt altına 
alınıyor mu?

37 Mutfak içi hava sirkülasyonu olacak şekilde yapılandırılmış mı?

38
Mutfak içi (+18 ila +20) derece arasında tutuluyor mu? (Et parçalama 
ünitesinin sıcaklığı 12 dereceyi geçmemelidir)

39 Mutfakta hasır ve tahta malzemeler kullanılıyor mu?

40
Mutfak içinde kullanılacak doğrama tezgahları ve bıçakları çapraz 
bakteri bulaşmasını önlemek için, her bölüm ve yiyecek malzemesi için
ayrı olacak şekilde mi?

41
Karton kutular ve tahta kasalar nem barındırabileceğinden, bakteri 
oluşması kaçınılmazdır bu nedenle mutfak içerisine sokulmamalıdır.
Bu kurala uyuluyor mu?

42
Hazırlanan ürünlerin katlara ya da yemekhaneye taşınmasında ortak 
kullanım dışında servis asansörü kullanılıyor mu?

43
Servis asansörünün bulunmadığı durumlarda yemek transferi ile 
hasta/personel aynı anda asansörde yer alıyor mu?

44
Ortak asansör kullanımında atık taşıma, yemek taşıma işlemleri için 
aynı zaman dilimine gelmeyecek zaman planlaması yapılmış mı?

45
Sebze hazırlık bölümünde üç adet çelik yıkama havuzu var mı? (Havuz 
1.Ön Yıkama, 2.Dezenfekte Etme, 3.Durulama)

46
Yıkanmış sebze ve meyveler tekrar aynı sandık ya da kasalara 
konuluyor mu?

47
Sebze hazırlama bölümü; pişirme, son hazırlık bölümünden ayrı yerde 
mi?

48
Mutfak içinde doğrama için tahta malzemeler kullanılıyor mu?
(polietilen doğrama panoları ya da tezgahları olmalı)

49
Hazırlama işlemi öncesinde kullanılacak malzemeler/ürünler 
diyetisyen ve aşçıbaşı tarafından renk-koku-üretim ve son kullanma 
tarihi açısından tekrar kontrol ediliyor mu?

50
Hazırlanan yemeklerden alınan örnekler üzeri etiketlenerek uygun 
koşullarda 72 saat saklanıyor mu?

51
Hazırlama ve tüketim arasında ne kadar zaman geçiyor? (2 saat’i 
aşmamalıdır.)

52
Üretim öncesinde artan ürünler (işleme tabi tutulmamış ürünler) nasıl 
bir işleme tabi tutuluyorlar?

53
Sunum sonrası (yemekhane dağıtımı sonrasında pişirilmiş gıdalar) 
tekrar sunuma alınıyor mu?
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54
Gerek görüldüğünde tedarik edilen hammadde ve/veya 
malzemelerden örnek alınıyor mu?

55 Pişirilen gıdaların iç sıcaklığının en az 75 derece olması sağlanıyor mu?

56 Yumurtalar kullanımdan hemen önce yıkanıyor mu?

57 Malzeme/ürün temininde dondurulmuş gıdalar kabul ediliyor mu?

58
Dondurulmuş gıda temini yapılıyorsa kullanım öncesinde yapılacak 
çözdürme yöntemini enfeksiyon bulaşı açısından değerlendiriniz.

59
Pişirilen yemeklerin sunuma geçirilinceye kadar süre içerisinde uygun 
koşullarda saklanıyor mu?

60
Kiler içinde, ortam derecesi ve nem düzeyini gösteren termometre ve 
nemölçer bulunuyor mu ve düzenli olarak kayıtları tutuluyor mu? 

61

Kuru erzak deposu rafları krom çelikten olmalıdır. Bu kurala uyuluyor 
mu?
Kuru bakliyatların konduğu plastik kapların üzerine mümkünse gıda 
malzemeleri konulabilir uyarı yazısı bulunmalıdır. Bu kurala uyuluyor 
mu? 

62
Erzak deposunda malzemeler zemine konulmamalı, altlarında 
havalandırma için plastik/çelik paletler olmalıdır. Bu kurala uyuluyor 
mu?

63
Malzemeler son kullanma tarihlerine göre sıralanmalı ve “ilk giren ilk 
çıkar” ilkesine uyulmalıdır. Bu kurala uyuluyor mu?

64
Dondurulmuş gelen gıdaların, çözülmüş olanları alınmamalı ve tekrar 
dondurulmamalıdır. Bu kurala uyuluyor mu?

65
Soğuk odalar her ünite için ayrı mı?( Sebze dolabı, et dolabı, hazırlık 
dolapları mutlaka ayrı olmalıdır)

66 Soğuk hava depolarında ısı göstergesi, alarm var mı?

67
Soğuk hava depolarında içten açılma tertibatı var mı? İçeriden dışarıya 
haber verecek alarm sistemi var mı?

68
Soğuk hava depoları ısı ayarları günde iki defa görevli personel 
tarafından kontrol edilip, kayıt ediliyor mu?

69

Depo Dereceleri:
Kırmızı Et Ve Et Ürünleri 0-4,
süt ve süt ürünleri 4-6,
Taze balık ürünleri 0-4 ,
Sakatat 0-3,
Dondurulmuş ürünlerin -18,
Yumurta 8-12,
Kanatlı et ve ürünleri 0-4, 
Sebze ve meyve dolabı: + 10 ºC ,
Ön hazırlık et dolabı: 0 ºC , 
Salata ve şarküteri: + 4 ºC

70 Dolap içine konan malzemeler çiğ ve pişmiş olarak ayrılmış mı?    

71 Dolap içine konan malzemelerin üstleri strech rulo ile kapatılmış mı? 

72 Soğuk hava dolap motorları altına ürün konulmuş mu?

73 Soğuk hava deposundan çıkarılan ürün pişirmeye nasıl hazırlanılıyor?

74
Tuz, karabiber takımları her servis öncesi temizlenerek, tuz ve 
karabiberlerin nemi alınarak servise sunulmakta mıdır?

75
Yemekhanelerde kullanılacak içme suyu Sağlık Bakanlığı ve Tarım 
Bakanlığı izni ve muayene komisyonu tarafından kabul edilen 
damacana su olacaktır. 
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76 Su sebilleri kullanılıyor mu? 

77
Su sebilleri üretici önerileri doğrultusunda düzenli aralıklarla 
dezenfekte ediliyor mu?

78
Sıcak yemekler 65 derecede, soğuk yemekler 10 derecede servis 
ediliyor mu?

79
Tesisin büyüklüğüne göre tabak yıkama ünitesinde, tabak yıkama 
makinesi sistemi kurulmuş mu?

80
Tabak yıkama makinelerinin yıkama ısısı 60 °C, durulama ısısı 80 °C’nin 
üzerinde olmalıdır. 

81
Tabak yıkama ünitesinde işlemler bittikten sonra cihaz suları 
boşaltılarak deterjanlı su ile yıkanmalıdır. 

82
Yıkama bittikten sonra, tabak yıkama bölümü deterjanlı su ile 
yıkanarak temizlenmelidir.

83 Yemekhane içerisinde canlı çiçek bulunduruluyor mu?

84 Masa örtüleri günlük yıkanıp ütülenerek kullanılıyor mu?

                                                                                   


