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Denetleme Tarihi …/…/… 

FĠZĠKĠ KOġULLAR, ARAÇ GEREÇLER UYGUN 
UYGUN 

DEĞĠL 
AÇIKLAMA 

Zemin, tavan, baca,  duvarlar, kapılar, pencereler ve varsa perdelerin 

temiz ve bakımlı olması    

Zeminde kirli suların, yiyecek kırıntılarının kolay tahliyesini sağlayan 

giderin bulunması veya zemin temizliği için gerekli tedbirlerin alınmıĢ 

olması.    

Havalandırma ve baca düzeneğinin (davlumbaz gibi) her türlü kokuyu 

önleyecek kapasitede olması.    

Gıdaların hazırlandığı çalıĢma tezgâhlarının, doğrama tahtalarının ve 

diğer araç-gerecin temiz olması    

SözleĢmede belirtilen alan dıĢında iĢletmeci tarafından kullanılan yer 

olup olmadığı, varsa yüzölçümünün tespit iĢlemi yapılması.    

Üniversitemizin Ġnternet hattı, elektrik, su gibi altyapı imkânlarının 

kaçak olarak kullanılmaması.    

Güncel tarihli Yangın Söndürücünün bulunması    

GIDA HĠJYENĠ    

Tost makinesi, bıçak, spatula gibi araçların ve gıdalar ile temas eden 

diğer malzemelerin paslanmaz çelikten yapılmıĢ olması, düzenli olarak 

temizlenmesi ve bakımlarının yapılması    

Ambalajsız gıda satıĢı varsa (tost, sandviç, simit vb.) ayrı bir el yıkama 

lavabosunun bulunması ve burada el yıkama amaçlı dezenfektanlı sıvı el 

sabunu ile kağıt havlunun bulundurulması.    

Kullanılan temizlik maddelerinin iĢletmeye uygun özellikte olması ve 

gıdalardan uzak, kapalı alanlarda saklanması    

Temizlik amaçlı kullanılan bezlerin temiz olması ve rutin aralıklarla 

dezenfeksiyonun sağlanması    

Kantin salonundaki masa ve sandalyelerin temiz ve sağlam olması    

Çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayıda ve büyüklükte, ağzı 

kapalı, ayak pedallı çöp kutusu olması ve çöp kutusunun içerisinde çöp 

torbası bulunması    

Ambalajları kirlenmiĢ, kokuĢmuĢ, nitelikleri ve görünümü bozulmuĢ, 

bombe yapmıĢ, kurtlu, küflü ve son kullanma tarihi geçmiĢ ürünlerin 

satılmaması ve kantinde bulundurulmaması    

El ile temas etme zorunluluğu olan (tost, hamburger vb.)  gıda 

maddelerinin satıĢ ve servisi sırasında tek kullanımlık eldiven 

kullanılması    

Gıdaların ambalajsız ve açıkta satıĢının yapılmaması, satıĢ ve servis 

sırasında gazete kağıdının kullanılmaması, uygun gıda ambalajı 

kullanılması, ambalajlı gıda maddesinin ambalajının yırtılmıĢ, kırılmıĢ, 

paslanmıĢ olmaması.    

Servise sunulan gıdaların tüketimi için tek kullanımlık araç-gereçlerin 

(bardak, çatal, tabak, kaĢık vs.) kullanılması, bu araç ve gereçlerin tekrar 

kullanılmaması    

Kantinde satılması mevzuat gereğince yasak olan ürünlerin bulunmaması 

(ağrı kesiciler, vitaminler, alkol, sigara vb.)    
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Ambalajlı ve soğuk ortamda saklanması gereken gıdaların (süt, ayran, 

yoğurt vb.) muhafazası için uygun sıcaklıkta çalıĢır bir buzdolabı 

bulunması    

Kapalı ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihi uygun mu ?(yoğurt, ayran 

vs.)    

Depoda veya satıĢ alanında hiçbir gıdanın yerle temasının olmaması 

depoların temiz, düzenli ve bakımlı olması    

Ġzin veya onayı olmayan hiçbir ilan, resim ve el broĢürü asılmaması. 

Buna karĢı, üniversitenin ilanları için uygun bir ilan panosu yeri temin 

edilmesi.    

ĠĢletmeci, idarenin belirleyeceği fiyat listesini herkesin rahatça 

okuyabileceği Ģekilde görünür bir yere asması ve fiyat tarifesine uyması    

ĠĢletmede bulunan gıda ürünlerinin;    

a) Faturalı olması    

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı olması    

c) Son kullanma tarihinin geçmemiĢ olması    

PERSONEL HĠJYENĠ    

Kantin iĢletmecisinin ve personelinin sigorta iĢlemlerinin ve izin 

belgelerinin tam olması    

Personelin evraklarının (sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil 

kaydı ve hijyen belgesi…) eksiksiz Ģekilde Ġdare’ye teslim edilmiĢ olması    

Personelin kılık kıyafetinin temiz ve uygun olması    

Personelin kiĢisel hijyenlerinin uygun olması (saç, tırnak, sakal vb.)    

Personelin tüm hizmet aĢamalarında eldiven, önlük ve bone kullanması    

Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE DĠĞER KURALLAR    

Yangın söndürücü, ecza dolabı ve sigara yasağı ikaz levhalarının 

bulunması    

Kantin-kafeteryalarda alkollü içecek ve enerji içecekleri bulundurulamaz 

ve satılamaz, çalıĢanlar alkollü vaziyette bulunamazlar. Tütün ve tütün 

mamulleri, uyuĢturucu veya keyif verici maddeler bulundurulamaz, 

satılamaz ve kullanılamaz kumar oynanamaz ve oynatılamaz, 

öğrencilerin genel ahlak vb. konularında zarar görebilecekleri ortam 

sağlanamaz ve buna benzer uygun olmayan durumların olmaması    

HaĢerelere karĢı düzenli ve kayıt altına alınan bir ilaçlama programının 

uygulanması    

Kantinin Ġdare’nin uygun gördüğü saatlerde çalıĢıyor olması    

Ġlgili resmi kurumlardan alınması gereken belgeler (Vergi Levhası, 

ĠĢletme Ruhsatı gibi)    

SözleĢme ile belirlenen alanlar dıĢına idarenin izni alınmadan masa 

koymak ve sirkülasyon alanına taĢma yapılması      

ĠĢletme içinde herhangi bir etkinlik yapılacak olduğunda Ġdare’den izin 

alınıyor olması    

Çevre temizliğinin (açık alan kullanan iĢletmelerin çevresinde sigara 

izmariti, ambalaj atıkları gibi çevreyi kirleten olumsuz unsurların) 

sağlanması    

ĠĢletmede 3. Ģahıs ve firmalara yönelik basılı ve görsel afiĢ, ilan, broĢür    
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gibi reklama yönelik materyaller bulunmaması. 

Kantin personelinin fotoğraflı Yaka Kartının bulunması.    

ĠĢ yerinde çalıĢanların ĠĢe GiriĢ Belgeleri ve Sigorta Kayıtlarının olması    

Tüp gaz kullanılıyor ise;    

a)  Tüpün dıĢarıda olması    

b) Emniyetinin bulunması    

c) Bağlantı hortumunun bakırdan olması    

ĠĢletmenin Bulunduğu Birim:  

ĠĢletmecinin Adı Soyadı Ünvanı     

Denetimin Amacı: 
Rutin:  Takip: ġikâyet:  Diğer: 

Denetimin Tarihi ve Saati: 
 

Görülen Diğer Eksiklikler ve 

DüĢünceler: 

 

 

Kantin / Kafeterya Denetleme Komisyonu Üyeleri: 

 

Üye Üye Başkan 
Kantin & Kafeterya  

İşletmecisi 

   
 


