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SATINALMADA HİJYENİN SAĞLANMASI 

 Menü planlamayı izleyen aşama, 

menülerde yer alan yemeklerin içinde 

bulunan yiyeceklerin işletmeye temin 

edilmesi aşamasıdır. Bunun için işletme, 

uygun bir satınalma politikası oluşturmalıdır. 

 Bu daha işin başında mutfağa zararlıların 

girmesini önleyeceği gibi, artık ve kayıpları 

en az düzeye indirerek, olumlu ekonomik 

sonuçlar doğurur. 



TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ 

 Politikaya uygun teknik satınalma 

şartnamesi hazırlanmalı, şartnamede; 

yiyeceğin adı, kalite özellikleri,  teslim 

alma ve ödeme koşulları ayrıntılı ve 

açık  olmalıdır. 

 Yiyecekler uygun tedarikçilerden satın 

alınmalıdır. 

 Teslim almada dikkatli davranılmalıdır. 



DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

 Yiyecekler güvenilir kaynaklardan alınmalıdır. 

 Her besinden beklenilen kalite kriterleri belirlenmelidir 

 Potansiyel riskli besinler, 5C° ya da daha altında, 
dondurulmuş yiyecekler - 18C° ve altında teslim 
alınmalı, sıcaklık ölçümleri için yemek termometresi 
kullanılmalıdır. 

 Yiyeceklerin işletmeye getiriliş biçimi uygun olmalı, 
ambalaj ve paketlerin temiz ve sağlam olmasına 
dikkat edilmelidir. Olmayanları geri göndermelidir. 

 Yiyecekler sağlam olmalı, ezik, çürük olmamalı, 
böcek, toz, çamur, küf vb. içermemelidir. 

 Potansiyel riskli besinlerden sızıntı olmamalı, çapraz 
bulaşma kontrol altına alınmalıdır. 



BESİN KALİTE KRİTERLERİ 

GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMELİDİR: 

 Et, tavuk, balık 

 Yumurta 

 Kuru besinler 

 Konserve besinler 

 Sebze ve meyveler 

 TESLİM ALMADA DENEYİMLİ VE BİLGİLİ 

KİŞİLER GÖREV ALMALIDIR. 

 



DEPOLAMADA HİJYENİ SAĞLAMA 

 Besinler dayanıklılık özeliklerine göre 

ayrı depolarda depolanırlar. 

 Depolarda sıcaklık ve nem kontrolü 

önemlidir ve belirli aralıklarla 

yapılmalıdır. 

 Depolarda çiğ besinler pişmiş besinlerle 

bir arada bulundurulmamalıdırlar. 

 



UYGUN OLMAYAN DEPOLAMADA 

FİZİKSEL DEĞİŞİKLİKLER 

 Özellikle sebze meyveler ısının artması ile su 

kaybeder, besin büzülür, lezzet ve gıda kaybı 

olur. Besinler hasat edildikten sonra da 

metabolik faaliyetler devam eder. Isının 

artması bu faaliyeti hızlandırır. Patates ve 

soğanın çimlenmesi bu olaya örnektir. 

Meyvelerde de lezzet ve gıda kaybı olur. 



UYGUN OLMAYAN DEPOLAMADA 

BİYOLOJİK VE KİMYASAL 

DEĞİŞİKLİKLER 

 Bakteriler 

 Küfler 

 Enzimler 



GENEL DEPOLAMA İLKELERİ 

 İşletmenin kapasitesine uygun soğuk ve 

kuru depoları olmalıdır. 

 Çapraz bulaşmayı önleyici tedbirler 

alınmalıdır: Potansiyel riskli, pişmiş, çiğ 

ayrımı. 

 İlk giren ilk çıkar ilkesine dikkat 

edilmelidir. 

 Depolara güneş ışığı girmemelidir. 

 



 Depolar düzenli olarak temizlenmelidir. 

 Süre, sıcaklık ve nem ilkesine uyulmalı, 

her depoda çalışır bir termometre ve 

nem ölçer olmalıdır.  

 Tehlikeli sıcaklık değişimlerini belirten 

bir alarm sistemi olmalıdır.  

 Sıcaklık ve nem kontrolü için iyi bir 

havalandırma sağlanmalıdır. 

 Yiyecekler zemin ve duvarla temas 

etmemelidir.  



KURU DEPOLARDA DİKKAT 

 Sıcaklık 15 – 20 C° yi geçmemeli, nem oranı 

%60-65 olmalıdır. 

 Çalışır termometre ve nem ölçer olmalı 

günde iki kez kontrol edilmelidir. 

 Sadece uygun yiyecekler konulmalıdır. 

 Temizlik malzemeleri, araç-gereci konmaz, 

şartsa ayrı bir dolapta olmalıdır. 

 Düzenli temizlik ve etkin bir haşere ve 

kemirgen kontrolü yapılmalıdır. 



SOĞUK DEPOLARDA DİKKAT 

 Tüm potansiyel riskli besinler 5C° ya da altında, diğer 

yiyeceklerle temas etmeyecek şekilde saklanmalı, 

nem oranı %75-95 olmalıdır. 

 Dondurulmuş yiyecekler - 18C° de saklanmalıdır. 

 Çalışır termometre ve nem ölçer olmalı günde iki kez 

kontrol edilmelidir.  

 Dolapların için bakımlı ve temiz olmalıdır. 

 Yemek, kıyma, doğramış et gibi yiyeceklerin üzeri 

kapalı olmalıdır (alüminyum folyo ve plastik 

streçlerle). 

 



HAZIRLAMA VE PİŞİRMEDE HİJYENİ 

SAĞLAMA 

 Yiyecekler uygun yöntemlerle 
hazırlanıp pişirilmezse: 

 Lezzet, görünüm, renk, kıvam 
yönünden istenmeyen özellikler 
oluşur. 

 Besin değeri kaybolur. 

 Hijyenik kalitesi bozularak, sağlık 
bozucu ve besin zehirlenmesi 
yapabilecek duruma gelir. 



DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

 Çiğ ve pişmiş yiyecekler ayrı mekanlarda 
hazırlanmalıdır. 

 Et, balık, tavuk ve sebzeler için ayrı mekan, 
tezgah ve doğrama tahtaları kullanılmalıdır. 

 Doğrama tahtaları için bir işaretleme sistemi 
geliştirilmelidir. 

 Hazırlama ve pişirmede görevli personelin 
kişisel hijyeni sağlanmalıdır. 

 Çapraz bulaşma önlenmelidir. 

 Tüm salata malzemeleri 5C°nin altında 
bekletilmelidir. 



 Potansiyel riskli besinler en kısa sürede 

hazırlanmalı ve oda sıcaklığında fazla 

bekletilmemelidir. 

 Çiğ potansiyel riskli besinlere ellendikten 

sonra eller iyice yıkanmadan başka besinlere 

ellenmemelidir. 

 Evyeler de dahil hazırlamada kullanılan tüm 

araç-gereç ve yüzeylerin temizlik ve hijyeni 

sağlanmalıdır. 

 Meyve ve sebzeler akan bol su altında 

yıkanmalıdır. 



 

 Gün boyu kullanılan kıyma makinası ve et 
tahtaları en fazla 4 saatte bir temizlenip, 
dezenfekte edildikten sonra tekrar 
kullanılmalıdır.  

 

 Kullanım bittiğinde de hemen hijyenik 
temizlikleri yapılmalıdır. 



 

 Potansiyel riskli besinlerde, pişme süreleri ve 
sıcaklıklarına dikkat edilmeli mutlaka bunlar 
ölçülerek kaydedilmelidir.  

 Bunun için dijital göstergeli yemek 
termometreleri kullanılmalıdır.  

 Bu tür yemeklerde merkezdeki sıcaklığın 
75C° ve üzerine çıkması ve bu derecede 2 
dakika kadar beklemesi sağlanmalıdır.   



 Hazırlığı uzun süren ve potansiyel riskli 

besinleri içeren karışımlar  5C°de 

bekletilmelidir. 

 Pişen yiyeceklerde tat kontrolü hijyenik 

yöntemlerle yapılmalıdır. Bunun için ayrı bir 

çatal ya da kaşık kullanılır, tat kontrolünde 

kullanılan  çatal ya da kaşık besin ya da 

yemeğe değdirilmez. 

 İşletmeden dondurulmuş besin kullanılıyorsa, 

çözdürme işlemi uygun bir şekilde 

yapılmalıdır ( Soğuk depolarda 4-5C°). 

 



PİŞİRME VE SERVİS ARASINDA DİKKAT 

EDİLECEK NOKTALAR 

 PİŞİRMEYİ İZLEYEN SÜREÇ AŞAĞIDAKİ 

GİBİ OLABİLİR: 

 BEKLETME 

 SOĞUTUP SAKLAMA 

 YENİDEN ISITMA 

 DAĞITIM 



BEKLETME 

 Pişirme sonrası yemeklerin aktarıldığı ya da temas 

ettiği tüm yüzey ve araç-gerecin temiz ve hijyenik 

olması gerekir. 

 Soğutularak saklanmayacaksa tüm yemeklerin üstü 

servis yapılana kadar kapalı tutulmalıdır. 

 Sıcak yemekler sıcak (60C° nin üzerinde), soğuk 

yemekler soğuk 5C° ve altında bekletilmeli, yemek 

termometreleri ile sıcaklık ölçümleri yapılarak 

kaydedilmelidir. 

 Pişmiş besinler çıplak elle temas edilmemeli ve en 

fazla 2 saat içinde servis edilmelidir. 



SOĞUTMA VE SAKLAMA 

 Pişmiş yemek hızla (2 saat ya da daha kısa) 
20C° ye soğutulmalıdır. Bunun için yemek 
pişirildiği kaptan 10 cm derinliğinde sığ 
küvetlere aktarılmalı, ayrı bir alanda soğuk su 
ya da buz bulunan evyelerde soğutulmalıdır. 

 Soğutma süresince yemeğin sıcaklığı yemek 
termometresi ile ölçülerek sıcaklık-süre 
kayıtları tutulmalıdır. 

 Çok büyük hacimli et ve tavuklar (2,5kg üzeri) 
hijyenik bir şekilde parçalanarak hacim ve 
kalınlıkları azaltılmalıdır. 



 Uygun şekilde soğutulan yiyecekler soğuk 
depolara gider. 

 Depolarda pişmiş yiyeceğin sıcaklığının 20C° 
den 5C° ya da altına 4 saat ya da daha 
altında bir zaman içinde düşürülmesi 
sağlanmalıdır.  

 Üzerleri kapatılmalı ve etiketlenmelidir.  Bu 
aşamada da süre ve sıcaklık kayıtları 
tutulmalıdır. 

 Yemekler depoya hava akımını sağlayacak ve 
“ilk giren ilk çıkar” ilkesini kolaylaştıracak 
şekilde uygun yerleştirilmelidir. 



YENİDEN ISITMA 

Soğutucudan alınan yemeklerin iç 

sıcaklığı 2 saat içinde 75C° ye ulaşmalı, 

bu noktada 2 dakika bekletilmeli, bu 

durum ölçülerek, doğrulanmalı, 

kaydedilmelidir. 

Uygun araçlar ve yöntemler seçilmelidir. 

Bir kere ısıtılan yemek servis edilip, 

tüketilmeli, tekrar kullanılmamalıdır. 

 



DAĞITIM/TAŞIMA 

 Merkezi bir mutfakta pişen yemeklerin 

başka birimlere taşınmasında sıcak 

yemeklerin sıcak (60C° ve üzerinde), 

soğuk yemeklerin soğuk (5C° nin 

altında) dağıtımına özen göstermelidir. 

 Sıcaklık ve süre ölçümleri yapılmalı ve 

ölçüm kayıtları unutulmamalıdır. 

 Dağıtım süresince çapraz bulaşma 

önlenmelidir. 



SERVİSTE HİJYENİ SAĞLAMA 

Servis elemanları temizlik ve hijyen kurallarına 

mutlaka uymalıdır. 

Deriye, saça dokunduktan sonra, hapşırıp 

öksürdükten sonra, tuvaletten sonra, çiğ 

besinlere dokunduktan sonra, mendil 

kullandıktan sonra hemen ellerini yıkamalıdır. 

Temiz üniforma giymelidirler. Tırnaklar kısa, 

temiz ve boyasız olmalıdır. Servis sırasında 

sakız çiğneme, sigara içme gibi davranışlarda 

bulunmamalıdır. 



DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

 Sıcak yemekler sıcak (60 C° nin üstü) soğuk 
yemekler soğuk (5C° nin altı) servis 
edilmelidir. Bunun için gerekli araç-gereç 
temin edilmelidir. 

 Besin yada yemekle temas eden tüm kaplar 
ve yüzeyler temiz ve hijyenik olmalıdır. 

 Servis sırasında yemek ya da besinlere çıplak 
elle dokunulmamalı, servis araç – 
gereçlerinden yararlanılmalı ya da 
kullanıldıkta sonra atılabilen eldiven 
kullanılmalıdır. 



 Çapraz bulaşma önlenmelidir. 

 Servis edilirken besin ya da serviste kullanılan araç 
yere düştüğünde asla kullanılmamalıdır. 

 Tabakların, bardakların ve kapların müşterinin ağzına 
temas eden kısımlarına dokunulmamalıdır. Tabaklar 
alttan ya da kenardan tutulmalıdır. 

 Besinle temasta bulunan tüm ekipmanlar yıkandıktan 
sonra dezenfekte edilmelidir. 

 Porsiyonlama ya da servis için uygun araç-gereçler 
kullanılmalıdır. Bunların sapları yeterli uzunlukta 
olmalıdır. Uzun kulplu kepçe garsonun elinin yemeğin 
içine girmesini engeller ve bulaşma riskini azalır. 

 Besinlerin elle temasını önlemek için yemeğin 
konduğu kaplar fazla doldurulmamalıdır. 

 



 Aksırma, öksürme olaylarından besin 
korunmalıdır.  

 Kirlenmiş servis takımları derhal servis 
alanından uzaklaştırılarak tekrar kullanımı 
engellenmelidir. 

 Çizilmiş ya da çatlamış ve kırık araç-gereç 
kullanılmamalıdır. 

 Yiyeceği örtmek için bez kullanılmamalıdır. 

 Çalışma yüzeyine oturulmamalı ve 
dayanılmamalıdır. 

 Yiyecek ve içeceğin hazırlandığı, saklandığı 
ya da servis edildiği hiçbir odada hayvan 
bulundurulmamalıdır. 



 Serviste kullanılan maşa, kepçe, servis kaşığı vb 

araçlar saplarından tutulmalı, besinle temas eden 

yüzeylerine dokunulmamalıdır. Kullanım sırasında bu 

araçlar sapları kuru ve temiz olarak dışarıda kalacak 

şekilde olmalı, besin ya da yemeğin içinde 

tutulmamalıdır. 

 Serviste kullanılan baharatlık, tuzluk vb. gereçler 

temiz ve hijyenik olmalı, mümkünse kapalı, tek 

kullanımlık poşetler tercih edilmelidir. 

 Bez peçeteler her bir kullanımdan sonra uygun 

şekilde yıkanmalı ve asla çatal-bıçak-bardak vb. 

silmede kullanılmamalıdır. 

 



TEŞEKKÜRLER 


