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Mutfakta Kullanılan Ekipmanlar 

 Mutfaklarda üretilen yiyeceklerin üretimi, mutfağın farklı 

bölümlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile 

yapılmaktadır. Her bölümün üreteceği ürün farklı 

olduğundan her bölümün ihtiyaç duyduğu ekipman da farklı 

olacaktır. Mutfaktaki bazı ekipmanlar sabit, bazı ekipmanlar 

istenildiği zaman hareket edebilir şekilde konumlandırılırlar. 

  

 Ekipmanların mutfaktaki konumları belirlenirken kullanım 

kolaylığı, hareket rahatlığı, kolay ulaşılabilirlik, fazla kullanılan 

bölgeye yakınlık ve güvenlik faktörleri göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

  



Üretildikleri Maddeye Göre Ekipmanlar 

 
Mutfakta kullanılan ekipmanların 

üretildikleri materyaller kullanım amacına 

uygun olmalıdır. Seçilecek ekipmanın 

materyaline karar verirken fiyat, 

dayanıklılık ve temizlenme kolaylığı göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

1. Alüminyum 

Alüminyum, çabuk ısınan bir madde 

olduğundan özellikle pişirme araçlarında 

kullanılması daha iyidir. Demir ve çelik 

maddeleri gibi paslanmaz ve uzun 

ömürlüdür. Doğal alüminyum çok 

yumuşak olduğundan mutfak gereçlerinde 

saf bir şekilde kullanılmazlar. Pişirme 

tencerelerinde kullanılan alüminyum, 

paslanmaz çelik maddesiyle karıştırılarak 

imal edilirler. Alüminyum en çok fırın 

tepsilerinde, tost makinelerinde, buz 

kalıplarında ve tencerelerde 

kullanılmaktadır.  



2. Demir 

Demir maddesinin mutfaktaki kullanım 

alanları sınırlıdır. Ocak üstünde bulunan 

ızgarada, kızartma tavalarında, kuzine 

fırınlarında genellikle demir 

kullanılmaktadır. Paslanma olasılığına 

karşı sürekli bakımı yapılmalıdır. Geç 

ısınan ve geç soğuyan özelliğe sahiptir. 

 

3. Paslanmaz Çelik 

Paslanmaz çelik, çelik, nikel, manganez 

ve silikon karışımıdır. Demirden daha 

hafif olduğundan mutfakta kullanımı 

yaygındır. Mutfak lavaboları, mikrodalga 

fırınlar, tavalar, bıçaklar ve metal 

karıştırıcılar genellikle paslanmaz 

çelikten imal edilirler. Dayanıklı ve uzun 

süreli kullanıma uygundurlar.  

Temizlenmesi ve bakımı kolaydır.  

Üretildikleri Maddeye Göre Ekipmanlar 



Üretildikleri Maddeye Göre Ekipmanlar 

4. Bakır 

Bakır, pahalı olması ve sürekli 

parlatılması gerektiğinden dolayı 

işletme mutfaklarında fazla tercih 

edilmeyen bir maddedir. Ayrıca asitli 

yiyeceklerin pişirilmesi sırasında 

kimyasal maddeler yiyeceğe karışarak 

zehirlenmelere yol açabilir. Isıyı çok iyi 

iletirler. Temizliği zor ve zaman alır. 

Sürekli kalaylanması işletmeye ek 

maliyet getirir. 

 

5.Cam, Porselen ve Seramik 

Çabuk kırılabilmelerinden dolayı 

işletme mutfaklarında kullanımı yaygın 

değildir. Kırıldığında küçük parçalara 

ayrılması, yiyeceklerin içine girme 

olasılığını getirdiğinden işletme 

açısından risk taşıyan bir maddedir. 

Yüksek ısıya dayanıklı olduğundan 

fırınlarda kullanılabilir. Temizliği 

kolaydır. 



 

2. Plastik 

 

Plastik, hafif bir malzemedir ve 

işletme mutfaklarında yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Kullanılan 

plastik sert ve kaliteli olmalıdır. 

Kalitesiz, çizilen plastik gereçler, 

bakteri oluşumuna neden olur. 

Isıya dayanıklı olmalı ve sıcak 

yiyeceklerde kullanıldığında plastik 

kokusunun yiyeceğe geçmediği 

kontrol edilmelidir. Kaliteli plastik 

maddelerde bu sorunlar yaşanmaz. 
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Kullanım Amaçlarına Göre Ekipmanlar 
  Kullanım amaçlarına göre ekipmanlar beş başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; depolar ve 

soğutucular, pişiriciler, karıştırıcılar, dilimleyiciler ve yıkama üniteleridir. 

 

 1. Depolar ve Soğutucular  

 Depolar ve soğutucular, kuru hava depoları, soğuk hava depoları ve buzdolapları olarak üç başlıkta 
incelenmektedir. 

 

 a. Kuru Hava Depoları 

 Kuru hava depoları, çabuk bozulma olasılığı olmayan konserve, şeker, un, çay, patates, soğan ve kuru 
baklagillerin saklandığı yerlerdir.  Kuru depolarda genellikle birkaç bölümden oluşan raflar kullanılır. 
Bu raflara ürünler, özelliklerine göre yerleştirilmeli ve kokularının birbirine geçmesi önlenmelidir.  
Kullanılan raflar ürünlerin ağırlıklarını taşıyacak güçte olmalıdırlar. Kuru depolarda nem seviyesini 
kontrol altına almak için iyi bir havalandırma sistemi kullanılmalıdır. Kuru depolarda sıcak +10C ile + 
21C arasında, nem oranı ise %50 ile %60 arasında olmalıdır 



Kullanım Amaçlarına Göre Ekipmanlar 
 b.Soğuk Hava Depoları 

 
Soğuk depolar, ısı derecelerine göre iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Çabuk 
bozulabilen etler, balıklar, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve gibi maddelerin 
kısa süreli saklandığı soğuk depolarda ısı +4C ve altındadır.  

 Derindondurucu oda olarak ta adlandırılan soğuk odalarda ise ısı, -18C ile -
36C arasındadır. Bu depolarda et, balık, tavuk gibi yiyecekler uzun süre 
saklanabilir. Depolarda saklanan yiyeceklerin zeminle temas etmemesi hava 
dolaşımı açısından önemlidir. Benzer özellikteki yiyecekler aynı depolarda 
muhafaza edilmelidir. Pişmiş ve yarı pişmiş yiyeceklerde soğuk depolarda 
saklanmalıdır. Ayrıca, derindondurucu odaların kapıları iç taraftan da kolayca 
açılabilmeli ve odanın içinde acil durumlar için dışarıyla bağlantılı bir alarm 
sistemi iş güvenliği açısından önemlidir. 



Kullanım Amaçlarına Göre Ekipmanlar 

 c. Buzdolapları 

 Otel işletmeleri mutfaklarında kullanılan buzdolapları, depo 

tipi buzdolapları, tezgah tipi buzdolapları, sandık tipi 

buzdolapları ve buz makeneleri olarak sınıflandırılmaktadır.  



2. Pişiriciler 
 Bir mutfak için en önemli ekipmanların başında pişirici ekipmanlar yer almaktadır. 

Yemeğin müşterinin istediği derecede pişmesi bu ekipmanların kalitesine bağlıdır. 

 

 a. İndüksiyon Sistemli Ocaklar 

 İndüksiyon sistemi ile çalışan ocaklar son yıllarda işletmelerde de kullanılmaktadır. Bu 
sistem geleneksel sistemlerden farklı çalışmaktadır. Elektrikle çalışan bu sistem, bir 
elektrik jeneratörünün ocak üzerinde manyetik alan oluşturmasıyla ocak üstünde 
bulunan metal tencere veya tavayı istenilen derece ısıtmasıdır. Sadece ocağın üzerine 
konulan kabı ısıtır, mutfağın havasını ısıtmaz. Tencerenin veya tavanın büyüklüğüne göre 
enerji harcayan bu sistemde ocakta bulunan kap ocaktan alınır alınmaz enerji tüketimini 
otomatik olarak keser. Isınma süresi çok hızlı, düşük derecede çalışma ayarı çok 
hassastır. Son derece güvenli bir sistemdir. 



b. Kuzineler 

 Mutfağın temel araçlarıdırlar. Geçmiş yıllarda 
pişirme işletmelerde pişirme işlemi sadece 
kuzinelerde yapılmaktaydı. Günümüzde de 
mutfaktaki yerini korumaktadır. Genellikle 
üst tarafında çok sayıda yüksek ateş sağlayan 
gazlı ocak bölümü ve altta fırın bölümü 
olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

 

c. Konveksiyonlu Fırınlar 
Konveksiyonlu fırınlar işletme mutfaklarının 

vazgeçilmez elemanıdır. Konveksiyonlu fırınlarda, 

fırın sıcaklığı vantilatör yardımı ile hareket 

ettirilerek ısının daha etkin hale gelmesi sağlanır. 

Konveksiyonlu fırınlarda pişirilen ürün kendi 

nemini koruduğu için daha iyi sonuç alınmaktadır. 

Pişirilen ürünün her tarafı eşit şekilde kızarır. 

Onlarca tepsi yiyeceği tepsiyi aynı anda 

pişirebilme olanağına sahiptir.  Bu sistem enerji 

tasarrufu açısından da oldukça avantajlıdır. Gazlı 

ve elektrikli çeşitleri vardır. Sorunsuz çalışması 

nedeniyle elektrikli olanlar tercih edilmektedir. 



d. Mikrodalga Fırınlar 

 Mikrodalga fırınlar, ürettikleri yüksek frekanslı elektro-manyetik dalgalar 

yardımıyla yiyecekleri ısınmasını ve pişmesini sağlarlar. Bu dalgalar, ışık 

hızındadırlar ve birbirleri ile çarpışarak yaş maddelerde hızlı bir ısınma 

meydana getirirler. Mikrodalga fırınların hacimleri 20 – 35 litre ile 

sınırlandırılmıştır. Daha büyük alanlarda elektro-manyetik dalgalar ısınma 

yapamazlar. Oldukça emniyetli ekipmanlardır. Kapı kapanmadan cihaz 

çalışmaz, kapı açıldığında hemen devre dışı kalırlar. Mikrodalga fırınların içine 

yiyecekler kesinlikle metal kap ile konulamaz. Çünkü, elektro-manyetik akım 

metalden geçmez ve cihaz bozulur. Aynı durum üzeri parlak, aynalı maddeler 

içinde geçerlidir. Yiyecekler fırına cam, porselen, plastik, karton gibi kaplarla 

konulmalıdır.  



e. Basınçlı Tencereler 

 Bu ekipmanlar büyük kapasiteli ve contalı 
kapaklı olup kuvvetli şekilde kapatılarak, 
buhar basıncı ile pişirme yapan 
ekipmanlardır. Kapaklarda basıncı gösteren 
bir saati vardır. Kapağı açmadan önce 
basıncın düşmesini beklemek gerekir. Bu 
ekipmanlar pişirme süresini çok kısaltarak 
enerji tasarrufu sağlarlar. Diyet açısından 
ve gıdaların besin değerini korumaları 
açısından avantajlıdırlar.   

  

 f. Fritözler 

 Yiyeceklerin derin yağda kızartma işlemini 
gerçekleştirmek için kullanılan fritözler 
genellikle elektrikli olmakla birlikte gaz ile 
çalışanları da vardır. Fritözlerin paslanmaz 
çelikten gövdeleri ve bir ya da iki sepetli 
olanları vardır. Yağın sıcaklığı 200 dereceye 
kadar çıkabilmektedir.  



g. Salamander 

   

f. Izgaralar 



3. Karıştırıcılar (Mikserler) 

 Mutfağın önemli aletlerindendir. Mutfağın 

her bölümünde kullanılabilen bu makine, 

karıştırma, çırpma ve yoğurma işlerini 

yapar. Karıştırma hızı ayarlanabilir. Kullanım 

amacına göre değişen ve takılıp 

çıkarılabilen uçları vardır. 

  

 4. Dilimleyiciler 

 Mutfaklarda kullanılan dilimleyici robotlar, 

yiyecekleri birkaç farklı şekilde 

dilimleyebilmektedirler. Bu sahip oldukları 

farklı bıçak çeşitlerine bağlıdır. 

Dilimleyiciler mutfakta birçok işi 

kolaylaştırsa da bir çok iş kazasına neden 

olurlar. Kullanan personelin bu konuda iyi 

eğitilmesi gerekmektedir. 



5. Yıkama Üniteleri 

 Ağırlıklı olarak mutfaklarda ve servis departmanlarında kullanılan yıkama 

üniteleri, işletme için çok önemli bir ekipmandır. İşletmenin kuruluş 

aşamasında seçilen kaliteli bir yıkama ünitesi ilerde yaşanması muhtemel 

aksaklıkların önüne geçebilmektedir. Bazı büyük işletmelerde bardaklar için 

ayrı, diğer bulaşıklar için ayrı olmak üzere kullanılmaktadır. Bulaşık 

makinesinden sorumlu personele mutlaka makine hakkında eğitim verilmiş 

olmalıdır. 



Mutfak Ekipman Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar 

•Ekipmanın el kitabı (kullanma klavuzu) mutlaka okunmalıdır, 

 

•Ekipman temiz tutulmalıdır, 

 

•Ekipmanı kullanan personel mutlaka eğitilmelidir, 

 

• Ekipmanlar, amaçları dışında  kullanılmamalıdır, 

 

•Ekipmanın garanti kapsamı ve süresi iyi bilinmelidir, 

 

•Mutfak personeli ekipmanla ilgili doğabilecek küçük aksaklıkları giderebilecek bilgiye 

sahip olmalıdır, 

 

•Ekipmanın çalışmaması durumda öncelikle enerji bağlantısı kontrol edilmelidir,  

 

•Çalışmaz durumdaki ekipmana müdahale edilmeden önce enerji bağlantısı 

kesilmelidir, 

 

•Ekipmanın bakımı ve onarımı yetkili servislere yaptırılmalıdır, 

 

•Ekipmanlarda elektrik ve gaz kaçağı kontrolleri sürekli yapılmalıdır. 

 



TEŞEKKÜRLER 


