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ÖZET 
 

Tümer H. Toplu Beslenme Hizmeti Verilen Kurumlarda Mutfak Planının 

İncelenmesi ve Mutfak Planının İş Akışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplu Beslenme Sistemleri 

Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008. Bu araştırma İstanbul ilinde toplu 

beslenme hizmeti veren 2’si devlet hastanesi, 2’si, özel hastane, 2’si kamu kuruluşu ve 

2’si özel kuruluş olmak üzere 8 mutfakta sürdürülmüştür. Araştırma planı çerçevesinde 

kurumların planları incelenmiş ve mutfak standartları ile karşılaştırılmış, mutfağın 

havalandırma, aydınlatma, ısı ve nem gibi fiziksel koşulları incelenmiştir. Kurumda 

çalışan bireylere iş akışı ile ilgili bir anket uygulanmış ve araştırma sonuçlarıyla 

bireylerin verdikleri cevaplar kıyaslanmıştır. Planlamanın iş akışı üzerine etkisini 

görmek amacıyla kurumların verimlilik değerleri çapraz tablolar ile değerlendirilmiştir. 

Çalışma sonunda bir denetim listesi oluşturulmuş ve bu denetim listesi 8 kurum için 

puanlandırılmıştır. 

Araştırma sonucunda 8 kurumdan 4’ünün (%50) yetersiz mutfak alanına sahip olduğu 

görülmüştür (p<0.05). Mutfak bölümlerinden pasta hazırlık ve günlük depo alanlarının 

dışında diğer mutfak bölümlerinin yeterli alanda kurulduğu görülmüştür (p<0.05). 

Mutfağa ve bazı ekipmanlara ait uzunluk, derinlik, yükseklik gibi bazı ölçümlerde (raf 

yüksekliği, koridor genişliği, tezgah genişliği, lavaboların genişliği vb.) 8 kurum 

puanlandırma yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Puanlama sonucuna göre hastanelerin 

toplam puanının (44 puan) kurumların puanından (34 puan) yüksek olduğu 

görülmüştür. Aydınlatma kurumların %87.5’inde, havalandırma ise kurumların 

%62.5’inde yeterli olarak bulunmuştur. 

Çapraz tablolar kullanılarak elde edilen verimlilik yüzdeleri %41.6 ile %80 arasında 

değişmekte olup genel olarak istenen değerin (%75) altında bulunmuştur. Araştırmada 

havalandırma, aydınlatma, mutfak alanı ve trafik geçitleri ile ilgili ölçümler ile 

personelin bu konulardaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). 

Denetim listeleri puanlama sonucunda ise en yüksek yüzdeyi özel hastaneler (%76), en 

düşük yüzdeyi ise özel kurumlar (%65) almıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mutfak planlama, iş akışı, çapraz tablo, havalandırma, aydınlatma 
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ABSTRACT 
 

Tümer H.  A Research About Analysing Kitchen Plans of Facilities That Give 

Food Service and Effects of Kitchen Planning on Workflow, Hacettepe University 

Institute of Health Sciences, MSc Thesis in Food Service Systems, Ankara, 2008.  

This research was conducted in 8 kitchens of different facilities consist of; 2 state 

hospitals, 2 private hospitals, 2 public institutions and 2 private institutions in Istanbul. 

In the research, kitchen plans of facilities were analyzed and they were compared with 

kitchen standards. Physical conditions like kitchen ventilation, lightening, temprature 

and wetness were studied. Moreover, the efficiency values of the facilities were 

evaluated with cross tables in accordance to see its effects on workflow.   

As a result of reasearch, it is seen that 4 of 8 facilities (50%) have unsufficient kitchen 

areas (p<0.05). Besides, kitchen parts apart from pastry and daily depository areas set 

on sufficient areas (p<0.05). It is tested that if there is a meaningful relationship 

between the quantitive result of the research and employment’s taught. A control list 

was prepared as a result of research and this control list was graded for 8 facilities. As a 

result of research, it is seen that 3 of 8 facilities (37.5%) have unsufficient kitchen 

areas. Kitchen areas apart from pastry prepertion and daily chandlery areas were 

sufficient (p<0.05). 8 facilities were compared with grading method according to 

heigth, width and depth of kitchen area and its equipments (shelf height, corridor, 

workbench and kitchen sink width etc.) As a result of grading, it is seen that total score 

of hospitals (44) are higher than institutions (34). Lightening is evaluated as sufficient 

in 87.5%, ventilation is evaluated as sufficent in 62.5% of all facilities. 

The efficiency percentages that obtained from cross tables vary between 41.6% and 

80% and they are below the standard value (75%). With this research, it is seen that 

there is a meaningful relationship between the data about ventilation, lightening, 

kitchen area and cross gates and thought of personel about these issue (p<0.05). As a 

result of research, it is stated that there is a meaningful relationship between 

measurement results and employments’ thaught (p<0.05). Grading result of control lists 

shows that, private hospitals have the highest percentage (76%), private institutions 

have the lowest percentage (65%).  

 

Keywords: Kitchen planning, work flow, cross table, ventilation, lightening. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1 Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam 

Sağlıklı yaşamak için gerekli koşulların başında yeterli ve dengeli beslenme 

yer alır. Beslenmenin aracı besinlerdir. Besinlerden istenilen ölçüde yararlanabilmek 

için bunları tüketime hazır hale getirirken, besin değerlerini kaybetmemelerini 

sağlamak, tüketicinin lezzet anlayışına uygun bir biçimde hazırlanmasına dikkat 

etmek ve hazırlık sırasında sağlığı tehdit edecek uygulamalardan kaçınmak gerekir .  

Toplu beslenme hizmetleri; menülerin planlanması, yiyecek ve içeceğin 

cinsleri, miktarları ve ilgili her türlü araç-gerecin saptanması, satın alınması, 

depolanması, hazırlanması, pişirilmesi, servisi, çöp ve artıkların kaldırılması ve 

bulaşıkların yıkanması, hijyen / sanitasyon ve iş güvenliğinin sağlanması, personel 

yönetimi ve maliyet kontrolü gibi konuları kapsayan bir hizmetler bütünüdür. Bu 

hizmetlerin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi ise bazı koşulların sağlanması ile 

mümkündür. Bu koşullardan birisi mutfak ve yemekhane planlamasının uygun 

yapılmasıdır (1).  

Çalışan erkek ve kadın sayısındaki artışa paralel olarak ev dışında yemek 

yiyenlerin sayısı önemli ölçüde artmakta, bununla birlikte yemek servis endüstrisi de 

hızla gelişmektedir. Her geçen gün restoranlar, oteller, okullar, fabrikalar gibi toplu 

beslenme hizmeti veren kurumların sayısındaki artış toplu beslenme sistemlerinin 

gelişimine ivme kazandırmaktadır (2).  

Toplu beslenme hizmetlerinin hızla büyüdüğü bir toplumda sağlıklı, hijyenik 

ve kaliteli bir yemek servisi sunabilmenin temeli; uygun standartlar çerçevesinde, 

belirli kurallar ve düzen ölçüsünde kurulmuş mutfakları sağlamakla gerçekleşir. Bu 

standartlar mutfağın her bölümünde titizlikle uygulandığı takdirde mutfakta iş akışı 

kolaylaşır, üretim artar, iş kazaları riski azalır ve hijyeni sağlamak kolaylaşır. 

Böylece hem personelin rahat çalışması hem de tüketicilere kaliteli bir yemek servisi 

sağlanmış olur (3). 

Endüstriyel mutfaklar; toplu beslenme hizmetlerinin gerçekleştiği, kitlesel 

yemek üretiminin söz konusu olduğu ve belirli bir zamanda yemek üretimi için 
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hazırlık, pişirme ve servis işlemlerini; hijyen kurallarına uygun olarak belirli bir 

kalitede gerçekleştiren mutfaklardır. Endüstriyel mutfaklarda, temel amaç; hijyenik 

şartları ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu da mutfağın etkin kullanılması ile 

gerçekleşebilir. Etkin bir mutfak kullanımı ise iyi bir mimari plan ve iş akışıyla 

sağlanabilir (4).  

Toplu beslenme yapılan kuruluşlarda mutfak ve yemekhane planlaması, 

işlerin beklenen kalite ve hızda yürütülmesinde büyük önem taşır. Mutfak ve 

yemekhanenin arzu edilen fiziksel özellikleri ve konumu, kurumun tipine göre 

değişir. Bir kurumda servis ve mutfak alanının gerektiğinden büyük ya da küçük 

olması kurumun iyi ya da kötü çalışmasını etkiler. Mutfak planlaması; mutfağın 

yapım aşamasında yer alan; mutfak bölümleri, standart ölçüleri, zemin, duvar inşası, 

aydınlatma, havalandırma tesisatları vb. öğeleri içerir.  

Mutfak planlamasında, uyulması gereken ideal bir mutfak modeli söz konusu 

olmayabilir. Her kuruluşun kendine özgü farklı olanakları vardır. Önemli olan, 

mevcut olanakların en iyi biçimde kullanılmasıdır, doğal olarak bu konuda da 

uyulması gereken bazı temel kurallar vardır. Rastgele gerçekleştirilen bir mutfak, 

ileride büyük aksamalara ve maliyetin artmasına neden olur. Planlamanın düzgün ve 

gereksinimlere uygun olarak yapılması, mutfağın etkin biçimde kullanılmasını, 

dolayısıyla iş akışını kolaylaştırır (1, 4, 5). 

Yiyecek-içecek işletmesinin planlamada ilk hedefi; besin, personel ve 

ekipman arasında düzgün bir işleyişi sağlamaktır. Mutfaklar, besinlerin satın 

alınmasından servise çıkana kadar belirli bir güzergâhta iş akışını takip edecek 

biçimde planlanmalıdır. Genel olarak satın alma, depolama, hazırlık, pişirme, 

bekletme, servis, bulaşıkhane, çöp ve artıkların atımı şeklinde mutfaklar 

planlanmalıdır (6). 

Etkili bir iş akışı; zaman kaybının ve geliş-gidişlerin minimum, alan 

kullanımının ise maksimum düzeyde olmasını hedeflemelidir (6). 

Mutfak planlaması sırasında rahat bir çalışma ortamı hazırlayabilmek için 

ergonomiden yararlanmak gerekir. Ergonomi; çalışanların anatomik, fizyolojik ve 

psikolojik özellikleri ile ilgilenen ve üretken insan faktörünün; sağlık, güvenlik ve 

konfor içinde verimli bir biçimde çalışabilmesi için gerekli çalışma koşullarını 
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araştıran bir bilim dalıdır. Mutfak planlaması yapılırken, personelin rahat çalışması 

kadar, onların güvenliğinin sağlanması da önemlidir. Yapılacak tüm iş ve hareketler 

politika ve prosedürlere dayanarak belirli profesyonel standartlar üzerine 

oturtulmalıdır. Bir yemeğin görünüşü, besin değeri, lezzeti ne derece önemli ise, 

mutfak içinde çalışan insanların rahatlığı ve sağlığı da o ölçüde önemlidir (1, 2).  

Mutfak planlamasında temel etken, herhangi bir zamanda üretilecek 

maksimum miktardaki yemek için gerekli alanın bulunma zorunluluğudur. 

İşletmenin fiziksel ve parasal yapısı da planlama süresinde etkili olan etkenlerdir. Bir 

işletmenin mutfak alanının gereğinden büyük ya da küçük olması, örgütün verimli 

çalışmasını doğrudan etkileyecektir. Mutfak planlamasında menü seçimi, servis 

çeşidi, kullanılacak araç-gereçler, mutfak alanları, servis saati ve öğün sayısı gibi pek 

çok etken rol oynamaktadır (1). 

1.2 Amaç ve Hipotez 

Amaç: 

 Bu araştırma, toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda; 

• Mutfak planlaması standartlarının neler olduğunu, 

• Planlamada mutfak alanın düzgün kullanımının önemini, 

• İş istasyonlarında planlamanın yerini, 

• Planlamayı etkileyen etkenleri,  

• Mutfağın fiziksel koşullarının neler olması gerektiğini, 

• Uygun ekipman yerleşimini, 

• Mutfak tasarımında ergonominin etkilerini, 

• Mutfakta iş akışının önemini ve iş akışını etkileyen etkenleri, 

• Mutfak planlamasının, mutfakta iş akışını ne derece etkilediği, 

  gibi hususları belirlemek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. 
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Hipotez: 

Uygun standartlar çerçevesinde planlanmış mutfaklarda üretim artar, iş akışı 

kolaylaşır, hijyenik ve kaliteli bir üretim gerçekleşir. Standartlar çerçevesinde 

planlanmamış mutfaklarda ise hem personelin verimi hem de üretim kalite ve 

kapasitesi düşer.  

Araştırma sonucunda, mutfak standartlarına uygun biçimde planlanmış 

kurumlarda iş akışının aksamadan işleyişini devam ettirdiği, standartlara uygun 

olmayan kurumlarda ise iş akışının aksadığı ve personel için rahat ve verimli çalışma 

ortamının sağlanamadığının görülmesi beklenmektedir.   



 
 
 
 

5

2.GENEL BİLGİLER 

 

I - MUTFAK PLANLAMASI 

2.1 Toplu Beslenme Hizmeti Veren Kurumlar 

Toplu beslenme sistemleri, insanların yeterli ve dengeli beslenmeleri ve 

sağlıklı koşullarda besin tüketebilmeleri açısından önem taşır. Toplu beslenme 

sistemleri, kişilerin beslenme gereksinimini karşılamanın yanı sıra ev dışında yemek 

yemelerini sağlayarak sosyal bir aktivite rolü de oynar. 

Gündelik yaşamın birlikte getirdiği zorunlulukların etkisiyle toplu beslenme 

sistemleri, yiyecek servisi yapan kurumlarının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu 

durum, bu tip kurumların ayrı bir ticari sektör olarak gelişip büyümesinde büyük rol 

oynamıştır (1). 

Toplu beslenme hizmeti veren kurumlar iki sınıfta incelenebilir: 

1. Ticari amaçlı servis yapan kurumlar: Ticari bir organizasyon çerçevesinde 

kâr amaçlı yiyecek servisinin yapıldığı yerlerdir. Her türlü lokanta, otel, yemek 

fabrikaları vb. yemek alanları bu sınıfta yer almaktadır.  

2. Ticari amaç olmaksızın servis yapan kurumlar: Okullar, hastaneler, kamu 

kurumları gibi yerlerde hizmet veren, yemekhane türündeki servis alanlarını 

kapsamaktadır (6, 7). 

Ticari ya da ticari olmayan tüm yiyecek-içecek kurulumlarında personelin 

rahat çalışabilmesi önemlidir. Etkili bir çalışma ortamının sağlanması ve kurum ile 

çalışanlar için yeterli verimin oluşması için uygun bir yönetim ve organizasyon biçimi 

belirlenmelidir (Şekil 2.1).  
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Şekil 2.1. Toplu Beslenme Sistemlerinin Yönetim ve Organizasyon Şeması (8) 

 

2.2 Mutfak Planlamasının Önemi 

Toplu beslenme yapılan kurumlarda mutfak ve yemekhane planı, işlerin 

beklenen kalite ve sürede yürütülebilmesinde büyük önem taşır. Beslenme servisi 

yöneticilerinin bir mimar ya da mühendis olması beklenemez, ancak bu kişilerin 

mutfak ve yemekhanedeki işleri yönetebilmeleri için genel bazı bilgilere sahip 

olmasında yarar vardır. Böylelikle beslenme servisi yöneticisi, yeni bir mutfak 

yapımında ya da mevcut mutfağın yeniden planlanması aşamasında mimarla işbirliği 

içinde olur ve etkin bir mutfak oluşumuna katkı sağlar (1). 

Mutfak ve servis alanları, bir yiyeceğin satın alınmasından servisine kadar 

geçen her aşamasının gerçekleştiği yerlerdir. Mutfak alanı, yiyeceğin güvenli bir 

biçimde tüketiciye ulaşmasında en önemli etkenlerden biridir. Yiyecek-içecek 
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hizmeti veren kuruluşlar için hijyenik ve verimli bir mutfağın nasıl 

oluşturulabileceğinin ilkelerini ortaya koymak mutfak planının temel amacıdır (7,  9). 

Mutfak, yiyecek-içecek bölümünün merkezidir. Mutfağın yapısının ve 

yürütülen işlerin karmaşık olması onun etkin, hijyenik ve modern bir üretim akışı 

sağlanacak biçimde planlanmasını gerektirir. Bu nedenle mutfağın etkin 

kullanılabilmesi iyi bir mimari plan ve iş akışıyla sağlanabilir (10). 

Uygun planlanmayan mutfaklar, personelin gereksiz geliş-gidişlerine 

dolayısıyla yorgunluklara ve sağlık sorunlarına yol açar. Ekipmanların yanlış seçimi 

ve dizilişi ise mali açıdan kuruma yük getirir. Yanlış planlanan mutfaklar, kurumun 

ileride yapılacak onarım ve restorasyon işlerini de güçleştirir. 

2.2.1 Mutfak Planlama Ekibi 

Mutfak planlamasında ekip çalışmasının önemi büyüktür. Hatalı planlanan bir 

mutfak, üretim kalitesini düşürür ve müşteri kaybına neden olur (5). 

Ekibin lideri, fikir geliştirebilen, aynı zamanda sermayeyi ve zamanı iyi 

yönetebilen nitelikte bir kişi olmalıdır. Ekipte yiyecek-içecek müdürü, mimar, iç 

mimar, işletmeci, müteahhit ve diyetisyen bulunmalıdır. Bunun dışında ekipte 

yardımcı olarak aydınlatma uzmanı, iklimlendirme uzmanı ve grafikçi de 

bulundurulabilir. Ekip elemanları koordineli biçimde çalışabilmelidir. Örneğin, 

mutfak sorumlusu mimar ve planlama ekibiyle etkili biçimde iletişime geçebilmeli, 

görüşlerini takıma aktarabilmelidir. Ekip oluşturulduktan sonra, kurumun büyüklüğü, 

ticari bir kurum olup olmadığı, çalışma saatleri, menü çeşitliliği, üretim kalitesi, 

servis tipi gibi unsurlar belirlenmelidir (11, 12).  

2.2.2 Ekip Elemanları 

Mimar: Yapı, plan ve proje konusunda en bilgili kişidir. Mutfak konusu özel 

bir uzmanlık gerektirdiği için mimarın bu hususta bilgili olması gerekir.  

Mutfak sorumlusu: Mutfakta, ne iş yapılacağını, kaç kişi çalışacağını, 

yapılacak iş için ne kadar alan gerektiğini, mutfakta kaç bölüm olacağını ve diyet 

mutfağı gibi özel gereksinim alanlarını en iyi bilen kişidir. Mutfak sorumlusu 

kurumda işin yürütülmesinde en yetkin kişidir. Kurumun tipine göre, diyetisyen, gıda 
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mühendisi, yiyecek-içecek müdürü, mutfak yöneticisi/gözetmen ya da şef bu 

pozisyonda yer alır. 

Kuruluş sahibi ya da işletmeci: Mutfağa gerekli bütçeyi sağlayan kişidir.  

Müteahhit: Yapım işini gerçekleştirecek kişidir. Bu kişinin yapıda 

kullanılacak malzeme ve yapım sırasında dikkat edilecek özellikler konusunda bilgili 

olması gerekir. 

2.2.3 Mutfak Planlaması Ekibinde Diyetisyenin Rolü  

Toplu beslenme sistemlerinde diyetisyen; toplu beslenme hizmetlerinin 

yönetimi ve organizasyonu hakkında bilgi ve beceri sahibidir. Toplu beslenme 

hizmetlerinin tüm aşamalarında personel, fiziksel alanlar, araç-gereç, besin hijyeni ve 

sanitasyonu ile standartlar hakkında bilgi sahibi olması gereken diyetisyen, besinin 

satın alınmasından servisine kadar geçen tüm aşamalarda denetimi sağlar. 

Diyetisyenin mutfak planlamasında yeri ve görevleri: 

 Mutfak ve yemekhane ile ilgili alanları planlamak ve gerekli durumlarda 

restorasyon yapma ile ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olmak (13). 

 Mutfağın gereksinimlerini (ekipman ve alan vb.) belirlemek  

 Mutfakta çalışan personel sayısı, kurumda yemek yiyen kişi sayısı,  

çeşitliliği, servis çeşidi, özel mutfak bölümleri (diyet mutfağı, mama 

mutfağı vb.) gibi kurumla ilgili özel bilgilere sahip olmak (1, 14). 

2.3 Planlama Fazı 

Yapılandırılmasına karar verilen mutfağı planlamada şu beş faz izlenmelidir: 

 Planlama ekibini toplamak  

 Ekipman gereksinimini belirlemek 

 Alan gereksinimini saptamak 

 Planlamayı baştan sona şemalandırmak 

 Ayrıntıları planlamak ve geliştirmek (15). 
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2.3.1 Planlama Ekibini Toplamak 

Planlama ekibiyle yapılacak toplantıda öncelikli olarak kurumun üretim 

kapasitesi ve bütçesi belirlenmelidir. Düzgün bir analizle gereksinimler ve hedefler 

saptanmalıdır. Müşteri tipi, yemek yiyecek kişi sayısı, servis saatleri, servis metodu, 

menü seçimi, satın alma politikaları, personel politikaları, diyet servisinin bulunup 

bulunmaması, üretim standartları, pastane, et hazırlık vb. bölümlerinin olup 

olmayacağı gibi pek çok önemli konu kararlaştırılmalıdır. Bina yapım kalite 

standartları, yemek kalitesi, bütçe gibi konular da bu toplantıda konuşulmalıdır. 

Planlamada, mutfakta ilerleyen yıllarda olası bir büyüme düşünüldüğünde 

doğabilecek gereksinimler göz önünde bulundurulmalıdır (15). 

2.3.2 Ekipman Gereksinimini Belirlemek 

Ekipmanlar öncelikle sınıflandırılmalıdır. Tezgâhlar, bulaşık yıkama 

ekipmanları, depolama ekipmanları, personel dolapları, üretim ve servis ekipmanları, 

atık ekipmanları gibi pek çok ekipmana gereksinim vardır. Ekipman gereksinimi, 

alan büyüklüğünden etkilenir.  

Tezgâh sayısını belirlemeden önce, çalışan sayısı ve iş fonksiyonları 

belirlenmelidir. Havalandırma, çöp, bulaşık ve depolama ekipmanlarını belirlemek, 

planlanan kurumun tipi ve büyüklüğü ile doğrudan ilgilidir. Üretim ve servis 

ekipman gereksinimlerini belirlemede ise kurumda uygulanacak menü göz önüne 

alınmalıdır. 

Üretimde iş alanı etkili biçimde kullanılmalı, iş istasyonları birbirleriyle 

bağlantılı olacak biçimde kurulup en etkin ulaşım olanakları sağlanmalıdır (15). 

2.3.3 Alan Gereksinimini Saptamak 

Yemekhanelerde alan gereksinimini belirlerken servis şeklini ve sandalye 

sayısını dikkate almak gerekir. Mutfak alanını belirlemede ise kullanılacak ekipman 

alanı, trafik geçitleri, çalışma alanları, çalışma koridorları ve depoların kapladığı 

alanlar göz önünde bulundurulmalıdır (16). 
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2.3.4 Planlamayı Baştan Sona Şemalandırmak 

Bu aşamada satın alma, depolama, et hazırlık, sebze hazırlık, salata-sandviç 

hazırlığı, pasta-ekmek hazırlığı, hazırlanmış besinlerin bekletilmesi, kazan ve tencere 

yıkama, servis, bulaşık yıkama, ambar, çöp odası, çöp konteynırları ve ofis 

bölümlerinden oluşan mutfağın tüm birimlerine ait ayrıntılı planlar ve şemalar hem 

kâğıt üzerinde hem de dijital ortamda hazırlanmalıdır.  

2.3.5 Ayrıntıları Planlanmak ve Geliştirmek 

Bu fazda bölümlerin planlanmasındaki ince noktalar belirlenir. Şekil 2.2’de 

görüldüğü gibi iş istasyonları arasındaki iş akışı planlanır (15).  

2.4 Planlamada Hedefler 

Planlama ekibi, pazar araştırması, menü araştırması ve kuruma özgü iş 

istasyonlarını belirleyip hedefleri saptamalıdır.  

Müşteri kitlesini belirlemek: Planlamada öncelikle müşteri kitlesi belirlenmeli 

ve kurumun ne tür bir işletme olacağına karar verilmelidir. Müşterinin eğitim, yaş ve 

cinsiyet durumu ile sosyal statüsü gibi noktalar göz önüne alınmalıdır.  

Menüyü belirlemek: Menü, hedef kitlenin gereksinimlerini karşılar nitelikte 

olmalıdır. Menünün belirlenmesi diğer planlama faktörlerini de etkiler. Eğer menü 

seçenekleri fazla ise planlamada mutfak alanını genişletmek, daha fazla ekipman 

sağlamak ve vardiya sayısını artırmak gerekir. Menüyü belirlerken, her kategori için 

seçenek sayısını, porsiyon büyüklüğünü ve üretim tekniklerini de dikkate almak 

gerekir.  

İş istasyonlarını belirlemek: Planlamada öncelikle bireysel iş istasyonları 

belirlenmelidir. İş istasyonu, bir personelin çalıştığı alan ya da bir menü seçeneğinin 

yapıldığı alan olarak tanımlanabilir. İş istasyonlarının birleşmesiyle iş alanları (iş 

adaları) oluşturulur. Örneğin, önce bir barmenin iş istasyonu belirlenir, daha sonra 

benzer biçimde diğer barmenlerin de iş istasyonları belirlenir. Böylece barın iş alanı 

ortaya çıkmış olur. İş alanları da uygun biçimde yerleştirilerek daha geniş iş alanları 

planlanır (11, 12). 
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Şekil 2.2. Alan-Aktivite İlişkisi (13) 

2.5 Optimal Planlama İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (12, 15, 17) 

 Etkili alan kullanımı geliştirilmeli 

 Planlamayı etkileyen tüm etkenler entegre edilebilmeli 

 Plan üzerinde iş akışı tamamlanmalı 

 Etkili personel kullanımı sağlanmalı  

 Yapı malzemeleri, mobilyalar, demirbaşlar ve diğer ekipmanlar için en 

kaliteli ürünün en uygun fiyata seçilmesi hedeflenmeli  

 Yapılan yatırımdan maksimum geri dönüş sağlanmalı 
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 Ekipman ve çalışanlar arasında etkili bir akış kurulmalı, ekipmanlar doğru 

yerlere yerleştirilmeli 

 Kurumda hem çalışanlar hem de müşteriler için güvenli bir çalışma 

ortamı yaratılmalı  

 Planlama, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun biçimde yapılmalı 

 Bina ve ekipmanlar enerji yönünden etkin kullanılmalı 

 Önceden zaman ve bütçe planlaması yapılmalı. 

2.6 Planlamayı Etkileyen Faktörler 

Maliyet: Projenin planlanma aşamasında maliyet hesabı iyi bir şeklide 

tutulmalıdır. Eğer işletme bütçesi kısıtlı ise eldeki kaynaklara öncelik verilerek 

mutfak kurulmaya çalışılmalıdır.  

Sermayenin yetmediği durumlarda ekibin başvuracağı genelde dört seçenek 

vardır: 

 Sermaye bulunana kadar proje ertelenir 

 Senetlerle iş sürdürülebilir 

 Başka kaynak arayışına girilir ya da giderler azaltılır 

 Proje durdurulur 

Menü: Mutfak gereksinimlerini belirleyen en önemli unsurdur. Geleneksel 

tip mutfakla ticari tip mutfağın gereksinimleri hem çalışan hem de ekipman 

bakımından farklıdır. Yönetici öncelikle ne tip bir mutfak kurulacağına karar 

vermeli, daha sonra menüyü belirlemelidir. Menü çeşitliliği ekipman gereksinimini 

de belirler. 

Besin miktarı: Eğer kurumda fazla miktarda satın alma, üretim ve servis 

yapılacaksa daha fazla ekipman, alan ve depoya gerek olacaktır. Bu yüzden planlama 

aşamasında üretilecek besin miktarına karar vermek gerekir.  

Besin kalitesi: Servis zamanına olabildiğince yakın hazırlanan besinlerin 

kalitesi daha yüksektir. Bunun yanı sıra önceden hazırlanıp servis sırasında sunulan 

besinler daha az alan, maliyet, zaman ve ekipman gerektirir, ancak bu durumda 

personel gereksinimi artar. Önceden hazırlanan besinlerin sıcak sunumlarını 
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sağlamak daha fazla personelle gerçekleşebilir. Kurum yöneticisi kalitenin düzeyine 

karar vermeli, ona göre ekipman, personel ve alan gereksinimini belirlemelidir.  

Ekipman: Depolama, üretim ve servis ekipmanı olarak farklı ekipman seçimi 

söz konusudur. Günümüzde pek çok ekipman hareketli ve monte edilmesi kolay olup 

sonraki projelerde kullanılmak üzere taşınabilir özelliktedir (6, 10, 12). 

Alan: Genellikle yanlış bir tutum olmasına karşın kurumlarda mutfak alanı 

kısıtlanıp restoran/yemekhane alanı geniş tutulmaktadır, ancak restoranın oturma 

alanının genişletilmesi, daha fazla müşteri geleceği anlamına gelmez. Mutfak 

alanının sınırlanması durumunda üretilen yemek miktarı değişmediği için servis hızı 

yavaşlayacaktır, bu da müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir (12). Ancak daha 

büyük bir mutfağın iyi kalitede, ya da küçük bir mutfağın düşük kalitede yiyecek 

üreteceği de düşünülmemelidir. Yemek fabrikalarının hizmet alanları toplamı en az 

300 m² olmalıdır (18). Yeterli derecede alan ayrımı, gereksiz boşluklardan 

kaçınılması, mutfağın işlevinin yerine getirmesinde önemli rol oynar.  

Depolama: Depolar; soğuk depo, kuru depo, dondurucular, araç-gereç 

deposu olarak sınıflanır. İşlevleri farklı olan bu depolar kullanım kolaylığı 

sağlayacak biçimde ilgili birimlere uygun uzaklıkta planlanmalıdır (10). 

Sanitasyon ve güvenlik: Kurum yöneticisi hem çalışanların hem de 

personelin güvenlik ve sanitasyon gereksinimini sağlamak zorundadır. Kurumlarda 

hijyen ve sanitasyon kuralları göz önünde bulundurularak bir planlama 

gerçekleştirilmelidir (6, 12). 

Servis tipi: Servis tipi, mutfak planlamasında diğer önemli bir etkendir. 

Örneğin kurumda ziyafet servisi uygulanıyorsa hızlı biçimde hazırlama ve 

porsiyonlama için çok miktarda personel gerekirken bir kafede yalnızca tezgâh 

servisi uygulanarak tek bir personelle iş yürütülebilir (12, 19). İşletmeci nasıl bir 

servis düşünüyorsa, mutfak planını da buna göre düzenlemelidir. Oteller ya da 

restoranlar açık büfe, alakart, tabldot yöntemlerinden birini seçebilirler. Mutfağın 

planlaması, işletmenin bütün bu amaçlarına uygun olmalıdır (10). 
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Standart üretim harici yemek servisi: Burada işletmelerin normal 

üretimleri dışında yaptıkları üretim (düğün, davet vb.) akla gelmelidir. Fazla önemli 

görülmese de mutfak planlamasında bu etken de ihmal edilmemelidir.  

Servis saati ve öğün sayısı: Mutfak planlaması yapılırken işletmenin hangi 

saatler arasında ve kaç öğün yemek vereceği göz önünde tutulmalıdır. Eğer bir 

işletme, ağırlığı akşam yemeklerine veriyorsa o saatlerde mutfakta yoğun bir trafik 

yaşanacağından bazı ürünler yarı hazır olarak bekletilmelidir.  

Mutfağın servis alanına olan mesafesi: Eğer servis yapılacak alan (restoran, 

kafeterya vb.) mutfağa çok uzak ise yemeğin kalitesi ve lezzetini koruyacak önlemler 

alınmalıdır. İşletmeler, servis akışının düzenini sağlamak ve çalışanların fazla 

yorulmalarını önlemek için mutfaklarını servis alanına yakın bir konumda inşa 

etmelidirler (10).  

Personelin eğitim düzeyi: Personelin eğitim düzeyi, kuruma alınacak olan 

ekipmanların teknoloji düzeyini de belirler. Yüksek teknolojiyle üretilen 

ekipmanların kullanımı ise bilgi ve beceri gerektirir (6). 

Hazır besinlerin kullanımı: Kurumda uygulanan hazırlama ve pişirme 

yöntemleri planlamayı etkileyen önemli bir faktördür. Burada şu dört soru mutlaka 

sorulmalıdır: 

 Ekmek ve tatlılar kurumda mı üretilecek? 

 Et hazırlık bölümü bulunacak mı? 

 Sebzeler taze mi, dondurulmuş mu, yoksa karışık olarak mı satın 

alınacak? 

 Satın alma hangi sıklıkta olacak? 

Bu soruların yanıtları planlamayı doğrudan etkileyecektir. 
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Dekor ve dizayn: Dekor ve dizayn seçimi özellikle franchising* sistemi 

uygulanacak yerler açısından önemlidir. Çünkü bu dekor diğer tüm şubelerde de 

uygulanacaktır (6). 

 2.7 Mutfağın Konumu  

Mutfaklar, binaların bodrum katı, zemin kat, birinci kat, en üst kat ya da ana 

binadan ayrı olarak bir ya da birkaç bina alanında kurulabilir. Ancak, her yerleşimin 

kendine göre yararları ve sakıncaları dikkatlice incelendikten sonra, mutfağın 

konumuna karar verilmelidir. 

Mutfağın konumu binanın mimari yapısıyla ilgilidir. Mutfak, binanın üst 

katında inşa edilirse, havalandırma ve aydınlatma doğal olur ve bina içinde koku 

yayılmaz. Ancak, çöpler için farklı bir sistem kurmak gerekir. Bu durumda çöpler 

için ayrı bir asansör kullanılmalı, yemeklerin taşındığı asansörle çöpler 

taşınmamalıdır. Üst katlardaki mutfaklara suyun çıkması da bir sorun olabilir. Bu 

nedenle su depoları yapılmalıdır. Yiyeceklerin mutfağa getirilmesi asansörle 

yapılacağından, bu durum herhangi bir arıza ya da elektrik kesilmesi halinde sorun 

oluşturabilir (1, 10). 

Mutfak, binanın alt katında inşa edilirse aydınlatma ve havalandırmanın çok 

iyi olması gerekir. Havalandırma iyi çalışmazsa bina içinde koku yayılır, ancak bu 

konum satın alma ve çöplerin atılması için kolaylık sağlar. 

Mutfak, binadan ayrı bir yerde inşa edilirse tesisat yönünden sorun olmaz 

ancak yemeklerin taşınması ve dağıtılması güçleşir. Böyle yerlerde yemeklerin 

termostatlı yemek arabaları ve özel yemek taşıma araçları ile taşınması gerekir (1). 

Mutfağın konumuna karar verildikten sonra mutfağın yapımı ile ilgili olarak 

şu noktalar belirlenmelidir:  

 Mutfak kolonlarının yerlerinin saptanması,  

 Tavan-taban arası yükseklik,  

 Duvarların yerleşimi  

                                                 
* Franchise (franchising): Bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar 
içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel 
karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve 
sürekli bir iş ilişkisidir.  
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 Malzeme giriş yönü,  

 Depo yerlerinin belirlenmesi,  

 Katlar arası hizmet yapılacaksa kullanılacak asansörün seçimi,  

 Dağıtım ve servis yeri,  

 Diyet mutfağı gibi özel bölümlerin belirlenmesi,  

 Atık konusunun çözüme bağlanması,  

 Gaz, elektrik, sıhhi tesisat planları (16). 

2.8 Mutfak Alanı  

Toplu beslenme sistemlerinde ekonomik, kaliteli, iştah açıcı ve besleyici 

yemek servisinin elde edilmesinde etkin olan öğeler; yönetim, personel, menü 

planlama, mutfak planı ve araç-gereçlerdir. Toplu beslenme sistemlerinde mutfaklar 

işlevlerini en iyi tarzda yapabilmesine olanak sağlayacak biçimde planlanmalıdır. 

Planlama çalışmalarında iş analizi ve tasarım programlarının yapılmasıyla en az 

zaman, gayret ve maliyet ile yemek üretimi ve hizmeti amaçlanmaktadır (20, 21). 

Mutfak alanının etkisiz kullanımı mutfak personelinin ortalama olarak 

zamanının % 10–20 kadarlık bölümünü yürümekle geçirmesine neden olmaktadır. 

Mutfağın uygun planlanması, araç-gereç seçimindeki titizlik ve test edilmiş çalışma 

tekniklerinin uygulanması yardımıyla yürümekle geçen bu zamanın en azından yarısı 

ortadan kaldırılabilir. Mutfak planlamasında çalışma merkezlerinin ve araç-

gereçlerin merkezler arasındaki trafiği azaltacak biçimde birbirine yakın olması 

düşünülmelidir (20). 

Geniş alana sahip olan mutfaklarda alan kullanımı etkili biçimde 

gerçekleştirilmelidir. Araç ve gereçlerin birbirinden uzak yerleştirilmesi, bölümler 

arası iş akışını olumsuz yönde etkiler (1). Kurumlarda gereksiz alan kullanımı; 

havalandırma, elektrik, ısıtma, temizlik gibi öğelerin maliyetini artırmakla birlikte 

personelin gidiş-gelişlerini de artırır (12).  

Mutfak alanını planlarken menüden faydalanılmalıdır. Örneğin kurumda 

donmuş sebzeler, hazır tatlılar gibi ürünler kullanılacaksa mutfak alanının büyük 

olması gereksiz enerji ve alan harcamalarına neden olacaktır ya da mutfakta hazır 
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tatlılar kullanılacaksa pastane bölümü o mutfak için gereksiz olacaktır. Tüm bu 

ayrıntılar mutfak planlamasından önce düşünülmelidir. 

Menü analizi planlamaya yardımcı olabilir. Tablo 2.1’deki gibi bir menü 

analizi hangi ekipmanlara ne miktarda ve hangi alanlarda gereksinim duyulduğunu 

belirlemede yardımcıdır (11). 

Tablo 2.1. Menü Analiz Örneği (11) 

 

Mutfak alanı, yapılacak işlemin özelliğine göre değişiklik gösterir. Fazla 

çeşitte yemek pişirme, değişik malzeme ve ekipman gerektirir, dolayısıyla geniş 

alana gerek duyulur. Değişik çeşitte yemeklerin hazırlandığı (kahvaltı-öğle-akşam 

yemeği gibi) mutfaklarda, bir ya da iki çeşit yemek hazırlanan mutfaklardan daha 

fazla alana gereksinim vardır. Ayrıca oda servisi gibi etkinliklerin olduğu otel ya da 

pansiyon gibi kuruluşlarda alan gereksinimi artar (16). 

2.9 Hastanelerde Mutfak Planlamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler  

 Mutfakta çok karmaşık yapı önerilmez. Yapı, sade ve kolay ulaşılabilir 

olmalıdır, aksi halde iş akışı iyi organize edilemez. 

 Mutfağa hastaneden koridor açılmamalıdır, açılıyor ise kapı sürekli kapalı 

tutulmalıdır. 

 Hastane çalışanları mutfağın pişirme bölümüne girmemelidir. 

 Kapılar sık açılmamalıdır, çünkü dışarıdan hava akımı yoluyla enfeksiyon 

yayılabilir. 

Menü 
seçeneği/ 
Porsiyon 

Tahmini 
miktarlar 

İçine 
girenler 

Satın alma 
durumu 

Depolama
ekipmanı 

Hazırlama
ekipmanı 

Pişirme 
ekipmanı 

Bekleme
süresi 

Bekletme/ 
servis 

ekipmanı 

Mantarlı 
tavuk 
sote 

40 
porsiyon/ 

gün 

Mantar 
Tavuk 

Domates 
Soğan 

Sıvıyağ 

 
Taze 

 
Buzdolabı Hazırlama 

tezgâhı 
Buharlı 
kazanlar 

Servise 
kadar 

4 cm 
derinliğindeki 

tepsiler 

Kızarmış 
patates 

60 
porsiyon/ 

gün 

Patates 
Sıvıyağ 

 
Dondurulmuş Derin 

dondurucu 
Hazırlama 

tezgâhı 
Kızartma 

tencereleri 
Servise 
kadar Benmari 
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 Havalandırma sisteminden dolayı basınç farkı oluşmamalıdır. 

 Gaz sıkışmasının önüne geçebilmek için LPG ya da doğal gazlı pişirme 

ocakları dar alana yerleştirilmemelidir. 

 Ağır ve hareketsiz makineler kullanılmamalıdır. 

 Mutfak çalışanlarının soyunma odaları aynı binada olmalı ve giyindikten 

sonra hastaneden geçmemelidirler. 

 Yiyecekler olabildiğince az bekletilmelidir. 

 Bulaşıklar belirli bir alanda toplanmalıdır. 

 Temizlik malzemelerine özel bir yer ayrılmalıdır (3). 

2.10 Mutfak Planlamasında Kaçınılması Gereken Başlıca Hatalar 

 Mutfağın yapılacak işe göre küçük olması  

 Özel çalışma kısımlarının olmaması (pastane, soğuk mutfak, sebze 

hazırlık yeri, et hazırlık, erzak deposu vb.) 

 Kısımlar arasında bölme bulunmaması 

 Koridorların dar olması 

 Özel çalışma alanlarının düzensiz yerleşmesi ve istenilen biçimde 

olmaması 

 Yemek salonunun uzak ve başka bir katta olması 

 Mutfak havalandırmasının yetersiz olması  

 Araç-gereçlerin yanlış yere yerleştirilmesi ve yetersiz olması 

 Soğuk oda, buzdolabı, derin dondurucunun yeterli olmaması 

 Ocak ya da kuzine ile, çalışma tezgâhlarının yüksekliği ve aralarındaki 

uzaklığın standartlara uygun olmaması (çalışma tezgâhı yüksekliği 85 cm, 

ocak ile çalışma tezgâhı arasındaki mesafenin 120 cm’den fazla olması) 

 Gereken yerlerde yeterli sıcak-soğuk su evyelerinin bulunmaması 

 El değmeden çalışan (ayak ya da diz darbesi ile çalışan) el yıkama 

lavabosunun bulunmaması 

 Belirli alanlarda atık su giderlerinin bulunmaması 

 Mutfak tabanının kaygan ve temizlemesinin zor olması 

 Özel çöp odalarının bulunmaması 

 Aydınlatmanın yanlış ve yetersiz olması 



 
 
 
 

19

 Personel için tuvalet, duş ve vestiyer bulunmaması 

 Güvenlik önlemlerinin eksik olması ya da bulunmaması (5, 22, 23) 

2.11 İş İstasyonlarında Planlama 

İş istasyonları genel olarak kurumlarda satın alma, depolama, hazırlık ve 

pişirme alanları, yemekhane/restoran, personel odaları ve ofisten oluşmaktadır (11). 

Mutfak alanı hastanelerde yatak başına 1.8 m², öğrenci yurtlarında 0.5 m², otellerde 

müşteri başına genel mutfak alanı 0.6m², kahvaltı mutfak alanı ise 0.4 m² olarak 

önerilir. İş istasyonlarında her bir bölümün kaplaması gereken alan vardır. Bu alanlar 

aşağıdaki gibidir: 

İş İstasyonları Alanları: (1, 11,18) 

Kuru depo     % 10 

Soğuk depo     % 10 

Günlük depo    % 5 

Sebze hazırlama   % 10 

Et hazırlama    % 10 

Pasta hazırlama   % 10 

Satın alma – kalite kontrol  % 5 

Pişirme    % 15 

Servis     % 10 

Yönetici odası    % 5 

Personel için alanlar  

(oda, duş, tuvalet)   % 10 

2.11.1 Satın Alma Alanları 

Satın alma alanı, malların denetimlerinin yapıldığı ve depolama anına kadar 

bekletildiği yerlerdir. Ürünlerin ilk kontrol noktasıdır. Bu bölümde; malın mutfağa 

rahat girişini sağlayacak bir koridor ve koridorun ön kısmında kamyon vb. araçların 

yanaşabileceği bir platforma gerek vardır. Platformun genişliği en az 2.5 m, 

yüksekliği ise araçların yüksekliğine uygun olmalıdır. Satın alma alanına giden 

taşıma yolu, yük arabalarının manevra yapabileceği genişlikte olmalıdır. Satın alma 



 
 
 
 

20

alanının genişliği dağıtım sıklığına bağlıdır. Satın alma alanının uzunluğu en azından 

3.1 metre, mutfak alanından uzaklığı ise 1.2 metre olmalıdır (1,11). 

Satın alma alanı, gelen malzemenin denetimi ve bekletilmesi için yeterince 

büyük olmalıdır. Ölçüm aletleri, dolap, el arabası, lavabo, kantar ve diğer satın alma 

elemanları için ayrı bir oda bulunmalıdır (1, 12). 

İncelemenin kolaylığı açısından satın alma alanlarında aydınlatmanın iyi 

sağlanması gerekir. Alanın büyüklüğü kurumun kapasitesine göre değişkendir. Eğer 

kuruma taze ürünler fazla alınıyorsa incelemenin ve ağırlık kontrolünün kolay 

yapılabilmesi için alanın geniş olması gerekir. Bu alanda inceleme, sayma, tartım ve 

depoya taşıma işlemleri yapılır (11, 21). 

2.11.2 Depolar 

Depolar satın alma ile mutfak arasında bir yerde olmalıdır. Soğuk depo, kuru 

depo ve dondurucular olmak üzere üç bölüme ayrılan depolar sıcak mutfağa 

doğrudan açılmamalıdır ve olanak varsa kuzeye bakmalıdır. 

Depolama alanları öğün sayısı, servis sıklığı ve menü çeşitliliğine bağlı 

olarak saptanır. Kurumun büyüklüğüne göre depo alanları belirlenir. Depolama 

alanlarının gelir getirmeyen alanlar oldukları düşünüldüğünde alanın küçük olması 

işletmeci açısından tercih edilen bir durumdur, ancak alan küçük tutulduğunda 

deponun sirkülasyonu artırılmalıdır (11, 12, 21, 24). 

Kuru depolar: Kuru depolarda olabildiğince doğal havalandırma 

sağlanmalıdır. Havalandırma, kokunun ve nemin oluşmasını önler. Depolarda tüm 

yüzeyler kolay temizlenebilir malzemeden yapılmalıdır. Depo zemini beton ya da 

granit olmalı, depolarda yıkanabilir platformlar bulunmalıdır. Oda sıcaklığı 10-21º C 

arasında tutulmalıdır. Eğer pencereler varsa, sinek, böcek vb. haşerelere karşı tel 

takılmalı, yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.  

Kullanılacak raflar korozyondan etkilenmeyen galvanize, krom kaplama ya 

da paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Raf sistemleri depolama 

alanlarında kapasiteyi artırır (11). 

Kuru depolarda kullanılan araçlar: 
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 Terazi, kantar 

 Raflar 

 Termometre, nem ölçer 

 Çeşitli boy kutular 

 Depo görevlisi için çalışma alanı 

 Rafların üst bölümlerine ulaşmak için merdiven 

Soğuk depolar: Et, süt, yoğurt, sebze, meyve, pasta ve yemekler için ayrı 

depo ya da raf sistemi bulundurulmalıdır. Sebze deposu rafları, yatay birkaç sıra 

olabilir, et deposunda ise kancalı raflar kullanılır. Soğuk depolarda malın taşındığı 

araçların depoya kolaylıkla girebilmeleri için kapının eşikle aynı düzeyde olması 

gerekir (1). 

Planlamada genel olarak ekipmanların kolay temizlenebilir konumda olup 

olmadığı da önemlidir. Örneğin; kolay temizlenebilmesi için raflar yerden yükseklik 

en az 15 cm, derinlik ise en az 76 cm olacak biçimde yerleştirilmelidir (11). 

Besin dışı ürünlere ait depolar: Alkollü içkiler ışık almayan alanlarda 

saklanmalıdır. Plastik kaplar ve kâğıt malzemeler için ayrılan alan; kurumun 

büyüklüğüne, kullanım miktarına ve dağıtım sıklığına göre ayarlanmalıdır. Temizlik 

malzemeleri, kontaminasyonu engellemek için mutfaktan uzak bir alanda 

saklanmalıdır (11, 24). 

2.11.3 Hazırlık ve Pişirme Alanları  

Hazırlık Bölümü: 

 Bu bölüm sebze, meyve, kuru gıda gibi besinlerin işlendiği bölümdür. 

Kesme, karıştırma, soyma, doğrama gibi işlemler bu bölümde gerçekleşir. Lavabolar, 

çalışma tezgâhları, mikserler ve doğrayıcılar bu bölümde yer alır. Yapılan işlem 

sayısına göre bölümün büyüklüğü ayarlanmalıdır. Küçük işletmelerde soğuk 

hazırlıkla bu alan birleştirilebilir (11). 

Hazırlama bölümleri pişirme bölümüne yakın olmalıdır. Bölümler oda 

şeklinde değil, iki metre yükseklikteki, yarısı duvar, yarısı cam bölmelerle 
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birbirinden ayrılmış olmalıdır. Bu durum çalışanların tek noktadan denetimini ve 

hava dolaşımını kolaylaştırır. 

Hazırlama bölümlerine ayrılacak alan, kurumun kapasitesine ve menü planına 

bağlı olarak değişirse de genellikle toplam mutfak alanının yüzde 16-19’u hazırlama 

bölümlerine ayrılmalıdır (1). 

Soğuk Hazırlık: 

Soğuk hazırlık alanı salataların, aperatiflerin, sandviçlerin ve kahvaltılıkların 

hazırlandığı alandır. Çalışma tezgâhları, çift bölmeli lavabolar ve buzdolapları soğuk 

hazırlık bölümünün demirbaşlarıdır. Dilimleme makineleri de bu alanda yer alır. Bu 

alanın büyüklüğü menüde soğuk gıdaların (salata, sandviç, kahvaltı vb.) ne ölçüde 

yer aldığına bağlıdır (11, 24).  

Sebze Hazırlık: 

Sebze hazırlamada bulunması gereken araçlar: 

 Malzeme dolabı, çalışma tezgâhları  

 Sebze yıkama evyeleri 

 Patates soyma makinesi 

 Çöp öğütücüsü ya da çöp bidonları 

 Sebze doğrama, dilimleme, yıkama makinesi, 

 Meyve presleri ve karıştırıcılar 

 Kabak soyma ve sıyırma aleti 

 Konserve açacağı, bıçaklar (1, 25) 

Sebze hazırlık bölümündeki tezgâhlar için tezgâh genişliği, iki kişi karşılıklı 

çalıştığında 120-130 cm, arka arkaya çalıştığında ise 150 cm olmalıdır. Tezgâhların 

altı dolaplı olanları tercih edilmelidir (1). Tezgâhların genişliği 60-80 cm ve 

uzunluğu 2-3 metre, yüksekliği ise 75-90 cm olursa personelin rahat hareketi 

sağlanmış olur (10).  

Pasta Hazırlık: 

Günde 500’ün üzerinde yemek servisi yapılan kurumlarda ayrı bir pasta 

hazırlama bölümüne gerek vardır. Bu bölümde hem hazırlık hem de pişirme işlemi 
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yapıldığından bölümün pişirme ve diğer bölümlere yakın olması gerekmez. Ancak 

pasta hazırlama bölümünün, soğuk hava deposuna yakınlığı iş akışını kolaylaştırır. 

Pasta hazırlama bölümünde bulunması gereken araçlar: 

 Pasta kalıpları, bıçakları 

 Hamur yoğurma makinesi 

 Fırın 

 Mikser  

 Mayalama dolabı 

 Çalışma tezgâhları (1) 

Et Hazırlık: 

Etlerin kesildiği, parçalandığı ve doğrandığı alanlardır. 

Et hazırlama bölümünde kullanılan araç-gereçler: 

 Kesme tahtaları 

 Soğutmalı et kıyma makinesi 

 Satırlar, bıçaklar 

 Bıçak sterilizatörü 

 Biley makinesi 

 Kancalı et taşıma arabaları 

 Malzeme dolabı 

 Soğutucu ve dondurucular 

 Lavabolar (1, 25, 26) 

Pişirme: 

Pişirme alanı, giriş yemeklerinin, ana yemeklerin, sosların, çorbaların ve 

sebzelerin pişirildiği bölümdür. Pişirme alanındaki iş istasyonları buharlı tencereler, 

kızartma tencereleri, ızgaralar, çorba kazanları olarak sayılabilir. Bu istasyonlar 

pişirme alanının ortasında bulunur. Bu ekipmanların servis alanına yakın durmasına 

gerek yoktur. İş akışında esnekliği sağlayabilmek için bazı ekipmanlar parçalı ya da 

takılıp çıkarılabilir biçimde alınabilir. Böylelikle istenildiği zaman yerden tasarruf 

sağlanmış olur (11). 
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Pişirme alanı hazırlama bölümleri ile servis alanı arasında ortada bir alanda 

yer alır. Toplam alanın genellikle % 15’i pişirmeye ayrılır (1). 

Pişirmede bulunması gereken araçlar: 

 Ocak 

 Izgaralar 

 Fırınlar 

 Tencereler, devirmeli kazanlar, kızartma tencereleri 

 Ben mari 

 Sacayakları, süzgeçler, karıştırma tahtaları, termometreler, kepçe, kevgir 

vb. (1, 25, 26). 

2.11.4 Bekletme ve Servis Alanı 

Bu alan, besin üretim alanı ile restoran / yemekhane arasında yer almalıdır. 

Hazırlanan besinlerin sıcak olarak bekletilmesi ve servisi bu alandan sağlanır. (1,11) 

Ben marilerin servis ünitelerinin genişliği yaklaşık 30-51 cm dolayında olmalıdır. 

(11) Pişen yemekler servis bankosuna getirilip bu alandan dağıtılır. Banko, sıcak 

yemeklerin sıcak, soğuk yemeklerin soğuk servisi için sıcak ve soğuk olmak üzere 

iki bölümden oluşur (1). 

2.11.5 Bulaşıkhane 

Pişirme bölümüne yakın bir yerde bulunur (1). Geniş tencerelerin ve 

kazanların yıkanması için üç bölmeli lavabolara gerek vardır. Birinci bölmede 

bulaşıklardan kaba kirler ayrılır ve yıkama işlemi gerçekleştirilir. İkinci bölmede 

durulama yapılır. Üçüncü bölme ise sanitasyon aşaması içindir (16). Bulaşıklar daha 

sonra kurumaya bırakılır. Birinci lavabo 51-76 cm uzunluğunda, diğer bölmeler ise 

61 cm uzunluğunda olmalıdır. Kurulamaya bırakılan alan ise en azından 92 cm 

boyunda olmalıdır (1, 11). Kurumlarda son zamanlarda bulaşık makinelerinin 

kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Bulaşık makineleri farklı tiplerde olabilir. 

Daldırmalı bulaşık makineleri: Bulaşıklar, parmaklıklı raflara yerleştirilir ve 

suya daldırılarak temizlenir. 
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Tek tanklı, sabit tip bulaşık makineleri: Bulaşıklar, parmaklıklı raflara 

yerleştirilir ve tank içindeki suyun tazyiki ile yıkanır. 

Taşıyıcı raflı bulaşık makineleri: Bulaşıklar, parmaklıklı raflar ile taşınarak 

makineye nakledilir ve yıkama işlemi gerçekleştirilir. 

Hareketli tip bulaşık makineleri: Bulaşıklar çubuk veya kancalara takılı 

hareketli raflarda yıkanır (16). 

2.11.6 Personel Odası 

Personel odalarında, personel sayısı kadar giyinme dolapları ile yeterli sayıda 

lavabo ve duş bulunmalıdır. Ayrıca personelin dinlenme odasının da bulunması 

gerekir. Bu odanın büyüklüğünün belirlenmesinde ise kaç vardiya ile çalışıldığı ve 

dinlenme süreleri dikkate alınmalıdır (1, 11). 

2.11.7 Ofis 

Biri yönetici diğeri yiyecek-içecek müdürü olmak üzere kurumlarda iki ofise 

gereksinim vardır. Ancak alan kısıtlaması olan yerlerde tek ofis de kullanılabilir. 

Ofisin büyüklüğü kişilerin konuklarını ağırlayabilmesi, menü planlama, günlük 

kayıtların tutulması gibi işlemlerin yapılması açısından önemlidir. Mutfağın dışında 

fakat mutfakla bağlantılı yapılabildiği gibi mutfağı genel olarak görebilecek bir yere 

camekânlı olarak yapılması da uygundur. Ofiste masa, birkaç konuk sandalyesi ve 

bilgisayar için yeterli alan ayrılmalıdır. Ofislerde en düşük alan 5.6 m² olmalıdır (1, 11). 

2.11.8 Tuvaletler 

Mutfağın hazırlama ve servis bölümlerinden en az 8 metre uzaklıkta mutfak 

personeli için ayrı bir tuvalet bulunması gereklidir. Tuvalet sayısı her 10-12 kişiye 

bir tuvalet düşecek biçimde yapılmalıdır. Tuvalet kapıları kendiliğinden açılır-

kapanır biçimde olmalı ve lavabolarda yeterli miktarda dezenfektanlı sıvı sabun ve 

kâğıt havlu bulunmalıdır (1, 27). 

 Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletlerde; kabin zemini ve tuvalet kullanım 

alanı mozaik, seramik veya karo yer döşemeleri ile, duvarlar yerden 1.50 m 

yüksekliğe kadar fayansla kaplanmalı, tavanlar kireç veya plâstik badana ile 

boyanmalıdır. Bedensel özürlüler için en az bir adet kabin bulunmalıdır. Çocuklar ve 
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özürlüler için lâvabo ve pisuvar bulunmalıdır. Birinci sınıf tuvaletlerde buna ek 

olarak tuvaletlerde mekanik veya elektrikli meşgul - serbest göstergeleri 

bulunmalıdır. Lüks tuvaletlerde ise tüm bunların yanında lavabolarda sıcak su 

bulunmalı, Musluklar pedallı veya fotoselli, el kurutma makineleri ise elektrikli veya 

fotoselli olmalıdır (28). 

2.11.9 Çöp Odası 

Küçük kurumlarda çöpler bidonlar içinde mutfağın çıkış bölümünde 

toplanabilir. Bidonların yıkanması için de ayrı bir yere gereksinim vardır (1).  

Çöp odası şu özellikleri taşımalıdır: 

 Mutfağın dışarıya açılan bir bölümüne yapılmalı, işletme dışına kolayca 

taşınabilecek bir konumda olmalıdır.  

 Tam teşekküllü bir havalandırma tesisatına sahip olmalı, buna olanak 

yoksa, dışarıya açılan pencere yoluyla kötü kokular işletmeden 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Çöpler işletme dışına çıkarıldıktan sonra, çöp odası yıkanmalı ve 

dezenfekte edilmelidir.  

 Çöp odasının kapısı çelikten yapılmalı ve herhangi bir kötü koku 

yayılmasına karşı çevresi yalıtılmalıdır.  

 Çöp odalarının tabanında kirli suların akabilmesi ve rahat yıkanabilmesi 

için su giderleri bulunmalıdır (10). 

İyi bir çöp bidonunun taşıması gereken özellikler: 

 Paslanmaz metalden yapılmalıdır. 

 Silindir biçiminde olmalıdır 

 Kenarlarında kaldırmak için kulpu bulunmalıdır. 

 İyi kapanan bir kapağı olmalıdır. 

 Bidonun ağzı dibine göre biraz daha geniş olmalıdır. 

 Hacmi 1 m³’den fazla olmamalıdır. 

Çöp bidonları mutfağın dışında bir alanda yapılacak odada tutulmalıdır ve 

kullanıldıktan sonra bir an önce işletme dışına çıkarılmalıdır (10). 
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2.12 Ekipman Seçimi ve Yerleşimi 

Mutfak Ekipmanları: 

Ekipmanlar amaca göre şöyle sınıflandırılabilir: 

 Satın alma ve depolama ekipmanları 

 Hazırlık ekipmanları 

 Pişirme ekipmanları 

 Servis ekipmanları 

 Temizlik ve sanitasyon ekipmanları (29). 

Araç-gereç seçiminde şu özelliklere dikkat etmek gerekir: 

 Amaca uygunluk, sağlamlık ve temizlenebilirlik 

 Güvenlik ve yapım şekli 

 Boyut ya da kapasite 

 Tesisat 

 Etkinlik 

 Dayanma gücü 

 Parçalarının bakımı ve yenilenebilmesi. 

Bunların yanı sıra ekipman seçerken aynı işlevdeki farklı ekipmanları 

karşılaştırmak gerekir. Ekipmanların yetersiz olması, menü düzeninin bozulmasına, 

hizmetin yavaşlamasına yol açabilir. Ayrıca işletmede fazla ekipmana yer verilmesi, 

iş ve personel yoğunluğu açısından dengesizlik oluşturabilir. Yapılan kötü ekipman 

seçimi gereksiz yatırıma, ekipmanların yerleştirilmesinde de yer sıkıntısına neden 

olabilir. Dolayısıyla alan, personel, zaman ve enerji kaybına yol açar (3, 30). 

Doğru Ekipmanı Seçmek İçin: 

 Yiyecek maddelerinin satın alınma biçimine 

 Servisi yapılacak kişi sayısına 

 Servis çeşidi ve süresine 

 Uygun çalışma saatine 

 İş yapacak personelin yeteneklerine 

 Araç- gerecin konulacağı alana (20) 
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 Ekipmanın kurumdaki menü seçeneklerine uygunluğuna, 

 Satın alma ve kurulum maliyetlerine uygun olup olmadığına, (19, 29) 

 Gazla mı yoksa elektrikle mi çalışıyor olmasına, 

 Gereksinimlere karşılık verebilme durumuna ve hızına, 

 Büyük parça tek ekipman alımının mı yoksa küçük parça birkaç ekipman 

alımının mı daha elverişli olduğuna, 

 Servis hizmetinin olup olmadığına, 

 Güvenilir oluşuna, (29, 31) 

 Esnek, kullanışlı ve işlevsel oluşuna, (19,31) 

 Sağlam ve kullanımının rahat oluşuna, 

 Depolamaya uygun olup olmadığına bakılmalıdır (19).  

Ekipman seçimindeki etkenler: 

Gereksinim: Ekipman alımından önce besin üretimiyle ilgili temel 

gereksinimler saptanmalıdır. Ekipman seçiminde kurumun gelecekteki 

gereksinimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Birkaç yıl sonraki gereksinimler 

tahmin edilerek seçim yapılmalıdır. Ekipmanın; besinin niteliğini artırmak, maliyeti 

düşürmek, sanitasyonu sağlamak, alt yapıyı desteklemek gibi özellikleri sağlayıp 

sağlamadığına dikkat edilmelidir (31). 

Yatırımın verimli olabilmesi için şöyle bir formül kullanılabilir. (Formül 1)    

 

      k= i/(F+f+b)      (1) 

 

 i = Ekipmanın, hizmet süresi boyunca işçilikten sağladığı tasarruf 

 F = Ekipmanın fiyatı 

 f = Amortisman 

 b = İşletme ve bakım giderleri 

 Burada k oranı 1.5 ya da 2’den büyük ise ekipmana yapılan yatırım, işçilikten 

tasarruf açısından fazladır. Bu formüldeki işçilikten tasarruf miktarlarının 

hesaplanması için iş analizlerinin yapılması gerekir (3). 

Maliyet: Satın alma maliyetleri, kuruluş maliyetleri, işletme tutarları ve 

bakım giderleri gibi ekipman konusunda pek çok gider söz konusudur. Satın alma 
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gerçekleştirilmeden önce tüm bu etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Kurum için 

daha pahalı, daha büyük ya da daha nicelikli ekipman alımı her zaman yararlı 

değildir. Kurum yöneticisi tüm bu etkenleri dikkatle incelemelidir (31). 

Boyut ve yerleşim: Mutfak içindeki alanlar araç-gereçlerin uygun 

pozisyonlarda yerleştirilmiş biçimiyle bölümlendirilirse mutfaktaki işlerin ve 

mutfağın denetimi de kolaylaşmış olacaktır. Mutfak alanı sınırlı olduğunda uygun 

olan araç-gerecin seçimi ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu durumda seçimde 

aşağıdaki noktalara dikkat edilir: 

 Yüksek kapasitede çıktı sunabilen ve yer alanı başına en yüksek oranda 

ürün sağlayan araç-gereç seçilir 

 Boyuna istiflemeli araç-gereçler seçilirse kullanılan alan azalacaktır. 

 Birkaç işlevi yerine getirebilen ürünler seçilerek satın alınacak araç-gereç 

sayısı azaltılır. 

Bu özelliklerin ışığı altında araç-gerecin seçiminde aşağıdaki soruların 

yanıtlarının da alınması daha akılcı kararlar için gereklidir: 

 Neden bu araç-gereç gereklidir? 

 Zaman ve para tasarrufu sağlayacak mıdır? 

 En uygun ölçüsü nedir? 

 Onun için yeterli alan var mıdır? 

 Onun çalıştırılmasından, temizliğinden, bakımından ve korunmasından 

kim sorumlu olacaktır? 

Mutfak alanındaki araç-gerecin ve rafların, çalışanların rahatça 

ulaşabilecekleri yerlere yerleştirilmeleri, istenmeyen yürüyüşlerin, eğilmelerin, 

zorlanmaların ortadan kalkmasını sağlar. Genel olarak mutfak planlamasında zaman 

ve maliyetten en yüksek tasarruf ve en düşük çaba ile kaliteli yiyecek ve hızlı servise 

ulaşabilmek için araç-gerecin yerleştirilmesinde gereken titizliğin gösterilmesi 

gerekir (20). 

Ekipman kendisi için uygun boşluğa kolayca yerleştirilebilmelidir. 

Ekipmanın gereğinden büyük olması, küçük olmasına oranla daha fazla çaba sarf 
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ettirir. Büyük ekipman almak kurumda ileride oluşabilecek planlama 

değişikliklerinde sakıncalıdır. 

Ekipman zemine konulduktan sonra kımıldamamalı, ayakları üzerinde 

yükseltilip yerde sıkı bir biçimde durması sağlanmalıdır. Eğer ekipmanın ayakları 

kullanılacaksa zeminin kolay biçimde temizlenebilmesi için yerden 15 cm 

yükseltilmelidir. Bu boşluk zeminin ve ekipman arkasının temizliğini kolaylaştırır. 

Aynı ekipmanlar yükseltilmiş bir bölmeyle ya da metal platform kullanılarak yere 

sabitlenebilir. Böylelikle zeminin temizliği kolaylaşır (31). 

Mutfakta kullanılan aletlerin yapıldığı malzeme türü:  

Yiyecek-içecek ekipmanları, besinle temas eden ve etmeyen olmak üzere 

ikiye ayrılır. Besinle temas eden yüzeyler; besinle doğrudan temas halindedir ya da 

besinin sıçraması, damlaması, düşmesi gibi durumlarla temas eden yüzeylerdir. 

Besinle temas etmeyen yüzeyler ise üretim akışı boyunca besinlerle hiç 

temasta bulunmazlar. 

FDA Food Code ve NSF International ve Underwriters Laboratories Inc. 

kurallarına göre besin ekipman ve aletlerinin: 

 Pürüzsüz 

 Kolay temizlenebilir 

 Kolay monte edilip sökülebilir 

 Köşe ve kenarlarının düzgün olması gerekmektedir.  

Besinle temas eden alet ve ekipmanlar, toksik olmamalı, besinin rengini, 

kokusunu ve tadını değiştirmemelidir. Besinle temas eden aletlerde paslanmaz çelik 

kullanılmalıdır (31). 

Metaller: Normal kullanım şartları altında materyaller; güvenli, dayanıklı, 

kireçlenmeye izin vermeyen, bozulmayan yapıda olmalıdır. Ekipman seçiminde 

demir, nikel ve krom gibi kireç tutmayan metaller kullanılabilir. 

Besinle temas eden ekipmanlarda, aletlerde ve konteynırlarda kurşun, pirinç, 

bakır, kadmiyum ve galvanize metaller kullanılmamalıdır. Çünkü asit içeriği yüksek 

besinlerle temasa geçtiğinde bu metaller kimyasal tepkimeye girebilirler (31). 
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Paslanmaz çelik; konteynırlarda, lavabolarda, bulaşık tezgâhlarında, el 

yıkama lavabolarında ve havalandırma sistemlerinde en çok kullanılan materyaldir. 

Paslanmaz çelik yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Pas tutmaz ve biçimini korur. 

Paslanmaz çeliğin temizliğinde aşındırıcı ve ovucu temizleyiciler 

kullanılmamalıdır. Çünkü bu temizleyiciler yüzeyin yapısını bozarak yüzeye 

mikropların yerleşmesine neden olur. 

Plastik; yemek servis ekipmanlarında sıkça kullanılan bir materyaldir, çünkü 

dayanıklı, ucuz ve farklı kalıpları kolayca elde edilebilen bir materyaldir. 

Plastik malzemelere bazı örnekler: 

 Akrilik; besin konteynırlarını kaplamak için kullanılır. 

 Melamin; bazı kap ve bardaklarda kullanılır. 

 Fiberglas; şişe ve tepsilerde kullanılır. 

 Polietilen; depolama konteynırlarında ve şişelerde kullanılır. 

 Poliproplen; bulaşık yıkama raflarında kullanılır. 

Kuruluşlarda yalnızca besine uygun plastikler kullanılmalıdır. Dayanıklı 

plastikler daha kolay temizlenir ve sanitize edilir.  

Ahşap; besin servis ekipmanları için yararları ve sakıncaları olan bir 

malzemedir. 

Hafif ve ekonomiktir ancak sanitasyonu zordur. Bakteri ve küf barındırır. 

Koku ve lekeleri absorbe eder. Sık sık değiştirilmesi gerekir (31). Amerika Tarım 

Bakanlığı ile NSF, mutfaklarda kesme tahtaları yerine plastik doğrama bloklarını 

önermektedir (32). Tablo 2.2’de TS 8985’e göre toplu beslenme hizmeti verilen 

kurumlarda ve yemek fabrikalarında bulundurulacak en az malzeme listesi yer 

almaktadır (18). 
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Tablo 2.2. TS 8985’e Göre Toplu Beslenme Hizmeti Verilen Kurumlarda 

ve Yemek Fabrikalarında Bulundurulacak En Az Malzeme Listesi (18) 

 



 
 
 
 

33

 
 

2.13 Mutfakta Duvar, Zemin ve Tavan Seçimi 

Mutfağın duvarları ve tavanı, güzel görünümlü, aydınlık ve kolay 

temizlenebilir yapıda olmalıdır (1). Mutfak temizliğinin kolay yapılabilmesi; 

mutfakta donanımların yerleştirilmesinin yanında, taban ve duvarların kolay 

temizlenebilir materyallerden yapılmasına bağlıdır. Bu materyallerin, üzerinde 

durulması gereken en önemli nokta, absorbsiyon (emme) derecesi ve gözenek 

durumudur. Zemin ve duvar malzemeleri gözenekli ve emici olursa, kir ve 

mikroorganizmalardan arındırılması oldukça zordur. Bu nedenle absorbe etmeyen 

malzemeler kullanılmalı, bu malzemeler hem dayanıklı hem de güzel görünümlü 

olmalı ve sesi yansıtmamalıdır. Zemin ıslandığında ise kaymaya neden olmamalıdır (16). 
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2.13.1 Duvarlar  

Duvarlar fayansla kaplanmalıdır. Duvarların tamamen fayansla kaplanması 

olanaklı değilse yerden en az 2 metre yüksekliğe kadar fayansla kaplanması 

temizliğin daha kolay yapılmasını sağlar. Geri kalan üst bölüm açık renkli 

boyanmalıdır. Boyanın ya da fayansın rengi, renklerin ışığı yansıtma oranları dikkate 

alınarak seçilmelidir. Beyaz renk ışığı yüzde 80-90, krem yüzde 80, açık gri yüzde 

72, açık yeşil yüzde 60 oranında yansıtır. Duvarlar temizlenemeyen maddelerle 

kaplanmışsa, zamanla üzerlerine biriken kirler ışığın yansıma oranını düşürür. 

Mutfak duvarlarının yüksekliği 3-6 metre arasında değişirse de ortalama yükseklik 4-

5 m olarak önerilmektedir (1, 16). 

Mutfak içinde özellikle arabaların geçtiği koridor ve bölümlerin duvar 

kenarları metal koruyucular ile kaplanırsa çarpma ve vurmalar nedeniyle yıpranması 

önlenmiş olur. Pencereler, alt bölümlere tezgâh ya da dolap yerleştirmeye olanak 

sağlayacak biçimde, yüksekte yapılmalıdır. Bu yükseklik genellikle 120 cm olarak 

önerilmektedir (1). 

2.13.2 Zemin 

Yağ lekelerine, korozyonlara, yıpranmaya, renk değişikliklerine karşı dirençli 

malzemeden yapılması zeminin daha uzun ömürlü, dolayısıyla ekonomik olmasını 

sağlar (16). 

Zemin, aletlerin ağırlığını kaldırabilecek yapıda olmalıdır. Yer döşemesi ise 

korindon* malzemeden yapılmalı, kaymaya ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır (3). 

Rasyonel bir plan için, yer malzemeleri 15x7,5 cm boyutlarında olmalıdır. 

Malzemeler arası boşluk çok az olmalıdır. Aksi halde araları kir ile dolacağından, 

bakteri üremesine neden olur (3). 

Zemin için beton, mermer, mozaik ya da karo taşı kullanılmaktadır. Beton, 

kolay çatlar, yağları absorbe eder, görünüşü soğuktur. Mozaik ise çimento ve kırılmış 

mermer karışımıdır, çimentonun görevi mermer parçalarını tutmaktır. Mozaik renkli 

                                                 
* Bileşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert 
mineral. 
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yapılabildiği gibi, aralara pirinç ya da bir metal çubuk konarak süslenebilir. Mozaiğin 

üzeri aletle düzeltildiği için gözeneksizdir, nem ve kir çekmez. Temizlenmesi ve 

bakımı kolaydır. Betondan sonra en ucuz döşeme malzemesidir (1, 16). Karo taşı ise 

ağır işlere elverişlidir. Sağlam ve gözeneksizdir. Su ve yağ absorbe etmez, ancak 

ıslak iken kayar ve kirlenmesi kolaydır. Mermer, güzel görünüşlüdür, yağ ve kiri 

absorbe etmez, ancak pahalıdır ve ıslandığında kayganlaşır (16). 

Mutfak tabanı, ocak, sabit araçlar ve lavaboların altı kirli suların akabileceği 

biçimde meyilli yapılmalıdır. Suların kanalizasyona verilebilmesi için bu bölümlere 

ızgaralar konulmalıdır (1). 

2.13.3 Tavan 

Mutfak tavanları diğer alanların tavanlarına göre daha yüksek yapılır. 

Tavanın yüksek olmasının nedeni, mutfakta oluşan koku, sıcaklık ve dumandır. 

Mutfak tavanı nemden etkilenmeyen ve gürültüyü hapseden malzemeden 

yapılmalıdır. Tavan seviyesinde yerleştirilen davlumbazlar ve havalandırma cihazları 

buharın diğer alanlarda yoğunlaşması sonucu oluşabilecek lekeler ve yüzey 

bozulmaları riskini azaltır. 

Mutfak tavanı aşırı derecede yüksek ya da alçak olmamalıdır. Mutfak 

tavanının yerden yüksekliğinin 4-5 metre olması, günümüz mutfakları için idealdir. 

Bu, soğuk odalar için farklı olabilir (10). 

Mutfak tavanının yüksekliği mutfakta kullanılan teçhizatın boyutları da göz 

önünde bulundurularak ayarlanmalıdır. Sıcak havanın dolaşımı ve personelin rahat 

çalışabilmesi de yine tavanın konumuna bağlıdır (10) . 

2.14 Kurum Mutfaklarında Havalandırma, Isınma, Aydınlatma Sistemleri 

2.14.1 Mutfağın Havalandırılması ve Isıtılması 

Mutfağın doğal yapısından dolayı buhar, duman ve aşırı sıcaklık meydana 

gelir bu yüzden kurulacak havalandırma araçlarının bu sorunları ortadan kaldıracak 

özelliklere sahip olması gerekir. Havalandırma tesisatı mutfağın hava değişimini 

düzenlerken bir yandan da mevsimine göre ısı düzenini sağlamalıdır (10). Mutfak 
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ısısının yazın 18º C, kışın 22º C’de nemin ise % 60-70 arasında olması halinde 

personelin rahat çalışması sağlanır (1, 10,16). 

Mutfağın havalandırma ve ısınma sorunu inşaat aşamasında çözülmelidir. 

Unutulmamalıdır ki, en iyi havalandırma, doğal olan havalandırmadır. Bu da geniş 

pencere ve hava akımını kolaylaştıracak mimari yapıyla sağlanır (10). 

Mutfağın havalandırılmasında göz önünde tutulması gereken önemli noktalar 

şöyle sıralanabilir: 

 Mutfağın havası her saatte 15 ile 30 kez düzenli periyotlarda değişmelidir 

(10). 

 Dışarı atılan kirli hava 1 metre küp, içeri giren temiz hava 0,8 metre küp 

olmalıdır. Bu durumda diğer alanlara yayılan mutfak kokusu önlenmiş 

olur (5). 

 Mutfağın aşırı derecede soğuk ya da sıcak olması personel üzerinde 

olumsuz etki yaratacaktır. Bundan dolayı, kurulacak klima düzeninin 

mevsim koşullarına uygun ısı ve serinlik sağlayabilecek özellikleri 

taşıması gerekir (10). 

Havalandırma Sistemlerinin Özellikleri: 

Havalandırma sistemleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. 

 Her bir vantilatör seti ayrı ayrı anahtar kumandasına bağlanmalıdır. 

Böylece her biri istenildiği zamanda kullanılabilir. 

 Vantilatör kumanda anahtarı yavaş, orta ve hızlı devirlerde 

düzenlenmelidir. Böylece, pişen yemeklerin miktarı ve sıcaklıklarına göre 

düzey artırılıp azaltılabilir(10). 

 Havalandırma sistemi; yağlı duman, su buharı, gaz yanması ve kötü 

kokuları iyi absorbe edebilmelidir. 

 Havalandırma sistemi pişirme sırasında yayılan dumanın içindeki asılı 

yağ moleküllerini yakalayabilmelidir. 

 Mutfakta uygun sıcaklık ve nem oranını sağlamalıdır. 

 Kokuları dışarı çıkarabilmelidir (3). 
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Hava Temizleme Sistemlerinin Tipleri: 

Sistemler temelde beş tip işlevi yerine getirir: 

 Kirli havayı dışarı atma sistemi 

 Atılan havayı yeniden kazanma sistemi 

 Hava kompanzasyon∗ sistemi ile dışarı atma 

 Supertredil ∗∗ sistemler 

 Duman ve kokuyu nötralize eden sistemler (33)  

Havalandırma sistemi çeşitleri Tablo 2.3’te yer almaktadır. 

2.14.2 Aydınlatma  

Mutfaklar, hem mutfakta çalışanların kendilerini rahat hissetmelerini hem de 

işlerini verimli yapabilmelerini sağlayacak biçimde aydınlatılmalıdır (35). 

Mutfağın iyi aydınlatılması aşağıdaki sonuçlara ulaşabilmek için önemlidir: 

 Binanın ve teçhizatın temizliği daha kolay sağlanır. 

 Yiyecek maddelerinin nitelik ve yabancı madde denetimini kolaylaştırır. 

 Yiyeceklerin hazırlanması, süslenmesi ve servisin başarılı bir biçimde 

yapılması kolaylaşır. 

 Fiziksel ve zihinsel zorlanmalarının azalması ile personelin hızlı ve daha 

rahat çalışması sağlanır. 

 Kaza tehlikesi azalır (10). 

Doğal aydınlatma kullanılırken çalışma alanlarına yeterli gün ışığının girmesi 

için pencerelerin geniş ve yeterli sayıda olması gerekir (5). Pencerelerin toplam 

yüzeyi, oda tabanının en az dörtte biri kadar olmalıdır (36). 

                                                 
∗ Voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın sabit tutmaya yarayan 
işleme denir. 
∗∗ Kirli havayı dışarı atıp, geri kazanan hava temizleme sistemi. 
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Tablo 2.3. Havalandırma Sistemi Çeşitleri (33) 

Havalandırma 
sistemi İşlevi Bileşenleri Yararları Sakıncaları 

Dışarı atma 
sistemi 

Dumanı atma 
Yağları temizleme 
Su buharını 
yoğunlaştırma 

Filtreli egzos başlığı 
Atma ünitesi 
Atma kanalı 

Çalışması basittir 
Koruması basittir 
Maliyeti düşüktür 

Doğal hava 
girişi gerekir 
Bitişik 
alanlardaki 
diğer 
sistemleri 
bozabilir 
Ortam 
sıcaklığını 
düşürür 

Fanlı geri 
dönüşümlü 

sistem 

Dumanı atma 
Su buharı 
yoğunlaştırma 
Çıkan havayı geri 
dönüştürme 
Mutfağın sıcaklık 
koşullarını kontrol 
etme 

Filtreli başlıklar 
Havayı dışarı atma 
ünitesi 
Atma kanalı 
Fan 
Sıcaklık düzenleme 
Temizlenmiş havayı 
yayma kanalları 

Bitişik alanların 
sistemini bozmaz 
Ortam sıcaklığını 
düzenler 

Kazanılmış 
havayı ısıtma 
için ek maliyet 
gerekir 

Hava 
kompanzasyon 

sistemi 

Duman atma 
Yağları tutma 
Su buharı 
yoğunlaştırma 
Çıkan havayı geri 
kazanma 

Filtreli başlıkları 
Havayı dışarı atma 
ünitesi 
Atma kanalı 
Hava giriş ünitesi 
Havayı yayma kanalları 

Çalışma maliyetleri 
azalması 
Daha iyi duman 
yakalaması 
Yağ filtre 
performansını 
yükseltmesi 

Hafif basınç 
düşüşünden 
sistemin 
etkilenmesi 

Supertredil 
sistemler 

Duman atma 
Yağları tutma 
Su buharı 
yoğunlaştırma 
Çıkan havayı geri 
kazanma 
Çıkan havanın bir 
kısmını başlık 
bölümünde 
yoğunlaştırma 
Mutfak ortam 
sıcaklığını kontrol 
etme 

Filtreli başlıklar 
Atma ünitesi 
Atma kanalı 
Hava giriş ünitesi 
Dış havayı yayma 
kanalları 
Dengeli akış ve filtreli 
egzos başlığı 
Fan ısıtıcısı 
Sıcaklık düzenleyicisi 
Mutfaktaki temiz 
havayı çekme kanalları 

Kirli hava akımının 
kesilmesi 
Fan sistemi 
sayesinde maliyeti 
azaltması 
Dumanı iyi tutma 
niteliği 
Yağı filtre 
edebilme özelliği 
Mutfak ortamında 
sıcaklık ayarı 

 

Duman ve 
koku nötralize 
etme sistemi 

Duman tutma 
Tüm yağ partiküllerini 
filtre etme 
Kokuların giderilmesi 
Temiz hava verme 

Filtreli başlıklar 
Filtre ve vantilatör 
Kirli hava atma kanalı 
Isıtmalı fan hava giriş 
sistemi 

Mutfağın konumu 
ya da düzeni 
havalandırmaya 
izin vermediğinde, 
dumanın doğrudan 
açık havaya 
atılamadığı 
durumlarda, havayı 
dışarı atması. 

Koku giderme 
ünitesinin 
büyük olması 
Filtrelerin 
periyodik 
bakımı gerekir 
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Yapay aydınlatma kullanıldığında bütün mutfak, aydınlatma kurallarına göre 

ışıklandırılmalıdır. Çalışma tezgâhlarına gölge düşmesi engellenmeli, göze doğrudan 

gelen ışık olmamalı, maddelerin doğal rengini değiştiren lambalardan kaçınılmalı, 

mutfağın tavan ve duvarları açık renkte olmalıdır. 

Mutfakta çalışma alanlarında 200-300 lux, diğer alanlarda ise en az 100 lux 

aydınlık düzeyi önerilmektedir (6, 23). Bu değer mutfakta çalışma alanlarında 

metrekareye 50 watt, diğer alanlarda ise 20 watt’lık aydınlatmaya eşdeğerdir. Servis 

alanlarındaki çalışma düzleminde aydınlık düzeyinin yüksek olması gerekir. Bu 

değer, hiç doğal ışık kullanılamayan mutfaklarda, hızlı çalışmanın gerektiği yüksek 

kapasiteli mutfaklarda ve yaşlı çalışanların bulunduğu mutfaklarda 300 lux’un 

üzerine çıkartılabilmektedir (37). 

Floresan lambalar, standart lambalara oranla dört kat daha etkilidir. Enerji 

harcamasını ise yüzde 30 azaltır. Ayrıca 26 mm diametre floresan tüpler, 38 mm 

diametreli olanlara göre yüzde 8 daha az elektrik harcar. Yüksek frekanslı lambalar, 

geleneksel floresanlara oranla yüzde 50 daha uzun ömürlüdür (34). 

Mutfaklarda kullanılan aydınlatma aygıtı temizlenebilmeli ve gerektiğinde 

sökülebilir olmalıdır. Bazı yemek depolama alanlarında düşük sıcaklıktaki işlemler 

için uygun lambalar kullanılmalıdır. Lambalar ve aydınlatma aygıtları sıcak ve nemli 

ortama uygun olmalıdır (39, 40). Bunların yanı sıra mutfaktaki yüksek aydınlık 

düzeyinden, yemek salonuna geçişte çalışanların uyum sorunları yaşamaları 

önlenmelidir. Ana giriş, lobi ve koridor arasındaki aydınlık düzeyi farklarında görsel 

uyumu sağlayacak geçişler oluşturulmalıdır (34). 

2.14.3 Diğer Tesisat 

Atık Su (Drenaj) Sistemleri: 

Atık su sistemi denince akla ilk gelen yer, ızgara ve sifonlardır. Mutfağın 

çeşitli bölümlerinde ızgaralara gerek vardır. İş sırasında meydana gelen döküntüler, 

yer ve malzeme temizliği sırasında akan ve ekipman tarafından atılan sular bu 

ızgaralardan dökülür. 
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Drenaj ızgaraları paslanmaz çelik malzemeden yapılmalı ve diğer parçaları da 

şunlardan oluşmalıdır:  

 Modüler ızgaralar için çerçeve 

 Suya kanal görevi görmesi için eğimli taban 

 Sifon yoluyla suyun boşaltımı için bir takım. 

Kayma tehlikesi yüzünden bu tip ızgaraların su dökülebilecek yerlere 

konulması gerekir. Kokuların geri dönmesini engellemek için tüm aletler drenaj 

ağına bağlanmalı, ayrıca ekipmanların atık su boşaltımında geri akışı engellemek için 

dik pompa kullanılmalıdır (3). 

Su Sistem Ağı: 

Su sistem ağını kurarken aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir: 

 Muslukların yerleri, çalışma alanlarına yakın ve yeterli sayıda olmalıdır. 

 Her evyenin üzerine çiftli ya da tekli bir musluk konulmalıdır  

 Büyük kuzineler üzerinde (elektrikliler hariç) musluk bulunmalıdır  

 Aşçıların ellerini yıkamaları için mutfağın en uygun köşesinde, el 

değmeden çalışan lavabolar bulundurulmalıdır (5). 

Enerji Kullanımı: 

Hastane endüstrisinde toplam enerjinin ortalama %40’ı mutfaklarda hazırlık, 

pişirme ve servis sırasında harcanmaktadır. Bu oran sınırlı menü seçenekleri 

uygulanan yerlerde % 25-30 iken, oteller ve restoranlar gibi kurumlarda % 50’lerin 

üzerine çıkmaktadır. En yüksek enerji harcanması pişirme sırasında yaşanırken, 

yanlış kullanımdan kaynaklanan enerji tüketimi de yine bu sırada gerçekleşmektedir. 

Çoğu mutfakta pişirme ekipmanlarının enerji kullanımı yüzde 80-88 

dolayında iken hazırlık ekipmanlarının enerji kullanımı yalnızca yüzde 2 

dolayındadır. Genellikle kullanılan yakıt ise gazdır. Ekipmanların enerji harcama 

oranları Tablo 2.4.’de yer almaktadır. 
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Tablo 2.4. Hazırlık, Pişirme ve Servis Sırasında Ekipmanların 

Enerji Harcama Oranları (34) 

 
Ekipman          Enerji tüketimi (k)W/h 

Buharlı ısıtıcılar   9.4- 61 kW/h 

Derin yağda kızartıcılar          18.2- 52.1 kW/h 

Konveksiyonel fırınlar          14.4- 32.2 kW/h 

Izgaralar            5.3- 10.6 kW/h 

Mikrodalgalar            900- 2100 W/h 

Salamanderler            6.6 kW/h 

Kaynatma tencereleri           27.25 kW/h 

 

Elektrik Tesisatı: 

Her aracın ayrı sigortası ve şalterinin olması güvenlik açısından yararlıdır. 

Ara kablolar hiçbir zaman kullanılmamalı, kablolar olabildiğince açıktan geçmemeli 

ve kablo yalıtımı sağlanmalıdır. Elektrik tesisatı su geçirmez yapıda ve toprak hatlı 

olmalıdır (16). 

2.15 Güvenlik 

Kurumda müşteri ve personel açısından her türlü güvenlik sağlanmış 

olmalıdır. İlk yardım ve yangın eğitimleri yapılmalıdır. Mutfaklar kaza riski 

açısından binalardaki en tehlikeli yerlerden biridir. İnsanlar; sıcak yüzeyler, kesici 

aletler, kaygan zemin ve tüplerle çalışırlar. Bunun dışında kilidi bozuk kapılar, 

güvenlik kurallarıyla ilgili yetersiz bilgi, makinelerin kullanımını bilmeyen personel 

ve trafik geçitlerinin yetersizliği gibi konular kuruma ait diğer sorumluluklardır. 

Kurumda güvenliği sağlamak için bir güvenlik şirketiyle anlaşılabilir. Çalışanlara 

güvenlik konusunda yeterli eğitim verilmelidir (41). 
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II. İŞ AKIŞI 

2.16 Düzgün İş Akışının Sağlanması  

İş akışı mutfaklarda satın almadan servise kadar geçen süreçte yapılan işlem 

sırasıdır. Mutfaklar iş akışına uygun olarak; satın alma, depolama, hazırlık, pişirme, 

bekletme, servis, bulaşıkhane, çöp ve artıkların kaldırılması biçiminde planlanmalıdır 

(Şekil 2.3). 

Aşağıdaki nedenler düzgün iş akışının işleyişini engeller: 

 Müşteri şikâyetleri 

 Yiyecek üretimindeki engeller 

 Boşa harcanan malzemeler 

 İş yükünün azalıp, çoğalması 

 Araç-gereçlerin yetersiz kullanımı 

 Servisteki gecikmeler 

 Malzemelerin gereksiz hareketleri 

 İş kazalarının sıklığı 

 Mutfak alanlarının etkisiz kullanımı 

 Personel arasındaki yetersiz iletişim 

 Gereksiz personel yürüyüşleri 

 Personelin dikkatsizliği 

 Yetersiz çalışma koşulları (6, 42) 

Etkili bir iş akışı; 

 Zaman kaybının en az düzeyde 

 Geri dönüşlerin en az düzeyde 

 Alan kullanımının en üst düzeyde 

 Ekipmanların en az enerji ve efor kaybı ile en yüksek verimlilikte 

kullanılmasıyla gerçekleşir (6). 
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Şekil 2.3 Mutfaklarda İş Akışı 

2.17 Çalışma Alanı, Çalışma Koridorları, Trafik Geçitleri ve Planlanması  

Mutfak planlamasının amaçlarından biri ergonomik açıdan verimin 

sağlanmasıdır. Başka bir deyişle personelin etkinliğinin, çalışma ortamında en üst 

düzeye çıkarılmasıdır. Bunu başarmanın ilk yolu, yardımcı alanlarla temel alanlar 

arasında olabildiğince etkin bir iş akışı oluşturmaktır.  

Alan kullanımının etkinliği için personelin rahat oturması ya da ayakta 

durması, işin gerektirdiği hareketleri rahat yapabilmesi ve iş araçlarını bir yerden 

başka bir yere kolaylıkla taşıyabilmesi gerekir. Mutfakta üç farklı alan vardır (16):  

Çalışma alanı: İşin gerçekleşeceği, tezgâh ve ekipmanların bulunduğu temel 

alandır (sebze hazırlık, pişirme alanı vb).  

Çalışma koridorları: Personelin çalışma alanlarında ayakta ya da oturarak 

çalıştıkları bölümlerdir. 

Trafik geçitleri: Çalışma alanlarını birbirine bağlayan, mutfaktaki ana 

koridorlardır. Trafik geçitleri personelin ve tekerlekli araçların çabuk ve güvenli bir 
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biçimde çalışabilmesi için geliştirilmiştir. Bu geçitlerden; hazırlanmamış, yarı-hazır 

ya da tamamlanmış yiyecekler taşındığı gibi, çöpler, kirlenmiş tabak, tencere ve 

benzeri ürünler de taşınabilir (16). 

Yiyecek-içecek işletmesinin planlamada ilk hedefi, besin, personel ve 

ekipman arasında sağlıklı bir işleyişi sağlamaktır. Bu işleyiş olabildiğince düzgün bir 

doğrultu üzerinde karşı geçişleri ve geri dönüşleri en düşük düzeyde tutacak biçimde 

düzenlenmelidir. 

Karşı geçişler (cross tracking): Farklı iki çalışma alanı arasındaki trafik 

geçidinde oluşan karşılaşmalardır. Hazırlık alanı ile pişirme alanı arasındaki trafik 

geçitlerinde yaşanan geçişler buna örnektir (11). 

Geri dönüşler (back tracking): Bir çalışanın aynı güzergâh üzerinde gidip 

gelmek durumunda kalmasıdır. Bir çalışanın buzdolabından salata malzemelerini 

almak için gidip gelmesi ve hazırladığı salatayı tekrar buzdolabına koyması 

sırasındaki gidiş-gelişler buna örnektir (11). 

Çalışma Alanlarının Planlanması: Bu bölümde tezgâhlar ve ekipmanlar yer 

alır. Mutfakta iş akışının uygun ve düzenli olması için iş istasyonlarının birbiriyle 

ilişkisinin bilinmesi ve planlamanın buna göre gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin, 

fırınlar et hazırlık bölümüne yakın bir yere yerleştirilirken, buharlı pişiriciler sebze 

hazırlık kısmına yakın bir alana konulmalıdır (10). Pişirme üniteleri trafik geçitleri 

boyunca yer almamalı, personelin bölümler arasındaki geçişleri engellenmemelidir. 

Planlamada çiğ besinlerin işlendiği hazırlık alanından sonra pişirme ünitesi yer 

almalıdır. Pişirme ünitesini ise servis bölümü izlemelidir (6). 

Trafik Geçitlerinin Planlanması: Çalışma koridorları ve trafik geçitleri 

birbirlerini kesmemek üzere ayarlanmalıdır. Bu bölümleri ayrı tutmanın pratik yolu, 

trafik geçitlerinin genelde çalışma koridorlarının sağ tarafında yer almasıdır. Çöp için 

ayrı bir trafik geçidinin olması önerilir (16) . 

İşletmede ikinci amaç, personel, ekipman ve yiyeceklerin etkili kullanımı ile 

güvenlik ve hijyen kurallarına uygunluğudur. Planlamada yüzeylerin kolay 

temizlenebilirliği ve personel için el yıkama lavabolarının yeterli sayıda olması da 

önemlidir (11). 
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2.18 İş Akışına Uygun Ekipman Yerleşimi  

Mutfak planlaması karmaşık bir iştir. İş akışı ve trafik geçitleri, üzerinde 

düşünülmesi gereken önemli konulardır. Planlamada personelin dönüşlerinin en az 

düzeyde olması temel alınmalıdır. Planlama tipine karar verirken mutfak bölümleri 

göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalı, alanın büyüklüğüne göre en iyi 

seçime karar verilmelidir (12). Planlamada mutfakta hangi çeşit menünün 

uygulanacağı (fast food, alakart vb.) önemlidir. Mutfakta tek çeşit planlama tipi 

uygulanabileceği gibi, mutfağın her bir bölümü için farklı tiplerde planlama da 

yapılabilir (12). 

1) “L Tipi” Yerleşim 

Bu yerleşim; mutfak ekipmanlarının alanda “L” biçiminde sıralanması ile 

gerçekleşir. Alan kısıtlaması olan kurumlarda tercih edilebilir, ancak geliş gidişlerin 

fazla yaşanması açısından sakıncalıdır.  

Aşağıdaki şekilde (Şekil 2.4) L tipi planlamaya örnek olarak pasta hazırlık 

alanında gerçekleşen ekmek yapımı ele alınmıştır (11). 

Ekmek yapımında iş akışı ve buna uygun ekipman yerleşimi şu biçimde 

olmalıdır: 

Pasta hazırlık alanına girişte lavabo <1> bulunmaktadır. Mikser, lavabonun 

hemen yanında yer alır <2>. Lavabo ve mikserin yan yana olması yıkama işlemi için 

geliş gidişleri önler ve zamandan tasarruf sağlar. Daha sonra kesme ve karıştırma 

gibi işlemler için tezgâh <3> kullanılır. Dolayısıyla tezgâh mikserin hemen yanında 

yer almalıdır. Sonraki aşamada karışım hamur yoğurma makinesine <4> taşınır. 

Burada un arabasının <6> hareketli olması taşıma işleminde kolaylık sağlar. Hamur 

yoğurma makinesinden çıkan hamur porsiyonlanmak üzere diğer tezgâha <5> taşınır. 

Bu yüzden hamur yoğurma makinesinin yanında da bir tezgâh yer almalıdır. 

Tezgâhta porsiyonlanan hamurlar hareketli araba yardımıyla fırına <7> taşınır.  

Bu işlem sırasını en iyi biçimde gerçekleştirebilmek için ekipmanlar şekilde 

görüldüğü gibi yerleştirilmelidir. 
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Şekil 2.4. Pastane Bölümü 

 

1. Lavabo 

2. Mikser 

3. Tezgâh 

4. Hamur yoğurma makinesi 

5. Tezgâh 

6. Un arabası 

7. Fırın 

 

2) Düz Sıra Yerleşim 

Bütün ekipmanın tek bir sıraya dizildiği yerleşim biçimidir. Genellikle 

ekipmanlar duvara bitişiktir. Küçük restoranlarda ya da sınırlı sayıda menü seçeneği 

sunan kurumlarda tercih edilebilir. Tüm ekipman tek bir sıraya dizilir ve bir çalışan 

tüm işlemleri rahatlıkla gözlemleyebilir (11). 
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Aşağıdaki Şekil 2.5’te düz sıra planlamaya, kazan yıkama ünitesinde 

gerçekleştirilen bulaşık yıkama işlemi örnek olarak verilmiştir. Bu işlem sırasında iş 

akışı ve buna uygun ekipman yerleşimi şu biçimde olmalıdır: 

Öncelikle kazanlar kirli kazan ünitesine <1> getirilir. Artık ve kirlerden 

arındırıldıktan sonra <2 ve 3> yıkamaya hazır hale gelir. Bundan sonra üç ayrı 

lavaboda (yıkama, durulama ve sanitasyon) <4, 5 ve 6> bu sıra ile işleme alınır. 

Sanitasyondan sonra temiz bulaşıklar sularının süzülmesi için temiz kazan tezgâhına 

<7> alınır. Kuruduktan sonra depolama işlemi gelir. Ekipman, sonraki kullanım için 

beklemek üzere hareketli kazan depolama rafına <8> kaldırılır. Bu iş akışını 

sağlamak için ekipmanlar tek sıra halinde aşağıdaki şekilde yer aldığı gibi 

yerleştirilmelidir: 

 
Şekil 2.5. Kazan Yıkama Alanı 

 

1- Kirli kazan tezgâhı 

2- Deterjan haznesi 

3- Çöp kutusu 

4- Yıkama lavabosu 

5- Durulama lavabosu 

6- Sanitasyon bölümü 

7- Temiz kazan tezgâhı 

8- Hareketli depolama alanı (12) 

3) “U Tipi” Yerleşim 

Mutfaklarda özellikle birbirinden ayrı durması istenen alanlar olduğunda 

(pastane ve bulaşıkhane gibi) “U tipi” yerleşim tercih edilebilir. Geliş-gidişlerin fazla 

yaşanması bu yerleşim tipinin sakıncasıdır (11 , 43). 
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Aşağıda “U tipi” planlamaya örnek olarak bulaşıkhanede gerçekleşen bulaşık 

yıkama işlemi verilmiştir (Şekil 2.6). “U tipi” yerleşime uygun olarak iş akışı ve 

buna uygun ekipman yerleşimi şu biçimdedir: 

Bulaşık toplama penceresinden ya da rafından gelen kirli bulaşıklar 

konteynırda <1> bekletilir. Daha sonra bardak türündeki bulaşıklar, tezgâha <2> 45 

derece açıyla dizilir. Kirli bulaşıkların beklediği konteynır ve tezgâhlar yan yana 

yerleştirilmelidir <1, 2 ve 3>. Kirli bulaşıklar bu tezgâhta <3> yıkanana kadar 

bekletilebilir. Diğer tezgâhta kirli bulaşıklar ön durulama <4> için hazır hale getirilir, 

sonra yıkanmak üzere bulaşık yıkama makinesine <5> gönderilir. Bulaşık 

makinesinde yıkandıktan sonra basınçlı kuru hava verilen temiz bulaşıklar daha 

sonra depolama alanına <6> gönderilir. Kuruyan bulaşıklar hareketli üniteler <7> 

yardımıyla servis alanına taşınır.  

 
Şekil 2.6. Bulaşıkhane 

 
1. Bulaşık toplama penceresi  5. Bulaşık makinesi 

2. Kirli bulaşık alanı   6. Temiz bulaşık depolama rafı 

3. Sıyırma tezgâhı   7. Bulaşık arabaları (12) 

4. Ön durulama 
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4) Paralel Tip Yerleşim 

Paralel tip yerleşim iki türlüdür. Birincisi, arka arkaya paralel yerleşim, 

ikincisi ise yüz yüze paralel yerleşim. 

Arka arkaya paralel yerleşim:  

Bu yerleşim tipinde personel, sırtları birbirine dönük olarak iki ayrı tezgâhta 

çalışır. Tezgâhlar duvara bitişiktir. Tek sıra düzlemin yetersiz geldiği ortamlarda 

kullanılabilir. Tek bir havalandırma sisteminin yeterli olması açısından yararlıdır, 

ancak çalışma alanlarında genellikle 180 derecelik dönüşler yapılması çeşitli kazalara 

ve personelde sırt ağrılarına yol açabilir. İki paralel düzlem arasında yarım duvar 

olabilir, böylelikle iki taraf arasında iletişim sağlanır. Eğer duvar tavana kadarsa 

personel arasında iletişim kopar (11, 16, 43). 

Yüz yüze paralel yerleşim:  

Bu yerleşim tipinde kişiler ayrı tezgâhlarda yüz yüze bakacak biçimde 

çalışırlar. Tezgâhlar duvara bitişik değil, ortadadır. Tüm çalışanların daha rahat 

gözlenmesi açısından yararlıdır. Sakıncası ise iki geçiş alanına ve iki havalandırma 

sistemine gerek duyulmasıdır (11). 

Yüz yüze paralel tip yerleşime örnek olarak kızartma işleminin yapıldığı bir 

mutfak verilebilir. 

Donduruculu depolama ünitesi olan tezgâhta <1> kızartılacak ürünler 

depolanır. Besinler bu tezgâhtan derin yağda kızartma tavalarına <2> aktarılır. 

Kızartma işlemi bittikten sonra servis için tezgâhta <3> bekletilir. Buradan servis 

için paralel tezgâha <5> yönlendirilir. Bazı durumlarda kızartma ile birlikte ızgaralar 

da kullanılabilir. O zaman ürün ızgaralara <4> gönderilir. Bu iş akışına uygun 

ekipman yerleşimi Şekil 2.7’deki gibi olmalıdır. 
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Şekil 2.7. Kızartma/Izgara Mutfağı 

 

1. Soğutuculu depolama ve istifleme tezgâhı 

2. Derin yağda kızartma 

3. Depolamalı tezgâh 

4. Grill 

5. Servis tezgâhı (12) 

2.19 İş Merkezlerinin Birbirleriyle İlişkisi 

Mutfak planlamasının diğer bir yönü de ergonomiyi göz önünde bulundurma 

gereğidir. Bunun için farklı iş merkezleri ve alt bölümler arasındaki iletişimi artırmak 

için mutfak içerisindeki tüm ekipmanların birbirine yakın yerleştirilmesi neredeyse 

olanaksız olduğundan öncelikle hareket hatları düzenlenmeli, buna uygun akış 

diyagramları hazırlanmalıdır (Şekil 2.8). 
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Şekil 2.8. İş Merkezi İlişki Grafiği (45) 

 

1. Önemsiz  

2. Az önemli 

3. Orta derecede önemli 

4. Çok önemli 

 

İdeal iş merkezi yerleşimi için hazırlanmış grafik incelendiğinde, kuru depo 

ile et hazırlama bölümünün birbirinden uzakta olması gerekirken (uzaklık sıfır, yani 

önemsizken), et hazırlama alanı ile fırın birbirine yakın olmalıdır (şekil üzerindeki bu 

sayı 4’ü yani uzaklığın çok önemli olduğunu gösteriyor). Bu ölçüt mutfak 

yerleşimini tek başına belirleyemese de yöneticiye yol gösterir (45). 

Ancak uygulamada doğrusal plan için mevcut alan birçok işlevi yerine 

getirmek zorunda olduğundan yeterli gelmeyebilir. Eğer tek soğuk hava deposu varsa 

burasının malzemelerin tümü için birlikte kullanma gereği ortaya çıkar. Verimliliği 

artırmak ve olası kirlenmeyi en aza indirmek için bunların iş akışı ve hijyen 
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üstündeki etkisi, planlama sırasında dikkatlice düşünülmelidir. Uygulamada mutfak 

planı diğerleriyle uyum içerisinde olmalıdır (44). 

2.20 Kurum Beslenme Servislerinde Verimlilik Ölçülmesi 

Verimlilik; üretim araçlarını (insan gücü, makine, hammadde, enerji vb.) 

bilinçli bir biçimde kullanarak üretimi en kısa zamanda olası en yüksek düzeye 

çıkarmak olarak tanımlanır. 

Kurum beslenme servislerinde verimliliği artırmak için kullanılan analizler 

şunlardır: 

1. Ürün Analizi 

2. İnsan Analizi 

3. Çapraz Analiz 

4. Bağlantı Analizi (45) 

Çapraz Analiz  

İş yaparken kullanılan araç-gerecin yerleştirilmesi o işin yapılış sırasına uygun 

değilse işte aranan standarda ulaşmak zordur. Araç-gerecin yerleştirilmesinin işe 

uygun olup olmadığını anlamak için çapraz analizden yararlanılır. (45) Çapraz analiz 

grafikleri, etkili bir planlama yapabilmek için kuruluşta üretim alanları arasındaki 

mesafeleri gösteren çizelgelerdir. Bu grafiklerde kuruluşun planlama gereksinimlerini 

anlayabilmek için şu veriler kaydedilir; üretimdeki ekipmanlar arasındaki uzaklık ve 

geçişler, ekipman ya da iş alanları arasındaki geri dönüşler ve geçişler. Geçiş sıklıkları 

ve yönler analiz edilir ve etkili bir planlama sağlayabilmek için ekipman yerleşimi, 

gereksiz hareketleri en aza indirecek biçimde düzenlenir (46). 

Analiz yapılırken: 

1. İşte kullanılan araç ve gerecin bulundukları yerler sırasıyla yazılır (soldan 

sağa) 

2. İş yapılırken araç ve gereçlerin kullanılış sırasının listesi yapılır (olması 

gereken iş biçimine göre) 
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3. Bir kare çizilir, o işte kullanılan araç ve gerecin iki fazlası kadar karelere 

ayrılır. Karenin üst sol köşesinden sağ alt köşesine kadar bir çapraz çizgi 

çizilir. 

4. Araç ve gereçler bulundukları sıraya göre karelerin üstüne soldan sağa ve 

sol tarafa, yukardan aşağıya sıralanır. 

5. İş adımlarının sıra numaraları ilgili karelerin içine yazılır.  

6. Araç-gerecin yerleştirilmesi işe uygun ise adım numaraları çapraz çizgiye 

yakın ve çizginin altında yer alır 

7. Verimlilik için çizginin altında kalan sayılar adım sayısı toplamına 

oranlanır (45). 

Çapraz tabloların yararı, çok miktardaki verinin karışıklığa yer vermeden 

analiz edilebilmesidir. Diğer bir yararı ise herhangi bir menü seçeneğinin kolay 

yorumlanmasını sağlamasıdır. Örneğin, kurum menüsünde yer alan herhangi bir 

yemeğin hazırlanması sırasında malzemelerin hangi işlemlerden kaç kez geçtiği ve 

hangi ekipmanların kullanıldığı kolayca belirlenebilir (46). 

Örnek: Et Kıyma İşlemi (Tablo 2.5 ve 2.6) 

Araç-gereçlerin plandaki sıraları şu biçimde olsun: 

1. Kütük 

2. Kancalı araba 

3. Satırın bulunduğu dolap 

4. Kıyma makinesi 

5. Kazan 

İşin Yapılış Sırası: 

1. Etler kancalı arabaya getirilir 

2. Dolaba gidilir, satır alınır 

3. Satır kütüğü getirilir 

4. Kancalı arabaya gidilir, et alınır 

5. Et kütüğe getirilir 

6. Kütükte parçalanan et kıyma makinesine götürülür 

7. Kazana gidilir, kazan makinenin altına getirilir 

8. Makinede kıyılan etler kazana alınır ve pişirme bölümüne götürülür. 
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Tablo 2.5. Çapraz Analiz Tablosu (Mevcut Durum) 

 …den Kütük Kancalı 
Araba Dolap Kıyma  

Makinesi Kazan 
Toplam 
Adım 
Sayısı 

…ya        

Kütük   5 3   2 

Kancalı  
Araba 1 4      

Dolap   2     

Kıyma 
Makinesi  6    8 1 

Kazan     7   

Toplam  
Adım 
Sayısı 

1 2 1  1  
        3 

 
5 

 

Örneğe göre verimlilik: 5/8 yani % 62.5 

Verimliliğin yüzde 75’in üstünde olması istenir. Araç-gerecin yeri değiştirilir, 

tekrar analiz edilir, verimlilik yükseltilmeye çalışılır. Örnekteki araç-gereçler 

için yeni bir düzenleme yapıldığında şu sonuç alınır: 

Araçların sırası: 

1. Kancalı araba 

2. Dolap 

3. Kütük 

4. Kıyma makinesi 

5. Kazan
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Tablo 2.6. Çapraz Analiz Tablosu (Düzeltilmiş) 

 …den Kancalı 
Araba Dolap Kütük Kıyma 

Makinesi Kazan 
Toplam 
Adım 
Sayısı 

…ya        

Kancalı  
Araba 1   4   1 

Dolap  2      

Kütük  5 3     

Kıyma  
Makinesi    6  8 1 

Kazan     7   

Toplam  
Adım 
Sayısı 

1 2 1 1 1  
    2 

 
   6 

 

Bu sıraya göre yeniden çapraz analiz tablosu doldurulduğunda görüldüğü gibi 

verimlilik; 6/8 = % 75’e çıkar.  

Konuyu daha ayrıntılı açıklamak için ikinci bir örneği ele alalım (46). 

Bu örnekte peynirli sufle yapımı, işlem basamakları ve işlem sırasında 

kullanılan araç-gereçler görülmektedir (Tablo 2.7 ve 2.8). 
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Peynirli Sufle Yapımı İşlem Sırası 

                                                                                                  Ekipman 
Malzemeler İşlem    Geçiş Sırası  Gereksinimi 
Yağsız süt tozu Tartım     1  masa (tartım için) 

Tuz   Tartım ve karıştırma   2   

Su   Tartım, Karıştırma ve ısıtma  3 ben mari 

Margarin  Tartım ve karıştırma    4 

Un    Tartım ve karıştırma, 

                                   margarini ısıtma, unu ekleme  5  tezgâh  

   Sıcak sütle karıştırma   6 ben mari  

Peynir  Tartım     7 masa 

   Dilimleme    8 elektrikli doğrayıcı 

   Peynirleri sosa karıştırma  9 ben mari 

   Peynir eridiğinde sosu masada 

   soğumaya bırakma   10 masa 

Yumurta sarısı Yumurta sarısını beyazından  

   ayırma, sosa ekleme    11 masa 

Yumurta beyazı Yumurta beyazını sertleşene  

   kadar çırpma, sosa ekleme  12 mikser  

   Sufleyi porsiyonlama   13 masa 

   Fırında pişirme    14 fırın 

   Fırından servise   15 ürün çıkış 
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Tablo 2.7. Çapraz Analiz Tablosu 2 (Mevcut Durum) 

 

Burada verimliliği hesaplarken eksen altı toplam genel toplama bölünür. 

8/14 = % 57.14 olarak bulunur. 

Bunun yerine yerleşim Tablo 2.9’deki gibi olsaydı 

Verimlilik: 10/14 = % 71.43 olacaktı (46). 
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Tablo 2.8. Çapraz Analiz Tablosu 2 (Düzeltilmiş) 

 

 

2.21 Ergonomi 

Ergonomi; insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının 

optimal hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Çeşitli iş ve çevre 

koşullarında insanların makinelerle ilişkisini konu edinir. İnsan eğilimlerinin, 

yeteneklerinin ve kısıtlılıklarının bu ilişkideki rolü üzerinde durur. Bu 

değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler insan-makine sistemlerinin 

tasarımında, işyeri ve çalışma ortamının düzenlenmesinde kullanılır. 

Ortamın aydınlatılması, ısısı, gürültüsü, çalışma alanının boyutları, tasarımı, 

yerleşimi,  araç-gereç ve ekipmanların özelliği, mobilyalar, dinlenme etkinliklerinde 

kullanılan araç ve gereçler, günlük yaşamın birer parçası olan diğer tüm araç-gereç, 
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makineler kişinin sürekli etkileşim içerisinde bulunduğu ve onu çeşitli biçimlerde 

etkileyen çevre unsurlarıdır (41). 

İnsan-makine-çevre sisteminde mutfak-personel arasındaki etkileşimler, 

eylemlerin yürütülebilmesi, performans ve rahatlık koşulları düzeyinde incelenir. 

Personel performansı duyum, kavrayış, tepki, dayanıklılık vb. bilgilerin 

görevselleştirilmesi ile sağlanır. Performansın düşmesi ekipman ya da personelin, 

nitelikleri ile uyuşmayan görevde çalışması sonucunda veya personel ekipman 

öğelerinin karşılıklı etkileşimlerini düzenleyememekten kaynaklanır. Mutfakta 

çalışma sırasında personel, eğilip doğrulma, raflara uzanma, yerden bir cisim alma, 

kazan kaldırma, eşyaları bir yerden bir yere taşıma gibi pek çok işlemi gerçekleştirir. 

Bütün bu işlemlerin düzgün gerçekleştirilebilmesi ve personelin bu işlemler sırasında 

sağlığını koruması amacıyla ergonomi biliminden yararlanmak gerekir. 

Mutfakta insan-ekipman ilişkisi; ekipmanlar ve düzenlemeler insan bedeninin 

amprik ölçümleri kullanılarak antropometri çerçevesinde sistem ve mekân tasarımı ile 

yapılmalıdır (3). 

2.21.1 Eylem-Çalışma Alanlarının Belirlenmesinde Ergonomik Yöntemler 

Ergonominin ana öğelerinden olan insana ilişkin etkenler (işyeri düzenleme 

ve iş akışı, kullanılan ekipmanların saptanması, eylemlerin zaman ve mekân 

içerisinde dağılımı) eylem çalışmalarının belirlenmesi sürecinde, ergonomi 

teknikleriyle incelenebilmektedir ve bunların sonuçları boyutsal gereksinmelerin 

belirlenmesinde veri oluşturmaktadır (47). 

İnsan, sürekli olarak işleve dönük hareket halindedir. Bir işlevi yaparken 

hareket halindeki boyutları eylem-beden ilişkileri dinamik antropometri ile ölçülür. 

Bir çalışma mekânının çalışma eylem alanları, yatay, dikey, derinlik olmak üzere üç 

çalışma alanını kapsar. Normal, en fazla ve en az değerler kolun uzanma ve kavrama 

mesafelerine göre oluşmaktadır. 

Yatay düzlemine kolun, omuzla dirsek arasındaki üst bölümünün uzanmadan 

doğan bir pozisyonda olduğu, dirseğin dinamik iç etkileri de göz önüne alınarak, 

sadece dirsekle el arasındaki ön kolun uzandığı durumda ulaşılabilen uzaklığın 

belirlendiği alanlara “normal çalışma-eylem alanı” denir (Şekil 2.8 ve 2.9). 
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Şekil 2.8. Çalışma Alanı  

 
Şekil 2.9. Yatay Çalışma 

Yatay düzlemde en fazla çalışma alanı ise kolun omuzdan başlayarak 

uzatılmasıyla erişilebilen, parmakların bir şey tutacak biçimde tutunması 

durumundaki uzaklığın belirlendiği alandır. Zararlı etkiler olmaksızın 79-80 cm’lik 

mesafeye kolun rasgele uzatılabileceğini bilmek gereklidir. Düşey düzlemde 

kavrama yüksekliğinin belirlenmesinde en kısa boylu insanlar göz önüne alınmalıdır 

(Şekil 2.10). 
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Şekil 2.10. Kavrama Yüksekliği 

 

Ayakta el ile çalışma durumunda yükseklik dirsek seviyesinin en çok 5 cm ile 

10 cm üstünde olabilir. Bu düzlemin yüksekliğinin belirlenmesinde yüzey üzerinde 

yapılacak işin yapısı da göz önüne alınmalıdır. Örneğin pirinç ayıklama gibi dikkat 

isteyen ince işlerde sırt kaslarındaki statik yükü azaltmak üzere dirseklerin destek 

olması istenir. Çalışma düzleminin yüksekliği bu durumda dirsek yüksekliğinin 5-10 

cm üzerinde olması, işin daha rahat olmasını sağlar. Alet, malzeme ve değişik 

kaplara gerek duyulan çalışmalarda çalışma düzleminin dirsek yükseltisinin 5 cm ile 

10 cm altında yerleştirilmiş olması uygundur. Büyük güç harcamayı gerektiren ve 

bedenin üst bölümünün ağırlığından yararlanarak yapılan işlerde çalışma düzlemi, 

yükseltinin 15 cm ile 20 cm altına yerleştirilmiş olmalıdır (Şekil 2.11) (3).  
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Şekil 2.11. Ayakta Çalışma 

 

2.21.2 Araçların Geliştirilmesinde Ergonomi 

Bir personelin mutfakta rahat çalışabilmesi için 4.2 m² çalışma alanına 

gereksinim vardır, aksi takdirde iş kazası yaşama olasılığı yüksektir. Personelin 

güvenli biçimde çalışabilmesi için ekipman önündeki boş alanın ise 1.37 m² olması 

gerekir (6). Araçların geliştirilmesinde, çalışma ve yaşama ortamının 

düzenlenmesinde uygun antropometrik değerlerin kullanılması, yeterli alan 

bırakılmasını, oturma rahatlığını, çalışma kolaylığını, çalışma etkinliğini ve güvenliği 

sağlayabilmek için büyük önem taşımaktadır.  

Ergonomik tasarımda mutfak rafları ele alındığında (Formül 2) ile 

hesaplanabilir.  

Rafların yüksekliği = l,24 x boy (ortalama çalışanların boyu)          (2) 

Bunun dışında rafların ideal erişim yüksekliği 65-150 cm arasında olmalıdır. 

Omuz yüksekliğinin altında olmak üzere erişilebilir raf derinliği 60 cm olmalıdır. 

Bütün mutfak raflarının ayarlanabilir nitelikte olması yeğlenmektedir (41). 

 

 

 



 
 
 
 

63

Ekipmanlarla Çalışma ve Sirkülasyon İçin Gereken En az Alanlar (3) 

 İki çalışma tezgâhı arasındaki uzaklık     120 cm 

 Bir çalışma tezgâhında çalışan kişi ile arkasından eli dolu  

      bir kişinin geçebilmesi için gerekli olan uzaklık   135 cm 

 Sırt sırta iki çalışma tezgâhı arasındaki uzaklık   135 cm 

 Bir çalışma tezgâhı ile arkasından hareketli el arabasıyla  

      bir kişinin geçebilmesi için gerekli olan uzaklık   150 cm 

Çalışma ortamının ergonomik açıdan uygun olabilmesi için yokuşların 

eğiminin 0° - 20° arasında, merdivenlerin eğiminin ise 20° – 50° arasında olması 

gerekir. Basamakların yüksekliği 13-20 cm, derinliği 26.5- 30.5 cm, genişliği ise 51 

cm olmalıdır (51). 

2.21.3 Ergonomik Çalışma Alanları 

Oturularak yapılan çalışmalarda çalışma düzleminin en uygun yüksekliği 

dirsek seviyesinden bir kaç cm aşağıda olmalıdır. Gövdenin hafifçe öne eğilmesi, 

çalışma düzlemi üzerinde uzanan kollar, bu çalışma için en az yorgunluğa yol açan 

eylemlerdir (3). 

Sandalyelerin ergonomik yapıda olması için oturma yüzeyinin ön kenarı 

keskin olmamalı, aşağı doğru kıvrımlı olmalıdır. Bu yolla damar ve sinirlerin 

sıkışması engellenmiş olur. Kalçaların ve alt gövde bölümlerinin uygun biçimde 

desteklenmesinin sağlanması için oturma genişliğinin yaklaşık 41 cm kadar olması 

istenir. Oturma derinliğinin ise 38 cm kadar olması uygundur. Sırt desteğinin oturma 

düzeyinden 14-24 cm yüksekliğinde olması sağlanmalıdır ve bu desteğin açısı 80-

120 derece arasında değişebilmelidir. Kolların dayandığı desteklerin bulunması 

dinlenme amacıyla kullanılacak sandalyelerde uygun olabilir, ancak çalışma 

sandalyelerinde hareketi kısıtlaması nedeniyle genellikle destek önerilmemektedir 

(Şekil 2.12) (3). 
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Şekil 2.12. Oturarak Çalışma 

 

2.21.4 Ağırlık Kaldırma 

İnsanda iskelet sisteminin en önemli bölümlerinden birisi esnek bir özellikte 

olan ve 33 omurdan meydana gelen omurgadır. Yetişkinde 60-70 cm uzunluğunda 

bulunan bu yapı boyun, gövde, bel ve kuyruk sokumu bölümlerinden meydana gelir. 

Omurga üzerindeki yük, yukarıdan aşağı doğru inerken artar. Bazen en alttaki 

omurun üzerine 40-45 kg yükün etki ettiği olur. Eğer kişinin kalçaları ve gövdesi öne 

doğru bükülmüş durumda olursa kaldıraç sistemi nedeniyle en alttaki omurun üzerine 

binen ağırlık 300 kg’a çıkabilir. Eğilme, disk yüzeyinde baskının eşitsiz etkimesine 

ve omurlar arası diskin bir bölümünün daha fazla sıkışmasına neden olabilir. 

El araçları kullanım sırasında bileğin düz durmasını sağlayacak biçimde 

tasarlanmalı, böylece doku sıkışması önlenmelidir. Yinelenen parmak hareketleri 

engellenmelidir. El aracı tasarımında kadınlar ve solaklar göz önünde 

bulundurulmalıdır. El araçlarında kuvvetin, olabildiğince el içerisinde geniş bir alana 

yayılabilmesini sağlayacak özellikte olması istenir. El araçlarının sapının elektrik ve 

ısıyı iletmemesi gerekir (Şekil 2.13 ve 2.14) (41). 
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Şekil 2.13. Öne Eğilmiş Durumda ve Dizden Bükülmüş Durumda Ağırlık (3) 

 

 

Şekil 2.14. Bazı Basit Uygulamalarla Gereksiz Eğilmeler ve Omurga Zorlanmaları (3) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1 Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 

Bu araştırma Ocak 2005 - Şubat 2007 tarihleri arasında İstanbul ilinde toplu 

beslenme hizmeti veren 8 kurumda yürütülmüştür. Basit örneklem yöntemiyle 

seçilmiş olan 8 kurumun ikisi devlet hastanesi, ikisi özel hastane, ikisi kamu 

kuruluşu ve ikisi özel kuruluştur. Araştırma planında, farklı tipteki kurumlar 

seçilerek bu kurumların kıyaslanması amaçlanmıştır. Kurumlardan araştırma 

yapılması için gerekli izinler alınmış ve kurum yöneticilerinin isteği doğrultusunda 

kurumların isimleri gizli tutulmuştur. Kurumların isimleri DH1, DH2, ÖH1, ÖH2, 

RK1, RK2, ÖK1 ve ÖK2 şeklinde kodlanmıştır. Kurumların tamamının kendi 

mutfakları olup bu mutfaklarda hizmet taşeron firmalar tarafından verilmektedir.  Bu 

çalışma etik kurul izni gerektirmemektedir. 

3.2 Araştırma Verilerinin Toplanması 

Bu araştırma, gözlem, ölçüm ve soruşturma yöntemleri ile yürütülmüştür. 

Anket formlarının oluşturulmasında konuyla ilgili ülkemizde ve dünyada yayınlanan 

çalışmalar incelenmiş ve anket formlarına son şekli verilmiştir (1,18, 28, 48, 49). 

İki tip anket formu oluşturulmuştur. Birinci form mutfak planlarını incelemek 

üzere hazırlanmış ve araştırmacı tarafında yapılan gözlemler ile mutfak 

sorumlusundan edinilen bilgiler yardımıyla doldurulmuştur (Bkz. EK 1). İkinci anket 

formu ise iş akışını ölçmek amacıyla hazırlanmış olup çalışan personele yönelik 

olarak hazırlanmıştır (Bkz. EK 2). İkinci anket formu, araştırmacı tarafından kişilerle 

yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Diyetisyen bulunan kurumlarda (devlet 

hastaneleri ve özel hastaneler) diyetisyenlerden, bulunmayan kurumlarda (resmi ve 

özel kuruluş) ise mutfak yöneticilerinden yardım alınmıştır.  

Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada kurumun genel özellikleri, 

mutfak alan, mesafe ve uzunluk ölçüleri ile ekipmanların ölçütleri, aydınlatma, 

havalandırma vb. fiziksel özellikler incelenmiş, nicel veriler elde edilmiştir.  
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Mutfağın alanı lazermetre yardımıyla ölçülüp, m² cinsinden hesaplanmış ve 

bu değerler standart değerlerle kıyaslanmıştır (1,11,18,49,59). Lazermetreye ait 

marka, resim ve çalışma prensibi EK 3’de yer almaktadır. Standart değerler ile 

ölçülen değerler arasındaki fark Wilcoxon test istatistiği uygulanarak 

değerlendirilmiştir. Aynı değerlendirme mutfak bölümleri (satın alma, sebze hazırlık, 

et hazırlık, pasta hazırlık, pişirme, soğuk depo, kuru depo, günlük depo, servis, 

yönetici ve personel odası) için de uygulanmış ve test edilmiştir (59). (Bkz. EK 9). 

Mutfağa ait uzunluk ölçümleri (koridor genişliği, tezgâh uzunlukları, rafların 

yüksekliği vb.) ise metre kullanılarak hesaplanmıştır. Bu ölçümler standart değerler 

ile kıyaslanmıştır (Bkz. EK 10). Elde edilen veriler Tablo 4.10’da puanlandırılmıştır. 

Standarda uygun olan ölçümlere 1 puan, uygun olmayan ölçümlere ise 0 puan 

verilmiştir. Veriler 20 puan üzerinden değerlendirilmiştir.  

Araştırmada mutfağın fiziksel koşulları da sorgulanmıştır. Bu bölümde bina 

yapımı ve tesisatlar değerlendirilmiştir (Tablo 4.10). Sorulan sorulara verilen yanıtlar 

‘Evet’ ise 1, ‘Hayır’ ise 2 olarak işaretlenmiştir. Pencerenin toplam yüzeyinin, oda 

tabanının en az 1/4’ü kadar olması durumunda pencere sayısının yeterli olduğu kabul 

edilmiştir (51). Isınma sisteminin yeterliliği sıcaklık ve nem ölçümleri yapılarak 

belirlenmiş olup ilgili veriler Tablo 4.14’de yer almaktadır. Elektrik tesisatının su 

geçirmez ve toprak hatlı olması, tesisatın kapasiteye uygun olması, dışarıdan geçen 

izole edilmemiş elektrik kablosunun bulunmaması ve tesisatın TSE’ye uygun olması 

durumunda, kurumda elektrik tesisatı yeterli olarak kabul edilmiştir.  

Aydınlatma çalışma alanı (hazırlık, pişirme, satın alma alanı ve servis) ve 

diğer alanlarda (depolar) ışıkölçer aletiyle ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar Tablo 

4.11 ve 4.12’de yer almaktadır. Tablo 4.12’de elde edilen veriler ölçüm sonucu 

saptanmıştır. Tablo 4.11’de yer alan 1 rakamı ‘Evet’, 2 rakamı ‘Hayır’ anlamına 

gelmektedir. Ölçüm sonuçları standartlarla karşılaştırılmıştır. Ölçüm sonuçları 

mutfak çalışma alanlarında 200 lux ve üzerinde, diğer alanlarda ise 100 lux ve 

üzerinde ise yeterli olarak kabul edilmiştir. Konuyla ilgili standartlar ve ışıkölçere ait 

marka, resim ve çalışma prensipleri EK 4’de yer almaktadır.  

Kurumlarda ısı ve nem ölçümleri sonbahar mevsiminde (eylül - ekim ayları) 

işin yoğun olduğu saatlerde (saat 10.00 - 11.00) ve az yoğun olduğu saatlerde (15.00 



 
 
 
 

68

- 16.00) olmak üzere 2 kez yapılmıştır. Isının 18° C ile 22° C arasında olması, nemin 

ise % 60-70 arasında olması durumunda sıcaklık ve nem yeterli kabul edilmiştir. Isı 

ve nem ölçümü havalandırma sisteminin yeterli çalışıp çalışmadığını belirlemek 

amacıyla yapılmış olup havalandırma sisteminin bulunduğu pişirme alanında 

ölçülmüştür (Bkz. EK 5). Havalandırma sisteminin yeterliliğini saptamak amacıyla 

ayrıca hava debisi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde mutfakta saatte en az 15 kez 

hava değişimi sağlandığında elde edilen hava debisi ölçümü en alt sınır olarak kabul 

edilmiştir. Bu değer her kurum için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu değeri ve üzerini 

sağlayan kurumların havalandırma sistemleri yeterli olarak kabul edilmiştir. Hava 

debisi yönteminin özellikleri ve yapılan ölçümler EK 6’da yer almaktadır. Bu 

ölçümler standartlarla karşılaştırılmıştır. Hava akımı ve hızını ölçen anemometreye 

ait resim ve çalışma prensibi EK 7’de yer almaktadır. 

Araştırmanın ikinci aşamasında ise personelin mutfaktaki çalışma 

koşullarının uygunluğu ve iş akışının saptanması hedeflenmiştir. Araştırmanın bu 

bölümünde çalışmaya her kurumdan 20 kişinin katılması hedeflenmiş, ancak 6 

kurumda bu hedefe ulaşılabilmiştir. Araştırma kapsamındaki diğer 2 kurumda ise 

(DH2 ve ÖK1) bu sayıya, personelin gece çalışıyor olması ve anketlerden birinin 

geçersiz sayılması nedeniyle ulaşılamamıştır. 

Araştırma kapsamına yönetici, aşçı, aşçıbaşı, garson, bulaşıkçı ve 

temizlikçiler katılmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin görev dağılımları Tablo 

4.21’de görülmektedir. Ankette kişilerin görevleri, eğitim durumları vb. genel 

özelliklerinin sorgulandığı soruların yanı sıra, kurumdaki mutfak alanı ve mutfak 

bölümlerinin yeterliliği, çalışma koridorları ve trafik geçitlerinin uygunluğu, 

aydınlatma, havalandırma gibi fiziksel koşulların personel tarafından nasıl 

değerlendirildiği yer almaktadır. 

Araştırmanın üçüncü bölümünde iş akışını gözlemek amacıyla çapraz tablolar 

oluşturulmuştur. Araştırmada, kurumların sebze hazırlık bölümlerinde türlü 

yemeğinin hazırlığı, pişirme bölümünde ise yayla çorba yapımı incelenmiştir. Bu 

işlemler 8 ayrı kurum için aynı yemeklerin yapımı gözlenerek değerlendirilmiş ve 

verimlilik ölçümleri sonuçları Tablo 4.31’de gösterilmiştir.  
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Araştırma sonunda mutfak fiziki alanları ve iş akışını içeren bir denetim 

listesi oluşturulmuştur (Ek 8) . Denetim listesi, toplam puan yüzdesi üzerinden “çok 

iyi” (% 100-86), “iyi (% 85-71), “kabul edilebilir” (% 70-61) ve “yetersiz” (% 60 ve 

altı) olarak değerlendirilmiştir. Puanların değerlendirilmesinde daha önceki 

araştırmalarda kullanılan sınıflandırma yöntemlerinden yararlanılmıştır (52). 

Araştırma kapsamındaki 8 kurum için denetim listeleri doldurulmuş ve puanlama 

yapılmıştır. 

3.3 Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 

Araştırma sonunda elde edilen veriler ‘Statistical Package for Social 

Sciences’ SPSS 11.0 istatistik bilgisayar programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmada çapraz tablolar, ortalama, standart sapma ve ki-kare test istatistiğinden 

yararlanılmıştır. Çalışmanın tamamında yanılma düzeyi α = 0.05 kabul edilmiştir. 

Mutfak bölümlerine ait alan ölçümleri ile standart ölçülerin karşılaştırılmasında, 

kurum sayısının 25’den az olması ve kurumlara ait fark değerleri dağılımının normal 

dağılım göstermemesi nedeniyle, parametrik olmayan Wilcoxon eşleştirilmiş iki 

örnek testinden yararlanılmıştır (50). 

Araştırmanın birinci aşamasını oluşturan, mutfak planlarının incelenmesi ile 

elde edilen nicel verilerle, araştırmanın ikinci aşamasını oluşturan, personel 

görüşlerini içeren bölüm arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek 

amacıyla ki-kare testlerinden yararlanılmıştır (50,60).  
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4. BULGULAR 

4.1 Hastane ve Kurum Mutfaklarının Tanıtılması, Fiziksel Koşullarının  

      Değerlendirilmesi 

4.1.1 Hastane ve Kurum Mutfaklarının Tanıtılması 

Kurumlara ait, kuruluş tarihi, servis yapılan grup, mutfağın ve yemekhanenin 

konumu gibi tanımlayıcı özellikler Tablo 4.1,  4.2 ve 4.3’de yer almaktadır.  

 

Tablo 4.1. Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelere İlişkin Özellikler 

Tablo 4.1.de yer alan bilgilere göre devlet hastaneleri özel hastanelerden daha 

eski kurumlardır. Devlet hastanelerinde servis çeşidi tabldottur. Özel hastanelerde 4 

öğün yemek verilmektedir. Tüm hastanelerde 4 kap yemek verilmektedir. DH 2’de 

yemek yiyen kişi sayısı ve personel sayısı en fazladır. 

Kurumlara İlişkin Özellikler DH 1 DH 2 ÖH 1 ÖH 2 

Mutfağın kuruluş tarihi 1975 1976 1993 1998 

Servis çeşidi Tabldot Tabldot Alakart Kısmi 
seçmeli 

Servis yapılan grubun özelliği Hasta ve 
Personel 

Hasta ve 
Personel 

Hasta ve 
Personel 

Hasta ve 
Personel 

Günde kaç öğün yemek verildiği 3 3 4 4 

Günde kaç kap yemek verildiği 4 4 4 4 

Bir öğünde yemek yiyen kişi sayısı 750 2200 800 780 

Personel sayısı 35 90 40 40 
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Tablo 4.2. Resmi ve Özel Kurumlara İlişkin Özellikler 

 

Resmi ve özel kurumların mutfaklarının kuruluş tarihi birbirlerine yakındır. 

Servis çeşidi resmi kurumlarda tabldot iken özel kurumlarda kısmi seçmeli ve 

alacarte dır. ÖK 1’de yemek verilen öğün sayısı 2 diğer kurumlarda 1’dir. En fazla 

yemek yiyen kişi (500) ve personel sayısı (28) RK 1’dedir. 

 

 

Tablo 4.3. Tüm Kurumlara İlişkin Yemek Salonunun Yeri 

Yemek Salonunun Yeri Sayı % 

Mutfak ile aynı katta 

Farklı bir katta 

Servis başka alana taşınıyor 

4 

2 

2 

50 

25 

25 

Toplam 8 100 

 

Yemek salonunun yeri kurumların %50’sinde mutfak ile aynı kattadır.

Kurumlara İlişkin Özellikler RK  1 RK 2 ÖK 1 ÖK 2 

Mutfağın kuruluş tarihi 2003 1998 2005 2005 

Servis çeşidi Tabldot Tabldot Kısmi 
seçmeli Alacarte 

Servis yapılan grubun özelliği Sağlıklı 
yetişkin 

Sağlıklı 
yetişkin 

Sağlıklı 
yetişkin 

Sağlıklı 
yetişkin 

Günde kaç öğün yemek verildiği 1 1 2 1 

Günde kaç kap yemek verildiği 3 4 4 4 

Bir öğünde yemek yiyen kişi sayısı 500 200 480 300 

Personel sayısı 28 20 22 20 
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4.1.2. Hastane ve Kurum Mutfaklarının Fiziksel Koşullarının Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4.4. Kurumlarda Yemek Yiyen Kişi Sayısına Göre Mutfak Alanının 

İdeal Mutfak Alanı ile Karşılaştırılması 

Kurum Adı Yemek Yiyen 
Kişi Sayısı 

Mutfak 
Alanı (m²) 

İdeal Mutfak 
Alanı (m²) 

DH1* 750 400 487 

DH2* 2200 510 814 

ÖH1* 800 388,2 520 

ÖH2* 780 350 507 

RK1 500 300 200 

RK2 200 277,5 130 

ÖK1 480 239 192 

ÖK2 300 180 120 
 

p< 0.05 

* Yetersiz mutfak alanına sahip kurumlar 

Yapılan araştırmada mutfak alanları ölçülmüş ve mutfak standartları ile 

karşılaştırılmıştır (Tablo 4.4). Araştırma kapsamındaki 4 kurumun mutfak alan 

ölçümleri standartlara uygun bulunmuş (RK1 ve RK2, ÖK1 ve ÖK2) ancak diğer 4 

kurumun (DH1 ve DH2, ÖH1 ve ÖH2) bu standartları sağlayamadığı görülmüştür 

(p< 0.05). 

Mutfak bölümleri; satın alma-kalite kontrol, sebze hazırlık, et hazırlık, pasta-

hamur hazırlık, pişirme, soğuk depo, kuru depo, günlük depo, servis alanı, yönetici 

odası ve personel odasından oluşmuştur. Bu bölümlerin standartları toplam mutfak 

alanı üzerinden ideal yüzdeleri hesaplanarak belirlenmiştir. Tablo 4.5 ve 4.6’de 8 

kurumun mutfak bölümlerine ilişkin alan ölçüleri, ideal ölçüleri ve aralarındaki 

farklar gösterilmiştir. Mutfak bölümlerinin alan ölçülerinin ve ideal ölçüleri 

ortalama, standart sapma değerleri Tablo 4.7’de görülmektedir. 

Tablo 4.5. Hastanelerin Mutfak Bölümlerinin Alan ölçüleri, İdeal Ölçüler ve  
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         Fark Değerleri (m²) 
 

DH 1 DH 2 ÖH 1 ÖH  2 
MUTFAK BÖLÜMÜ 

İdeal Ölçülen Fark İdeal Ölçülen Fark İdeal Ölçülen Fark İdeal Ölçülen Fark

Satın Alma-Kalite Kontrol 20 30 10 25 50 25 13 27 14 19,4 15,2 -4,2 

Sebze Hazırlık 40 25 -15 50 36 -14 26 19,2 -6,8 38,8 35 -3,8 

Et Hazırlık 40 20 -20 50 72 22 26 30 4 38,8 30 -8,8 

Pasta Hazırlık 40 0 -40 50 36 -14 26 12 -14 38,8 22 -16,8

Pişirme 60 105 45 75 72 -3 39 60 21 58,2 80 21,8 

Soğuk Depo  40 33 -7 50 21,6 -28,4 26 30 4 38,8 48 9,2 

Kuru Depo 40 42 2 50 68 18 26 29,2 3,2 38,8 15 -23,8

Günlük Depo 20 25 5 25 6 -19 13 0 -13 19,4 7,5 -11,9

Servis 40 52,5 12,5 50 0 -50 26 24 -2 19,4 10 -9,4 

Yönetici Odası 20 4 -16 25 30 5 13 11,2 -1,8 19,4 12 -7,4 

Personel Odası 40 25 5 50 60 10 26 27 1 38,8 20 -18,8

 

Tablo 4.5’de hastanelerin mutfak bölümlerine ait alan ölçüleri, ideal ölçüler 

ve fark değerleri yer almaktadır. DH1’de pasta hazırlık alanının yer almadığı ve 

pişirme alanının gereğinden büyük olduğu görülmektedir. DH 2’de ise soğuk 

deponun yetersizliği dikkat çekmektedir. ÖH 1’de pasta hazırlık ve günlük depo 

alanı ÖH 2’de ise kuru depo ve personel odasının idealden uzak olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 4.6. Kurumların Mutfak Bölümlerinin Alan Ölçüleri, İdeal Ölçüler ve  

         Fark Değerleri (m²) 

RK 1 RK 2 ÖK 1 ÖK  2 
MUTFAK BÖLÜMÜ 

İdeal Ölçülen Fark İdeal Ölçülen Fark İdeal Ölçülen Fark İdeal Ölçülen Fark

Satın Alma-Kalite Kontrol 11,9 0 -11,9 12 15 3 11 10 -1 8,5 9 0,5 

Sebze Hazırlık 23,9 26,7 2,8 24 38 14 22 15 -7 17 13 -4 

Et Hazırlık 23,9 16,9 -7 24 28 4 22 15 -7 17 13 -4 

Pasta Hazırlık 23,9 0 -23,9 24 18 -6 22 15 -7 17 11,4 -5,6 

Pişirme 35,8 51 15,2 36 33 -3 33 50 17 25,5 26,8 1,3 

Soğuk Depo  23,9 44,3 20,4 24 12,5 -11,5 22 24 2 17 7,2 -9,8 

Kuru Depo 23,9 59,8 35,9 24 10 -14 22 20 -2 17 12,2 -4,8 

Günlük Depo 11,9 0 -11,9 12 0 -12 11 0 -11 8,5 9 0,5 

Servis 23,9 27 3,1 24 20 -4 22 0 -22 17 0 -17 

Yönetici Odası 11,9 5,3 -6,6 12 7,5 -4,5 11 15 4 8,5 13,5 5 

Personel Odası 23,9 30,9 7 24 16 -8 22 30 8 17 16,5 -0,5 

 

Tablo 4.6.’da yer alan verilere göre RK 1’in pasta hazırlık alanının yetersiz 

depoların ise gereğinden büyük olduğu görülmektedir. RK 2’de günlük depo alanı 

yetersiz iken, ÖK 1’de servis ve günlük depo alanı bulunmamaktadır. ÖK 2’de ise 

soğuk deponun gereğinden küçük olması dikkat çekmektedir.
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       Tablo 4.7. Mutfak Bölümlerinin Alan Ölçülerinin ve İdeal Ölçülerin  

         Ortalama, Standart Sapma Değerleri (m²) 

Yüzdelikler 
Mutfak Bölümü Ortalama Standart

Sapma Minimum Maksimum 
25. 50. 75. 

İdeal 15.1 5.6 8.5 25.0 11.2 12.5 19.8Satın 
Alma Ölçülen  19.5 15.6 0.0 50.0 9.2 15.1 29.2

İdeal 30.2 11.3 17.0 50.0 22.4 25.0 39.7Sebze 
Hazırlık Ölçülen  25.9 9.7 13.0 38.0 16.0 25.8 35.7

İdeal 30.2 11.3 17.0 50.0 22.4 25.0 39.7Et  
Hazırlık Ölçülen  28.1 18.9 13.0 72.0 15.4 24.0 30.0

İdeal 27.2 15.5 17.0 50.0 18.2 25.0 39.7Pasta 
Hazırlık Ölçülen  14.3 11.7 0.0 36.0 2.8 13.5 21.0

İdeal 45.3 17.0 25.5 75.0 33.7 37.5 59.5
Pişirme 

Ölçülen  59.7 25.5 26.8 105.0 37.2 55.5 78.0

İdeal 30.2 11.3 17.0 50.0 22.4 25.0 39.7Soğuk 
Depo Ölçülen  27.5 14.2 7.2 48.0 14.7 27.0 41.4

İdeal 30.2 11.3 17.0 50.0 22.4 25.0 39.7Kuru 
Depo Ölçülen  32.0 22.3 10.0 68.0 12.9 24.6 55.3

İdeal 15.1 5.6 8.5 25.0 11.2 12.5 19.8Günlük 
Depo Ölçülen  5.9 8.5 0.0 25.0 0.0 3.0 8.6 

İdeal 27.7 11.3 17.0 50.0 20.0 23.9 36.5 
Servis Ölçülen  16.6 18.2 0.0 52.5 0.0 15.0 26.2

İdeal 15.1 5.6 8.5 25.0 11.2 12.5 19.8Yönetici 
Odası Ölçülen  12.3 8.1 4.0 30.0 5.8 11.6 14.6

İdeal 30.2 11.3 17.0 50.0 22.4 25.0 39.7Personel 
Odası Ölçülen  28.1 14.0 16.0 60.0 17.3 26.0 30.6
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Tablo 4.7’de tüm kurumların mutfak bölümlerine ait alan ölçümlerinin 

ortalama, standart sapma, minimum, maksimum değerleri ile yüzdelikleri yer 

almaktadır. 

 

Tablo 4.8. Mutfak Bölümlerinin Alan Ölçümlerine Uygulanan Wilcoxon 

      Testi Sonuçları 
 

Test Sonucu 
Mutfak Bölümleri p Değeri Alan 

Yeterli 
Alan 

Yetersiz 

Satın Alma 0.401 > 0.05 +  

Sebze Hazırlık 0.141 > 0.05 +  

Et Hazırlık 0.398 > 0.05 +  

Pasta Hazırlık 0.018 < 0.05  + 

Pişirme 0.068 > 0.05 +  

Soğuk Depo 0.575 > 0.05 +  

Kuru Depo 0.944 > 0.05 +  

Günlük Depo 0.035 < 0.05  + 

Servis 0.123 > 0.05 +  

Yönetici Odası 0.326 > 0.05 +  

Personel Odası 0.726 > 0.05 +  

  p< 0.05 

Wilcoxon test istatistiği sonucuna göre 8 kurumda pasta hazırlık ve günlük 

depo alanında ölçülen değerler ile ideal değerler arasındaki fark anlamlı, diğer 

bölümler için anlamsız bulunmuştur. Bu durumda kurumlarda pasta hazırlık ve 

günlük depo alanının yetersiz, diğer mutfak bölümleri için ayrılan alanın yeterli 

olduğu söylenebilir (Tablo 4.8).  
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Tablo 4.9. Mutfak Ölçülerinin Standartlarla Karşılaştırılması Sonucu 

                        Puan Durumu 

ÖLÇÜLER D.H.1 D.H.2 Ö.H.1 Ö.H.2 R.K.1 R.K.2 Ö.K.1 Ö.K.2

Tavanın yerden yüksekliği 0 1 0 1 0 0 0 0 

Çalışma tezgâhının yerden 
yüksekliği (ayakta) 0 0 0 1 1 1 0 0 

Fayansların yerden yüksekliği 1 1 1 0 1 0 1 1 

Çalışma tezgâhı - kuzine arası 
mesafe 0 1 0 1 1 1 1 1 

2 kuzine veya fırın kuzine arası 
mesafe 0 1 0 0 0 1 0 0 

Koridor genişliği 1 0 1 1 1 1 0 0 

Araçların duvardan uzaklığı 1 1 0 1 0 1 0 0 

Lavaboların genişliği 0 1 1 1 1 0 0 1 

Rafların yüksekliği 0 1 0 1 1 0 0 0 

Fırınların duvardan uzaklıkları 1 1 0 1 0 1 0 0 

Fırın önlerindeki mesafe 1 1 0 1 0 0 1 0 

Bulaşık makinelerinin duvardan 
uzaklıkları 1 1 1 1 0 1 0 0 

Bulaşık makinelerinin önlerindeki 
mesafe 1 1 0 0 1 0 1 0 

Çekmece ve dolapların duvardan 
uzaklıkları 1 1 0 1 0 1 0 1 

Çekmece ve dolapların önlerindeki 
mesafe 0 1 0 0 0 0 1 0 

Hamur açma tezgâhı 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tezgâh genişliği 0 1 1 0 0 0 0 1 

Tezgâh ile araçlar arası mesafe 1 0 0 1 1 0 1 1 

Servis bankolarının genişliği 1 1 1 0 1 1 1 0 

Servis bankolarının yüksekliği 0 0 1 0 1 1 1 0 

TOPLAM PUAN 10 15 7 12 10 10 8 6 

TOPLAM İDEAL PUAN 20 20 20 20 20 20 20 20 

1. Standarda uygun 

0. Standarda uygun değil 
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Mutfağa ve mutfak ekipmanlarına ilişkin uzunluk, yükseklik ve genişlik 

ölçüleri standartlarla kıyaslanarak kurumlara ait toplam puanlar elde edilmiştir. 

Tablo 4.9’a göre en yüksek puanı DH2 alırken (15 puan), en düşük puanı ÖK2 (6 

puan) almıştır. Hastane ve kurumlar karşılaştırıldığında, hastanelerin toplam 

puanının (44 puan), kurumların puanından (34 puan) yüksek olduğu görülmektedir. 

Özel ve resmi kurumlar karşılaştırıldığında ise özel kurumların puanının (33 puan), 

devlet kurumlarının puanından (45 puan) düşük olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4.10. Mutfakların Bina, Yapım ve Tesisatlarının Değerlendirilmesi 
 

BİNA YAPIMI VE 
TESİSATLAR D.H1 D.H2 Ö.H1 Ö.H2 R.K1 R.K2 Ö.K1 Ö.K2

Pencerelerde tel var mı? 2 1 2 2 2 2 2 1 

Havalandırma tesisatı  
yeterli mi? 2 2 2 1 1 1 1 1 

Yeterli kapasitede su 
gideri mevcut mu? 2 1 2 1 2 1 2 2 

Çalışma alanlarında yeterli 
kapasitede lavabo var mı? 1 1 1 1 2 1 2 2 

Yeterli kapasitede el 
yıkama lavabosu var mı? 1 1 1 1 2 2 2 2 

Isı ve nem uygun mu? 2 1 1 1 1 1 1 1 

Çöpler günlük 
toplanıyor mu? 1 1 1 1 1 1 1 1 

Çöp odası var mı? 2 2 2 2 2 2 1 2 

Elektrik tesisatı yeterli 
mi? 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 saat sıcak su var mı? 1 1 1 1 2 1 1 1 

Tuvaletler mutfaktan en az 
8 m uzakta mı? 1 1 2 2 1 1 1 2 

10-12 kişiye en az 1 
tuvalet düşüyor mu? 2 1 2 2 2 2 1 1 
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Tablo 4.10.Mutfakların Bina, Yapım ve Tesisatlarının Değerlendirilmesi (Devam) 

Tavanda damlacık 
oluşuyor mu? 1 2 2 2 2 2 2 2 

Duvarlarda metal 
koruyucular var mı? 2 2 1 1 1 1 1 2 

Duvar gözü yoracak  
renkte mi? 2 2 2 2 2 2 2 2 

Satın alma girişi personel 
giriş çıkışından ayrı mı? 1 1 1 2 1 2 1 1 

Satın alma alanında lavabo 
var mı? 1 1 2 2 2 2 2 2 

Satın alma alanında terazi 
var mı? 1 1 1 1 1 1 1 2 

Depolar kuzeye  
bakıyor mu? 1 1 1 2 1 1 1 1 

Depolar pişirme alanına 
açılıyor mu? 2 2 2 1 2 2 2 1 

Kuru ve soğuk depo  
ayrı mı? 1 1 1 1 1 1 1 1 

Depolar satın almadan 
sonraki alanda mı? 1 1 1 1 1 1 1 1 

Duş var mı? 1 1 1 1 1 2 1 1 

Duşlar kullanılır  
durumda mı? 2 1 1 1 1 2 1 1 

 

1. Evet 

2. Hayır 

 Mutfağın bina, yapım ve tesisatları Tablo 4.10’da değerlendirilmiştir. 

Tabloda yer alan 1 rakamı ‘Evet’ , 2 rakamı ‘Hayır’ anlamına gelmektedir.  
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Tablo 4.11. Kurumların Aydınlatma Açısından Değerlendirilmesi 

 
1. Evet 

2. Hayır 

 

Tablo 4.11’de aydınlatmaya ilişkin veriler yer almaktadır. Aydınlatma 

çalışma alanlarında en az 200 lux, diğer alanlarda en az 100 lux olmalıdır.  Işıkölçer 

aletiyle yapılan ölçüm sonuçları Tablo 4.12’de yer almaktadır. Kurumların 

tamamında beyaz ışık kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AYDINLATMA D.H1 D.H2 Ö.H1 Ö.H2 R.K1 R.K2 Ö.K1 Ö.K2

Doğal aydınlatma 
var mı? 2 1 1 1 1 2 2 1 

Çalışma alanlarında 
aydınlatma en az 
200 lux mü? 

2 1 1 1 1 1 2 1 

Diğer alanlarda 
aydınlatma en az 
100 lux mü? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Aydınlatmada 
beyaz ışık 
kullanılmış mı? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Yeterli sayıda 
pencere var mı? 2 1 2 1 1 2 2 2 
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Tablo 4.12. Kurumların Aydınlatma Ölçümleri 
 

Kurum Tipi Çalışma Alanlarında (lux) Diğer Alanlarda (lux) 

DH 1 185 – 192 103 – 125 

DH 2 214 – 267 110 – 254 

ÖH 1 202 – 215 108 – 165 

ÖH 2 200 – 235 112 – 135 

RK 1 215 – 257 133 – 180 

RK 2 208 – 219 120 – 134 

ÖK 1 185 – 198 114 – 141 

ÖK 2 205 – 256 100 – 157 

  
Tablo 4.12’de görüldüğü gibi DH 1 ve ÖK 1’de çalışma alanlarında 

aydınlatmanın yetersiz bulunmuştur. 

Tablo 4.13. Kuruluşların Isı ve Nem Ölçümleri 
 
 

Isı ve Nem Ölçümleri 
Kurum Tipi 

1. Ölçüm (11.00) 2.  Ölçüm (15.00) 

*Nem % 72 72 
DH 1 

**Sıcaklık ° C 27 25 
Nem % 69 67 

DH 2 
Sıcaklık ° C 26 24 
Nem % 64 66 

ÖH 1 
Sıcaklık ° C 23 21 
Nem % 61 58 

ÖH 2 
Sıcaklık ° C 23 19 
Nem % 63 61 

RK 1 
Sıcaklık ° C 22 21 
Nem % 61 60 

RK 2 
Sıcaklık ° C 22 18 
Nem % 62 60 

ÖK 1 
Sıcaklık ° C 24 21 
Nem % 58 57 

ÖK 2 
Sıcaklık ° C 19 18 
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*Sıcaklık: 18 – 22 ° C 

**Nem: % 60–70 

Tablo 4.13’de görüldüğü gibi sıcaklık değerlerine bakıldığında DH1 ve 

DH2’de uygun olmadığı, nem oranına bakıldığında ise DH1’in nem oranının % 72 

ile yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.14. Kuruluşların Hava Debisi Ölçümleri ve Havalandırmanın Yeterliliği 

Kuruluş Tipi Olması Gereken Hava 
Debisi  m³/dk 

Ölçüm 
Sonucu  m³/dk Yeterlilik Durumu 

Devlet Hst 1 270 212 Yetersiz 

Devlet Hst 2 573 375 Yetersiz 

Özel Hst 1 339 314 Yetersiz 

Özel Hst 2 350 378 Yeterli 

Resmi Kurum 1 225 286 Yeterli 

Resmi Kurum 2 207 218 Yeterli 

Özel Kuruluş 1 179 250 Yeterli 

Özel Kuruluş 2 135 184 Yeterli 

 

Tablo 4.14’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamında 8 kurumda yapılan hava 

debisi ölçümlerinde havalandırma sistemleri DH1, DH2 ve ÖH1’de yetersiz olarak 

saptanmıştır. 



 
 
 
 

83

Tablo 4.15. Mutfak Bölümleri Arasında Bölmelerin Bulunma Durumu 

 D.H.1 D.H.2 Ö.H.1 Ö.H.2 R.K.1 R.K.2 Ö.K.1 Ö.K.2

Et hazırlık / 
Sebze hazırlık 1 2 1 1 1 1 2 2 

Pişirme / hazırlık  1 1 2 1 1 2 2 2 

Pişirme / servis 1 1 2 1 1 1 1 1 

Servis / hazırlık 1 1 1 1 1 2 1 1 

Satın alma 1 1 1 1 1 1 2 1 
 

1. Evet 

2. Hayır 

 

Tablo 4.15’de görüldüğü gibi ÖH2, DH1 ve RK1’de tüm birimler arasında 

bölmeler bulunmaktadır. Diğer kurumların (DH2, ÖH1, RK2, ÖK1, ÖK2) bazı 

kısımları arasında ise bölmeler yetersizdir. 

 

Tablo 4.16. Zeminin Yapıldığı Malzeme 

Zemin Malzemesi Sayı Yüzde  

Granit 
Karotaşı 
Seramik 
Mermer  

5 
1 
1 
1 

62.5 
12.5 
12.5 
12.5 

Toplam 8 100.0 

 

Tablo 4.16’da görüldüğü gibi en fazla kullanılan zemin malzemesi % 62.5 

oranla granittir. 

4.2. Hastane Ve Kurum Mutfaklarında Çalışan Bireylerin Görüşlerinin, 

        Mutfak Planlaması ve İş Akışı Açısından Değerlendirilmeleri  

 Bu bölümde bireylere mutfağın fiziksel koşulları ve bu koşulların çalışma 

düzenlerini nasıl etkilediği ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Tablo 4.17’de araştırmaya 
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katılan bireylere ait cinsiyet, eğitim durumları, kurumlarındaki çalışma süreleri ve 

görev dağılımları gösterilmektedir. Çalışmaya her kurumdan 20 kişinin katılması 

hedeflenmiş, ancak 6 kurumda bu hedefe ulaşılabilmiştir. Araştırma kapsamındaki 

diğer 2 kurumda ise (DH2 ve ÖK1) bu sayıya, personelin gece çalışıyor olması ve 

anketlerden birinin geçersiz sayılması nedeniyle ulaşılamamıştır. 

 

Tablo 4.17. Araştırmaya Katılan Bireylere Ait Tanımlayıcı Bilgiler 
 

Değişkenler Sayı Yüzde 

Cinsiyet  Erkek 
Kadın  

114 
41 

73.5 
26.4 

 Toplam  155 100.0 

Öğrenim durumu 

Okuma yazma bilmiyor 
İlkokul 
Orta okul  
Lise  
Yüksek okul 

6 
65 
43 
31 
10 

3.9 
41.9 
27.8 
20.0 
6.4 

 Toplam  155 100.0 

Bulunduğu kurumdaki 
çalışma süresi 

0-2 ay 
3-6 ay 
7-11 ay 
1-2 yıl 
3-5 yıl 
6-10 yıl 
11 yıl ve üzeri 

20 
19 
23 
34 
36 
16 
7 

12.9 
12.2 
14.9 
21.9 
23.2 
10.4 
4.5 

 Toplam  155 100.0 

Kurumdaki görevi 

Yönetici  
Garson  
Aşçıbaşı  
Aşçı  
Temizlikçi  
Bulaşıkçı 

9 
60 
14 
45 
11 
16 

5.8 
38.7 
9.0 
29.0 
7.2 
10.3 

                  Toplam 155 100.0 
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Tablo 4.17’de görüldüğü gibi, çalışanların % 73.5’i erkektir ve % 41.9’u 

ilkokul mezunudur. Bulundukları kurumda çalışma süreleri dikkate alındığında % 

23.2’sinin 3-5 yıl süreyle, % 21.9’unun 1-2 yıl süreyle çalıştıkları görülmektedir. 

Araştırmaya katılanların % 38.7’si garson, % 38’ini ise aşçı ve aşçıbaşılar 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 4.18. Kuruluşlara Göre Bireylerin Cinsiyet Dağılımı 

17 17 14 11 9 17 13 16 114
85.0 89.5 70.0 55.0 45.0 85.0 81.3 80.0 73.5

3 2 6 9 11 3 3 4 41
15.0 10.5 30.0 45.0 55.0 15.0 18.8 20.0 26.4
20 19 20 20 20 20 16 20 155

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Erkek

Kadın

Toplam

Cinsiyet
Devlet
Hst.1

Devlet
Hst.2

Özel
Hst.1

Özel
Hst.2

Resmi
Kurum1

Resmi
Kurum2

Özel
Kurum1

Özel
Kurum2

Kuruluş Tipi

Toplam

 
 

Tablo 4.18’de kurumlara göre cinsiyet dağılımı görülmektedir. Araştırmaya 

katılan bireylerin % 73.5’i erkek, % 26.4’ü ise kadındır. Erkek bireyler en fazla (% 

89.5) DH2’de bulunurken, kadın bireyler en fazla (% 55) RK1’de yer almaktadır. 
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Grafik 4.1. Kuruluşlara Göre Bireylerin Cinsiyet Dağılımı 

 

Tablo 4.19. Kuruluşlara Göre Bireylerin Eğitim Durumu 

0 0 1 0 1 0 0 4 6
0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 20.0 3.9
15 11 4 6 14 6 6 3 65

75.0 57.9 20.0 30.0 70.0 30.0 37.5 15.0 41.9
5 6 5 4 2 8 4 9 43

25.0 31.6 25.0 20.0 10.0 40.0 25.0 45.0 27.7
0 2 6 7 3 5 5 3 31

0.0 10.5 30.0 35.0 15.0 25.0 31.3 15.0 20.0
0 0 4 3 0 1 1 1 10

0.0 0.0 20.0 15.0 0.0 5.0 6.3 5.0 6.5
20 19 20 20 20 20 16 20 155

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Okuma yazma
bilmeyenler
İlkokul

Ortaokul

Lise

Yüksek okul

Toplam

Eğitim Durumu
Devlet
Hst.1

Devlet
Hst.2

Özel
Hst.1

Özel
Hst.2

Resmi
Kurum1

Resmi
Kurum2

Özel
Kurum1

Özel
Kurum2

Kuruluş Tipi

Toplam
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Tablo 4.19’da görüldüğü gibi DH1 (% 75), RK1 (% 70)  ve DH2 (57.9)’de 

bireylerin çoğu ilkokul mezunudur. ÖK2 (% 45) ve RK2 (% 40)’de ise bireylerin 

çoğu ortaokul mezunudur. En fazla yüksek okul mezunu ÖH1 (% 20)’de yer 

almaktadır. Grafik 4.2’de kurumlara göre eğitim durumu dağılımı görülmektedir. 

 

Yüksek okulLiseOrtaokulİlkokulOkuma yazma
bilmeyen

Eğitim Durumu

15

12

9

6

3

0

Bi
re

y 
Sa

yı
sı

1

3

9

3
4

1

5

8

6

1

5
4

6

3
2

1

4

6
5

4

1

5

15

3

7

4

6

2

6

11

Özel Kurum2
Resmi Kurum2
Özel Kurum1
Resmi Kurum1
Özel Hst.1
Devlet Hst.1
Özel Hst.2
Devlet Hst.2

Kuruluş Tipi

 
 

Grafik 4.2. Kuruluşlara Göre Bireylerin Eğitim Durumu 

 



 
 
 
 

88

        Tablo 4.20. Kuruluşlara Göre Bireylerin Kurumlarındaki Çalışma Süreleri 
 

3 2 2 1 3 4 3 2 20
15.0 10.5 10.0 5.0 15.0 20.0 18.8 10.0 12.9

3 1 2 0 0 3 5 5 19
15.0 5.3 10.0 0.0 0.0 15.0 31.3 25.0 12.3

3 1 1 1 5 5 2 5 23
15.0 5.3 5.0 5.0 25.0 25.0 12.5 25.0 14.8

1 1 4 3 11 1 6 7 34
5.0 5.3 20.0 15.0 55.0 5.0 37.5 35.0 21.9
10 4 5 10 0 6 0 1 36

50.0 21.1 25.0 50.0 0.0 30.0 0.0 5.0 23.2
0 6 4 5 0 1 0 0 16

0.0 31.6 20.0 25.0 0.0 5.0 0.0 0.0 10.3
0 4 2 0 1 0 0 0 7

0.0 21.1 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 4.5
20 19 20 20 20 20 16 20 155

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

0-2 ay

2-6 ay

6-12 ay

1-2 yıl

2-5 yıl

5-10 yıl

10 yıldan
fazla

Toplam

Bireylerin
Kurumlarındaki
Çalışma Süreleri

Devlet
Hst.1

Devlet
Hst.2

Özel
Hst.1

Özel
Hst.2

Resmi
Kurum1

Resmi
Kurum2

Özel
Kurum1

Özel
Kurum2

Kuruluş Tipi

Toplam

 
Araştırmaya katılan bireylerin % 23’ü 3-5 yıl, % 22’si 1-2 yıldır 

kurumlarında çalışmaktadırlar. Grafik 4.3’den anlaşıldığı gibi, ÖK1 ve ÖK2’de 

bireylerin çalışma sürelerinin daha kısa olduğu görülmüştür. 
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10 yıldan
fazla

5-10 yıl2-5 yıl1-2 yıl6-12 ay2-6 ay0-2 ay

Kurumda çalışma süreleri

12

10

8

6

4

2

0

B
ir

ey
 S

ay
ıs
ı

Özel Kurum2
Resmi Kurum2
Özel Kurum1
Resmi Kurum1
Özel Hst.1
Devlet Hst.1
Özel Hst.2
Devlet Hst.2

Kuruluş Tipi

 
 

Grafik 4.3. Kuruluşlara Göre Bireylerin Kurumlarındaki Çalışma Süreleri 
 

Tablo 4.21. Kuruluşlara Göre Görev Dağılımları 

0 0 3 3 1 1 0 1 9
0.0 0.0 15.0 15.0 5.0 5.0 0.0 5.0 5.8
15 0 9 7 10 8 9 2 60

75.0 ,0 45.0 35.0 50.0 40.0 56.3 10.0 38.7
3 13 4 4 4 5 4 8 45

15.0 68.4 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0 40.0 29.0
1 3 1 4 2 1 2 2 16

5.0 15.8 5.0 20.0 10.0 5.0 12.5 10.0 10.3
1 3 0 0 2 3 1 1 11

5.0 15.8 0.0 0.0 10.0 15.0 6.3 5.0 7.1
0 0 3 2 1 2 0 6 14

0.0 0.0 15.0 10.0 5.0 10.0 0.0 30.0 9.0
20 19 20 20 20 20 16 20 155

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Yönetici

Garson

Aşçı

Bulaşıkçı

Temizlikçi

Aşçıbaşı

Toplam

Bireylerin Kurumdaki
Görevleri

Devlet
Hst.1

Devlet
Hst.2

Özel
Hst.1

Özel
Hst.2

Resmi
Kurum1

Resmi
Kurum2

Özel
Kurum1

Özel
Kurum2

Kuruluş Tipi

Toplam
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Tüm kurumlar dikkate alındığında araştırmaya % 38.7 oranında garson, % 

38.1 oranında ise aşçı ve aşçıbaşı katılmıştır. Grafik 4.4’de kuruluşlara göre görev 

dağılımı görülmektedir. 
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                                      Grafik 4.4. Kuruluşlara Göre Görev Dağılımları 
 
 
 Tablo 4.22 ile 4.30 arasında yer alan verilerde personelin iş akışını etkileyen 

etmenler hakkındaki görüşleri yer almaktadır.
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Tablo 4.22. Personelin Mutfak Bölümlerinin Aydınlatılması İle İlgili Görüşleri 

Kuruluş Tipi 
Personelin Aydınlatma 
İle İlgili Görüşleri Devlet 

Hst.1 
Devlet 
Hst.2 

Özel 
Hst.1 

Özel 
Hst.2 

Resmi 
Kurum1 

Resmi 
Kurum2 

Özel 
Kurum1 

Özel 
Kurum2 

Toplam 

Yeterli Sayı 
% 

4 
20.0 

19 
100.0 

9 
45.0 

13 
65.0 

19 
95.0 

20 
100.0 

6 
37.5 

20 
100.0 

110 
71.0 

Yetersiz Sayı 
% 

1 
5.0 

0 
0.0 

6 
30.0 

3 
15.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

3 
18.8 

0 
0.0 

13 
8.4 D

ep
ol

ar
 

Yorumsuz Sayı 
% 

15 
75.0 

0 
0.0 

5 
25.0 

4 
20.0 

1 
5.0 

0 
0.0 

7 
43.8 

0 
0.0 

32 
20.6 

Yeterli Sayı 
% 

3 
15.0 

19 
100.0 

8 
40.0 

14 
70.0 

17 
85.0 

20 
100.0 

4 
25.0 

19 
95.0 

104 
67.1 

Yetersiz Sayı 
% 

16 
80.0 

0 
0.0 

7 
35.0 

3 
15.0 

3 
15.0 

0 
0.0 

8 
50.0 

1 
5.0 

38 
24.5 

H
az
ır

lık
 

Yorumsuz Sayı 
% 

1 
5.0 

0 
0.0 

5 
25.0 

3 
15.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

4 
25.0 

0 
0.0 

13 
8.4 

Yeterli Sayı 
% 

11 
55.0 

19 
100.0 

12 
60.0 

14 
70.0 

17 
85.0 

20 
100.0 

7 
43.8 

19 
95.0 

119 
76.8 

Yetersiz Sayı 
% 

9 
45.0 

0 
0.0 

4 
20.0 

3 
15.0 

3 
15.0 

0 
0.0 

4 
25.0 

1 
5.0 

24 
15.5 Pi

şi
rm

e 

Yorumsuz Sayı 
% 

0 
0.0 

0 
0.0 

4 
20.0 

3 
15.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

5 
31.3 

0 
0.0 

12 
7.7 

Yeterli Sayı 
% 

2 
10.0 

19 
100.0 

12 
60.0 

14 
70.0 

15 
75.0 

18 
90.0 

6 
37.5 

20 
100.0 

106 
68.4 

Yetersiz Sayı 
% 

17 
85.0 

0 
0.0 

5 
25.0 

3 
15.0 

5 
25.0 

2 
10.0 

7 
43.8 

0 
0.0 

39 
25.2 Se

rv
is

 

Yorumsuz Sayı 
% 

1 
5.0 

0 
0.0 

3 
15.0 

3 
15.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

3 
18.8 

0 
0.0 

10 
6.5 

Yeterli Sayı 
% 

2 
10.0 

19 
100.0 

5 
25.0 

13 
65.0 

16 
80.0 

18 
90.0 

6 
37.5 

19 
95.0 

98 
63.2 

Yetersiz Sayı 
% 

18 
90.0 

0 
0.0 

8 
40.0 

4 
20.0 

4 
20.0 

2 
10.0 

5 
31.3 

1 
5.0 

42 
27.1 

B
ul

aş
ık

ha
ne

 

Yorumsuz Sayı 
% 

0 
0.0 

0 
0.0 

7 
35.0 

3 
15.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

5 
31.3 

0 
0.0 

15 
9.7 

Toplam Sayı 
% 

20 
100.0 

19 
100.0 

20 
100.0

20 
100.0

20 
100.0 

20 
100.0 

16 
100.0 

20 
100.0 

155 
100.0 
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Araştırmaya katılan bireylere mutfak bölümlerindeki aydınlatmanın yeterli 

olup olmadığı sorulmuştur. Tablo 4.22’de görüldüğü gibi, depoların yeterli aydınlıkta 

olduğunu söyleyenlerin oranı % 71.0’dir. Bu oran hazırlık alanı için % 67.1, pişirme 

alanı için % 76.8, servis alanı için % 68,4 ve bulaşıkhane için % 63,2’dir. 

Depo alanının aydınlatılmasının en yetersiz görüldüğü kurum ÖH1 (% 30)’dir. 

DH1’de ise çalışan bireylerin büyük çoğunluğu (% 75) bu soruya yorum 

yapmamışlardır. DH1, hazırlık (% 80), pişirme (% 45), servis (% 85) ve bulaşıkhane 

(% 90) alanlarında aydınlatma açısından personel tarafından en yetersiz kurum 

olarak seçilmiştir.  
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Tablo 4.23. Kuruluşlara Göre Bireylerin Havalandırma ile İlgili Görüşleri 

* Yüzdeler satır yüzdesi olarak alınmıştır. 

 

Araştırmaya katılan bireylere havalandırma ile ilgili görüşleri sorulmuştur. 

Bireylere birden fazla cevap verme hakkı tanınmış olup bu yüzden satır yüzdesi 

alınmıştır. Tablo 4.23’de görüldüğü gibi bireylerin % 35.1’i havalandırmayı yeterli 

görürken, % 64.9’u yetersiz bulmuştur. Havalandırmayı yetersiz bulan bireylerin % 

18.2’si havalandırmanın mutfakta terlemeye neden olduğunu, % 12.5’i ise mutfağın 

yazın sıcak kışın soğuk olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Kuruluş Tipi Bireylerin 

Havalandırma 

ile İlgili Düşünceleri 
Devlet 
Hst 1 

Devlet 
Hst 2 

Özel 
Hst 1 

Özel 
Hst 2 

Resmi 
Kurum1 

Resmi 
Kurum2 

Özel 
Kurum1 

Özel 
Kurum2 

Toplam 

Havalandırma yeterli 
Sayı 

% 

5 

7.0 

19 

26.7 

7 

9.8 

14 

19.7 

10 

14.0 

4 

5.6 

4 

5.6 

8 

11.2 

71 

35.1 

Terlememe 
neden oluyor 

Sayı 

% 

3 

7.9 

1 

2.6 

8 

21.0 

0 

0.0 

5 

13.1 

6 

15.8 

9 

23.7 

6 

15.8 

38 

18.2 

Mutfak alanı 
çok sıcak 

Sayı 

% 

8 

32.0 

1 

4.0 

6 

24.0 

0 

0.0 

4 

16.0 

2 

8.0 

3 

12.0 

1 

4.0 

25 

12.0 

Mutfak yazın 
sıcak, kışın 
soğuk oluyor 

Sayı 

% 

7 

26.9 

1 

3.8 

2 

7.6 

6 

23.1 

3 

11.5 

4 

15.2 

0 

0.0 

3 

11.4 

26 

12.5 

Doğal 
havalandırma 
yetersiz 

Sayı 

% 

10 

40.0 

0 

0.0 

2 

8.0 

1 

4.0 

1 

4.0 

3 

12.0 

7 

28.0 

1 

4.0 

25 

12.0 

Hava 
sirkülasyonu 
sağlanmıyor 

Sayı 

% 

5 

38.5 

1 

7.6 

2 

15.4 

1 

7.7 

2 

15.4 

1 

7.7 

1 

7.7 

0 

0.0 

13 

6.2 

H
av

al
an

dı
rm

a 
Y

et
er

si
z 

 

Davlumbazlar 
sayı ve kalite 
açısından 
yetersiz 

Sayı 

% 

2 

20.0 

1 

10.0 

2 

20.0 

1 

10.0 

3 

30.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

10.0 

10 

4.8 

Toplam 
Sayı 

% 

20 

100.0 

19 

100.0 

20 

100.0 

20 

100.0 

20 

100.0 

20 

100.0 

16 

100.0 

20 

100.0 

155 

100.0 
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Tablo 4.24. Bireylerin Duvar Renginin Gözü Yorup Yormamasıyla İlgili Görüşleri 

2 1 3 6 1 1 3 1 18
10.0 5.3 15.0 30.0 5.0 5.0 18.8 5.0 11.6
18 18 17 14 19 19 13 19 137

90.0 94.7 85.0 70.0 95.0 95.0 81.3 95.0 88.4
20 19 20 20 20 20 16 20 155

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Evet yoruyor

Hayır yormuyor

Toplam

Bireylerin Duvar Renginin Gözü
Yorup Yormaması ile İlgili
Yorumları

Devlet
Hst.1

Devlet
Hst.2

Özel
Hst.1

Özel
Hst.2

Resmi
Kurum1

Resmi
Kurum2

Özel
Kurum1

Özel
Kurum2

Kuruluş Tipi

Toplam

 
 

Araştırmaya katılan bireylere duvar renginin gözlerini yorup yormadığı 

sorulmuştur. Tüm kurumlar dikkate alındığında bireylerin % 88.4’ü duvar renginin 

gözlerini yormadığını söylemişlerdir. Duvar renginin en fazla gözü yorduğu kurum 

ise % 33.3 oranla ÖH2 olarak belirlenmiştir.  
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Grafik 4.5. Bireylerin Duvar Renginin Gözü Yorup Yormamasına İlişkin Görüşleri 
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Tablo 4.25. Bireylerin Zeminin Kayganlığı ile ilgili Görüşleri 

2 0 3 5 2 3 1 6 22
10.0 0.0 15.0 25.0 10.0 15.0 6.3 30.0 14.2

8 4 2 3 7 6 5 4 39
40.0 21.1 10.0 15.0 35.0 30.0 31.3 20.0 25.2
10 11 12 10 8 8 7 10 76

50.0 57.9 60.0 50.0 40.0 40.0 43.8 50.0 49.0
0 4 3 2 3 3 3 0 18

0.0 21.1 15.0 10.0 15.0 15.0 18.8 0.0 11.6
20 19 20 20 20 20 16 20 155

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Yerler sık sık kayıyor

Nadiren kayıyor

Islakken veya yağ / yem
döküldüğünde kayıyor

Hiç kaymıyor

Toplam

Zemin Kayganlığı
Devlet
Hst 1

Devlet
Hst 2

Özel
Hst 1

Özel
Hst 2

Resmi
Kurum 1

Resmi
Kurum 2

Özel
Kurum 1

Özel
Kurum 2

Kuruluş Tipi

Toplam

 

Bireylere çalışma esnasında zeminde kayma olayıyla karşılaşıp 

karşılaşmadıkları sorulmuştur. Bireylerin % 49’u yerlerin ıslakken ya da yağ veya 

yemek döküldüğünde kaydığını, % 18’i ise zeminde hiç kayma yaşamadıklarını 

söylemişlerdir.  
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Grafik 4.6. Bireylerin Zeminin Kayganlığı ile İlgili Görüşleri 
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Tablo 4.26. Mutfak Alanının Çalışma Açısından Rahatlığı ile İlgili Görüşler 

9 17 4 4 6 4 1 10 55
45.0 89.5 20.0 20.0 30.0 20.0 6.3 50.0 35.5

9 2 15 16 14 9 7 5 77
45.0 10.5 75.0 80.0 70.0 45.0 43.8 25.0 49.7

2 0 1 0 0 7 8 5 23
10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 35.0 50.0 25.0 14.8
20 19 20 20 20 20 16 20 155

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Oldukça rahat

Özellikle servis saatlerin

Her zaman sıkışık

Toplam

Mutfak Alanıının Rahatlığı
Devlet
Hst 1

Devlet
Hst 2

Özel
Hst 1

Özel
Hst 2

Resmi
Kurum 1

Resmi
Kurum 2

Özel
Kurum 1

Özel
Kurum 2

Kuruluş Tipi

Toplam

 
Araştırmaya katılan kişilere mutfak alanının rahat bir şekilde çalışmalarına 

olanak verip vermediği sorulmuştur. Bireylerin % 49.7’si çalışma alanlarının yeterli 

genişlikte olmayıp, özellikle servis saatlerinde sıkışıklık yaşadıklarını, % 35.5’si ise 

çalışma ortamlarının oldukça rahat olduğunu belirtmişlerdir. DH1’de bireylerin % 

89,5’i çalışma alanlarının oldukça rahat olduğunu, ÖH2’de bireylerin % 80’i alanın 

özellikle servis saatinde sıkışık olduğunu söylemişlerdir. 

Her zaman sıkışıkÖzellikle servis
saatlerinde sıkışık

Alan oldukça rahat

Mutfak alanının çalışma açısından rahatlık durumu
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Grafik 4.7. Mutfak Alanının Çalışma Açısından Rahatlığı ile İlgili Görüşler 
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Tablo 4.27. Kuruluşlara Göre Bireylerin Mutfakta En Fazla Sıkışıklığı 

        Yaşadığı Bölümler 

 
Kuruluş Tipi Mutfaklarda En Fazla 

Sıkışıklığın Yaşandığı 
Bölümler DH1 DH2 ÖH1 ÖH2 RK1 RK2 ÖK1 ÖK2 

Toplam 

Pişirme 
Sayı 
% 

2 
4.8 

0 
0.0 

3 
7.3 

8 
19.5 

4 
9.7 

7 
35.0 

6 
17.1 

11 
14.6 

41 
100.0 

Sebze Hazırlık 
Sayı 
% 

16 
34.7 

1 
2.2 

3 
6.5 

1 
2.2 

10 
22.1 

6 
13.0 

4 
8.7 

5 
10.8 

46 
100.0 

Et Hazırlık 
Sayı 
% 

6 
54.5 

0 
0.0 

1 
9.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

2 
27.2 

1 
9.0 

1 
9.0 

11 
100.0 

Pasta Hazırlık 
Sayı 
% 

0 
0.0 

0 
0.0 

1 
50.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

1 
50.0 

2 
100.0 

Soğuk Depo 
Sayı 
% 

1 
9.0 

0 
00 

4 
36.3 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

6 
54.5 

11 
100.0 

Kuru Depo 
Sayı 
% 

1 
16.6 

0 
0.0 

2 
33.3 

0 
0.0 

0 
0.0 

2 
33.3 

0 
0.0 

1 
16.6 

6 
100.0 

Günlük Depo 
Sayı 
% 

0 
0.0 

0 
0.0 

2 
50.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

2 
50.0 

4 
100.0 

Servis Alanı 
Sayı 
% 

6 
9.4 

0 
0.0 

12 
18.7 

12 
18.7 

9 
14.0 

13 
20.3 

11 
17.2 

1 
1.5 

64 
100.0 

*Yüzdeler satır yüzdesi olarak alınmıştır. 

 

Araştırmaya katılan bireylere mutfakta en çok hangi bölümlerde sıkışıklık 

yaşadıkları sorulmuş ve birden fazla bölüm işaretleme hakkı verilmiştir. Bu yüzden 

satır yüzdesi alınmıştır. Sonuçlara göre bireyler en fazla servis alanında (% 64) 

sıkışıklık yaşadıklarını söylemişlerdir, bunu sebze hazırlık (% 46) ve pişirme alanı 

(% 41) izlemektedir. 
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Tablo 4.28. Bireylerin Geçişler Sırasında Çarpışma Yaşama Durumu 

1 0 7 0 0 9 10 5 32
5.0 0.0 35.0 0.0 0.0 45.0 62.5 25.0 20.6
15 1 8 13 12 10 5 14 78

75.0 5.3 40.0 65.0 60.0 50.0 31.3 70.0 50.3
4 18 5 7 8 1 1 1 45

20.0 94.7 25.0 35.0 40.0 5.0 6.3 5.0 29.0
20 19 20 20 20 20 16 20 155

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sayı
%

Sık sık

Nadir

Hiç

Toplam

Geçişler Sırasında Çarpışma
Yaşanma Durumu

Devlet
Hst 1

Devlet
Hst 2

Özel
Hst 1

Özel
Hst 2

Resmi
Kurum 1

Resmi
Kurum 2

Özel
Kurum 1

Özel
Kurum 2

Kuruluş Tipi

Toplam

 

Araştırmaya katılan bireylere geçişler sırasında çarpışma yaşayıp 

yaşamadıkları sorulmuştur. Bireylerin % 50.3’i nadiren çarpışma durumu olduğunu 

söylerken, % 29’i hiç çarpışma yaşamadığını, % 20.6’sı ise sık sık çarpışma 

yaşadığını söylemişlerdir. DH2’de çalışanların büyük çoğunluğu çarpışma 

yaşamadıklarını söylemişlerdir. Konuyla ilgili dağılımlar Grafik 4.8.’de yer 

almaktadır. 
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Grafik 4.8. Bireylerin Geçişler Sırasında Çarpışma Yaşama Durumu 
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Tablo 4.29. Personelin Çeşitli Alan ve Mesafeler ile İlgili Görüşleri 

 

Araştırmaya katılan bireylere iki tezgâh arasından geçerken zorlanıp 

zorlanmadıkları ve aradaki mesafenin yeterli olup olmadığı sorulmuştur. Bireylerin 

% 65.2’si geçiş alanının yeterli olduğunu söylerken % 25.8’i yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. DH2’de çalışan bireylerin tamamı bu alanın yeterli olduğunu ifade 

ederken, ÖK1 (% 75)’de yetersizlik en fazla düzeydedir. Koridor mesafesinin yeterli 

olup olmadığı sorgulandığında bireylerin % 50.3’ü bu alanı yeterli, % 40’ı ise 

yetersiz bulmuşlardır. DH2’de bireylerin tmü bu alanı yeterli bulurken, DH1’de ise 

bireylerin % 75’i bu soruyu yetersiz olarak yanıtlamışlardır.  

Kuruluş Tipi 
Personelin Çeşitli Alan ve 

Mesafeler ile İlgili Görüşleri Devlet 
Hst.1 

Devlet 
Hst.2 

Özel 
Hst.1 

Özel 
Hst.2 

Resmi 
Kurum1 

Resmi 
Kurum2 

Özel 
Kurum1 

Özel 
Kurum2 

Toplam 

Yeterli Sayı 
% 

14 
70.0 

19 
100.0 

7 
35.0 

14 
70.0 

17 
85.0 

12 
60.0 

0 
0.0 

18 
90.0 

101 
65.2 

Yetersiz 
 

Sayı 
% 

5 
25.0 

0 
0.0 

8 
40.0 

2 
10.0 

3 
15.0 

8 
40.0 

12 
75.0 

2 
10.0 

40 
25.8 İki çalışma 

tezgâhı 
arası 

mesafe 

Yorumsuz 
 

Sayı 
% 

1 
5.0 

0 
0.0 

5 
25.0 

4 
20.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

4 
25.0 

0 
0.0 

14 
9.0 

Yeterli Sayı 
% 

5 
25.0 

19 
100.0 

7 
35.0 

11 
55.0 

16 
80.0 

8 
40.0 

2 
12.5 

10 
50.0 

78 
50.3 

Yetersiz 
 

Sayı 
% 

15 
75.0 

0 
0.0 

9 
45.0 

3 
15.0 

2 
10.0 

12 
60.0 

11 
68.8 

10 
50.0 

62 
40.0 Koridor 

genişliği Yorumsuz 
 

Sayı 
% 

0 
0.0 

0 
0.0 

4 
20.0 

6 
30.0 

2 
10.0 

0 
0.0 

3 
18.8 

0 
0.0 

15 
9.7 

Yeterli Sayı 
% 

4 
20.0 

19 
100.0 

6 
30.0 

13 
65.0 

11 
55.0 

15 
75.0 

0 
0.0 

17 
85.0 

85 
54.8 

Yetersiz 
 

Sayı 
% 

16 
80.0 

0 
0.0 

6 
30.0 

2 
10.0 

7 
35.0 

5 
25.0 

11 
68.8 

3 
15.0 

50 
32.3 Yerleşik 

ekipmanlar 
için ayrılan 

alan 

Yorumsuz 
 

Sayı 
% 

0 
0.0 

0 
0.0 

8 
40.0 

5 
25.0 

2 
10.0 

0 
0.0 

5 
31.3 

0 
0.0 

20 
12.9 

Yeterli Sayı 
% 

5 
25.0 

19 
100.0 

5 
25.0 

10 
50.0 

11 
55.0 

12 
60.0 

1 
6.3 

20 
100.0 

83 
53.5 

Yetersiz 
 

Sayı 
% 

15 
75.0 

0 
0.0 

9 
45.0 

7 
35.0 

7 
35.0 

8 
40.0 

10 
62.5 

0 
0.0 

56 
36.1 Seyyar 

araçların 
geçtiği 
alanlar 

Yorumsuz 
 

Sayı 
% 

0 
0.0 

0 
0.0 

6 
30.0 

3 
15.0 

2 
10.0 

0 
0.0 

5 
31.3 

0 
0.0 

16 
10.3 

Toplam Sayı 
% 

20 
100.0 

19 
100.0 

20 
100.0 

20 
100.0 

20 
100.0 

20 
100.0 

16 
100.0 

20 
100.0 

155 
100.0 
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Yerleşik ekipmanlar için ayrılan alanın yeterli olup olmadığı sorulduğunda 

ise bireylerin % 54.8’i bunu yeterli bulurken, % 32.3’ü yetersiz bulmuştur. Bu alanın 

en yetersiz olduğu düşünülen kurum ise DH1 (% 80)’dir. 

Seyyar araçların geçtiği alanların yeterli olup olmadığı sorulduğunda % 53.5 

oranla bu alan yeterli kabul edilirken, % 36.1 oranla yetersiz bulunmuştur. Yetersiz 

yanıtını en çok veren kurum DH1 (% 75)’dir.  

 

Tablo 4.30. Personelin Odaları Hakkındaki Görüşleri 

Kuruluş Tipi 
Personel Odaları Devlet 

Hst.1 
Devlet 
Hst.2 

Özel 
Hst.1 

Özel 
Hst.2 

Resmi 
Kurum1 

Resmi 
Kurum2 

Özel 
Kurum1 

Özel 
Kurum2 

Toplam 

Uygun 
genişlik 

ve 
düzende 

Evet 
 

Hayır 

Sayı 
% 

Sayı  
% 

0 
0.0 
20 

100.0 

2 
10.5 
17 

89.5 

2 
10.0 
18 

90.0 

5 
25.0 
15 

75.0 

3 
15.0 
17 

85.0 

6 
30.0 
14 

70.0 

1 
6.3 
15 

93.8 

12 
60.0 

8 
40.0 

31 
20.0 
124 
80.0 

Odalar 
çok dar 

Evet 
 

Hayır 

Sayı 
% 

Sayı  
% 

19 
95.0 

1 
5.0 

18 
94.7 

1 
5.3 

13 
65.0 

7 
35.0 

7 
35.0 
13 

65.0 

13 
65.0 

7 
35.0 

9 
45.0 
11 

55.0 

12 
75.0 

4 
25.0 

3 
15.0 
17 

85.0 

94 
60.6 
61 

39.4 

Yeterli 
sayıda 
dolap 
yok 

Evet 
 

Hayır 

Sayı 
% 

Sayı  
% 

4 
20.0 
16 

80.0 

15 
78.9 

4 
21.1 

7 
35.0 
13 

65.0 

4 
20.0 
16 

80.0 

2 
10.0 
18 

90.0 

4 
20.0 
16 

80.0 

10 
62.5 

6 
37.5 

3 
15.0 
17 

85.0 

49 
31.6 
106 
68.4 

Toplam 
Sayı 
% 

20 
100.0 

19 
100.0 

20 
100.0 

20 
100.0 

20 
100.0 

20 
100.0 

16 
100.0 

20 
100.0 

155 
100.0 

 

Tablo 4.30’da görüldüğü gibi bireylerin % 20’si odalarının uygun genişlik ve 

düzende olduğunu söylemişlerdir. Memnuniyetin en çok yaşandığı kurum ÖK2’dir. 

Bireylerin % 60.6’sı ise odalarının dar olduğunu söylerken, % 31.6’sı yeterli sayıda 

dolap olmamasından yakınmıştır. DH1 (% 95) ve DH2 (% 94.7) odaların darlığından 

en çok şikâyetçi olan kurumlardır. DH2 (% 78.9) personeli odalarda dolapların 

yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 
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4.3. Kurumların İş Akışı Verimliliğinin Ölçülmesi, Çapraz Tablolar 

Çapraz tablolar iş akışının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılır. Sekiz 

kurumda yapılan çapraz analizler sonucunda elde edilen verimlilik değerleri Tablo 

4.31 ve 4.32’de görülmektedir. 

  Tablo 4.31. Kuruluşların Verimlilik Değerleri 

Kuruluş Adı Verimlilik (%) 
Sebze Hazırlık Alanı  

Verimlilik (%) 
Pişirme Alanı 

Devlet Hst. 1 41.6 55.5 

Devlet Hst. 2 53.8 57.1 

Özel Hst. 1 60.0 80.0 

Özel Hst. 2 44.4 57.1 

Resmi Kurum 1 54.4 66.6 

Resmi Kurum 2 53.8 50.0 

Özel Kuruluş 1 55.5 57.1 

Özel Kuruluş 2 42.8 50.0 

 

Tablo 4.32. Kuruluşların Verimlilik Ortalamaları 
 

Tablo 4.31’de görüldüğü gibi kurumların verimlilik değerleri birbirlerine 

yakın, ancak % 75’in altında çıkmıştır. Yalnızca ÖH1’de pişirme alanının verimliliği 

% 80’dir. Devlet hastaneleri ile özel hastaneler karşılaştırıldığında özel hastanelerin 

Kurumlar Verimlilik Ortalamaları  
(%) 

Devlet Hastaneleri % 52.0 

Özel Hastaneler % 60.3 

Resmi Kurumlar % 54.1 

Özel Kuruluşlar % 56.2 
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verimliliğinin (% 60.3) daha yüksek olduğu, resmi ve özel kurumlar kıyaslandığında 

ise özel kurumların verimliliğinin (% 56.2) resmi kurumlara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Tüm kurumların verimlilik ortalaması ise % 55.6’dır. 

Resmi Kurum 2’ye ait Sebze Hazırlık Ve Pişirme Bölümlerine Ait Çapraz 

Analiz Örneği: 

Sebze Hazırlık Bölümünde Türlü Yemeğinin Hazırlığı: 

Araştırmanın genel bilgiler kısmında bahsedildiği gibi çapraz tabloları 

yapmadan önce işlem sıralaması planlanmalıdır. Daha sonra iş istasyonları diziliş 

sırasına göre belirlenmeli ve çapraz tabloya yerleştirilmeli, en son olarak verimlilik 

analizi yapılmalıdır. 

Öncelikle işlem sıras ıaşağıdaki örneğe benzer şekilde  yazılmalıdır: 

1. Soğan ve patates, kuru depodan sebze hazırlık bölümüne (tezgâha) 

getirilir. 

2. Tezgâhtan bıçakların bulunduğu duvarda asılı olan bıçaklığa gidilir, bıçak 

alınır. 

3. Tekrar tezgâha gelinir ve soğanlar soyulur. 

4. Soğan kabukları çöpe atılır. 

5. Tezgâha dönülür, patatesler alınır.  

6. Yıkamak üzere lavaboya gidilir. 

7. Yıkanan patatesler patates soyma makinesine götürülür. 

8. Tezgâha dönülür, patatesler dilimlenir. 

9. Soğuk depoya gidilir, kabak, patlıcan, domates ve biber alınır. 

10. Lavaboya gidilir, sebzeler yıkanır. 

11. Tezgâha dönülür, yıkanan sebzeler doğranır. 

12. Doğranan sebzeler ve patatesler evyeye atılır. 

13. Tüm malzemeler pişirme bölümüne götürülür. 
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Şekil 4.1. Sebze Hazırlık Bölümü, Ekipmanların Dizilişi 

 
Şekil 4.1’de sebze hazırlık alanı görülmektedir. Burada diziliş şu şekildedir: 

Kuru depo, soğuk depo, tezgâh, bıçaklık, evye, patates soyma makinesi, çöp, lavabo 

ve pişirme alanı. 

Bu sıraya göre çapraz tablo yapılır. 
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Tablo 4.33. Resmi Kurum 2 Sebze Hazırlık Bölümüne  Ait Çapraz Tablo 
 

Nereden 
Nereye 

Kuru 
depo 

Soğuk 
depo Tezgâh Bıçak- 

lık Evye 
Pat. 
Soy. 
Mak. 

Çöp Lavabo Pişirme 
Top. 
Adım 
Say. 

Kuru 
Depo          0 

Soğuk 
Depo   9       1 

Tezgâh 1   3  8 5 11  4 

Bıçaklık   2       0 

Evye   12       0 

Pat. Soy. 
Mak.        7  1 

Çöp   4       0 

Lavabo  10 6       0 

Pişirme     13     0 

Top. Adım 
Say. 1 1 4 0 1 0 0 0 0 

   6 

  7 

 

Verimlilik = Eksen altı toplam / toplam adım sayısı 

Verimlilik = 7/13 = % 53.8  
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Verimliliğin % 75’in üzerinde olması istenir. Dolayısıyla bu kurumda sebze 

hazırlık bölümünde verimliliğin düşük olduğu söylenebilir. Tabloya bakıldığında 

eksen üstünde bulunan rakamların en fazla tezgâh bölümünde yer aldığını görürüz. 

Bu durumda tezgâhın yerinde aksaklık olduğu söylenebilir. Verimliliği artırmak için 

tezgâhın yerini değiştirip çapraz analizi tekrar yapmak gerekir. 

Pişirme Bölümde Yayla Çorba Yapımı 

Öncelikle işlem sırası yazılır: 

1. Kuru depodan pirinç alınır, lavaboya getirilir. 

2. Yıkanan pirinçler pişirme alanına (kazana) getirilir. Kazana atılır, üzerine 

su eklenir, kaynamaya bırakılır. 

3. Soğuk depodan yoğurt alınır. 

4. Kuru depoya gidilir. 

5. Kuru depodan un alınır, pişirme alanına geçilir. Yoğurt ve un terbiye 

edilir. Kazana eklenir. Çorba soğumaya bırakılır. 

6. Çorba servis alanına gönderilir. 
 

 
 

Şekil 4.2. Pişirme Alanı ve Ekipmanların Yerleşimi 
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Şekil 4.2’de pişirme alanı görülmektedir. Burada diziliş şu şekildedir: Kuru 

depo, soğuk depo, ocak (kazan), lavabo ve servis alanı. 

Bu sıraya göre çapraz tablo yapılır. 

 
Tablo 4.34. Resmi Kurum 2 Pişirme Bölümüne Ait Çapraz Tablo 

 

 Nereden Kuru 
Depo 

Soğuk 
Depo Kazan Lavabo Servis 

Toplam 
Adım 
Sayısı 

Nereye       0 

Kuru Depo   4    1 

Soğuk 
Depo    3   1 

Kazan  5   2  1 

Lavabo  1     0 

Servis    6   0 

Toplam  
Adım 
Sayısı 

0 2 0 1 0 0 
        3 
 
    3 

 

Verimlilik = Eksen altı toplam / toplam adım sayısı 

Verimlilik = 3/6 = % 50 

 
 Verimliliğin % 75’in üzerinde olması istenir. Dolayısıyla bu kurumda pişirme 

bölümünde verimliliğin düşük olduğu söylenebilir. Verimliliği artırmak için 

ekipmanların ya da bölümlerin yerini değiştirip çapraz analizi yeniden yapmak 

gerekir. 
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Yapılan Ölçümler ile Personel Görüşleri Arasındaki İlişki (Ki - kare Testleri): 

Tablo 4.35. Çalışma Alanlarının Aydınlatılması ile Personelin Aydınlatma  

        Görüşleri Arasındaki İlişki 

Personelin Görüşleri 
Çalışma Alanlarının Aydınlatılması 

Yeterli Yetersiz Yorumsuz Toplam

Uygun 101 11 7 119 

Değil 18 13 5 36 Kurumların Standartlara 
Uygunluğu 

Toplam 119 24 12 155 

x²= 0.00,  p< 0.05 

  

Çalışma alanının aydınlatılması açısından kurumların standartlara uygun 

olması ile bu kurumlarda çalışanların aydınlatma ile ilgili görüşleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Tablo 4.36. Havalandırma Sistemlerinin Uygunluğu ile Personelin 

         Havalandırma ile İlgili Görüşleri Arasındaki İlişki 

Personelin Görüşleri 
Havalandırma Sistemi 

Yeterli Yetersiz Yorumsuz Toplam

Uygun 59 56 115 59 

Değil 12 28 20 12 Kurumların Standartlara 
Uygunluğu 

Toplam 71 84 155 71 

x²= 0.00,  p< 0.05 

 

 Havalandırma sistemi bakımından kurumların standartlara uygun olması ile 

bu kurumlarda çalışanların havalandırma ile ilgili görüşleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 4.37. Mutfakta Geçiş Alanlarının Uygunluğu ile Personelin Geçiş  

   Alanlarında Çarpışma Yaşaması Arasındaki İlişki 
 

Personelin Geçiş Alanlarında Çarpışma 
Yaşama Durumu Mutfakta Geçiş Alanlarının 

Yeterliliği 
Sık Sık Nadir Hiç Toplam 

Uygun 16 59 25 100 

Değil 15 20 20 55 Koridor Genişliğinin 
Standarda Uygunluğu 

Toplam 31 79 45 155 

x²= 0.00,  p< 0.05 

  

Geçiş alanları bakımından kurumların standartlara uygun olması ile bu 

kurumlarda çalışanların geçiş alanları ile ilgili görüşleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 
Tablo 4.38. Mutfak Alanının Yeterliliği ile Çalışma Alanının Rahatlığı  

     Arasındaki İlişki 

Mutfak Çalışma Alanının Rahatlığı 
Mutfak Çalışma Alanının 

Yeterliliği M. Alanı 
Rahat 

Servis Saatinde 
Sıkışık 

Her Zaman 
Sıkışık Toplam

Uygun 21 35 20 76 

Değil 34 42 3 79 
Kurumların 
Standartlara 
Uygunluğu 

Toplam 55 77 23 155 

x²= 0.00,  p< 0.05 

 

 Mutfak alanının rahatlığı bakımından kurumların standartlara uygun olması 

ile bu kurumlarda çalışanların mutfak alanı rahatlığı ile ilgili görüşleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 
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Denetim Listeleri Doğrultusunda Kurumların Mutfak Planlaması ve 

İş Akışı Yönünden Başarı Durumu: 

Tablo 4.39. Kurumların Başarı Yüzdeleri ve Sınıflandırılması 

Kurumlar Başarı Yüzdeleri Sınıflama 

DH1 % 64 Kabul Edilebilir 

DH2 % 80 İyi 

ÖH1 % 80 İyi 

ÖH2 % 72 İyi 

RK1 % 74 İyi 

RK2 % 70 Kabul Edilebilir 

ÖK1 % 66 Kabul Edilebilir 

ÖK2 % 64 Kabul Edilebilir 

  

Araştırma sonucunda elde edilen 8 kuruma ait tüm veriler denetim listesi 

oluşturulup değerlendirilmiştir. Denetim listesi 8 kurum için ayrı ayrı doldurulmuş ve 

puanlandırılmıştır. Tablo 4.39’de görüldüğü gibi DH2, ÖH1, ÖH2, RK1 aldığı 

puanlarla mutfak planlaması ve iş akışı yönünden “iyi” olarak sınıflandırılırken DH1, 

RK2, ÖK1 ve ÖK2 “kabul edilebilir” olarak sınıflandırılmıştır. Kurumlar arasında en 

yüksek puanlı kurum DH2 ve ÖH1 iken en düşük puanlı grup DH1 ve ÖK2’dir. 
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Tablo 4.40. Kurumların Başarı Yüzdeleri Ortalamaları ve Sınıflandırılması  

Kurumlar Başarı 
Yüzdeleri Sınıflama 

Devlet 
Hastaneleri % 72 İyi 

Özel Hastaneler % 76 İyi 

Resmi Kurumlar % 72 İyi 

Özel Kuruluşlar % 65 Kabul Edilebilir 

  

Denetim listesi sonucunda elde edilen başarı yüzdeleri doğrultusunda 

kurumları sınıflandırılacak olursa, devlet hastanelerinin, özel hastanelerin ve resmi 

kurumların “iyi”, özel kuruluşların ise “kabul edilebilir” olarak nitelenebileceği 

görülür. 
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5. TARTIŞMA  

 

5.1 Mutfakların Fiziksel Koşullarının Değerlendirilmesi 

Mutfak planlamasının önemini ve iş akışı üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yapılan çalışmada, araştırmanın yapıldığı ikisi Devlet Hastanesi, ikisi Özel 

Hastane, ikisi Resmi Kurum ve ikisi Özel Kurum olmak üzere sekiz kuruluşun 

mutfak planları ve fiziksel koşulları incelenmiştir. 

5.1.1 Mutfağın ve Yemekhanenin Konumu 

Araştırmanın yapıldığı kurumların tümü binaların alt katında bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi toplu beslenme hizmeti verilen kurumlarda mutfakların 

konumlandırılması birkaç şekilde olabilir. Mutfaklar; binaların alt katı, üst kat ya da 

ana binadan ayrı olarak kurulabilir. Her konumun kendine göre yararları ve 

sakıncaları dikkatlice incelendikten sonra, mutfağın konumuna karar verilmelidir.  

Mutfak binanın alt katında inşa edilirse aydınlatma ve havalandırmanın çok 

iyi olması gerekir. Havalandırma iyi çalışmazsa bina içinde koku yayılır. Yetersiz 

aydınlatma ise iş kazaları riskini artırırken, personelin rahat çalışmasını da engeller. 

Mutfağın alt katta olması satın alma ve çöplerin atılması açısından yararlıdır (1,10).  

Araştırma kapsamına alınan mutfaklarda havalandırma sistemi incelendiğinde 

yapılan ölçümler sonucunda hastane mutfaklarının (özel ve resmi) tümünde 

havalandırmanın yetersiz olduğu görülmektedir. Kurum mutfaklarında (resmi ve 

özel) ise havalandırmanın yeterli olduğu ölçülmüştür. Görüldüğü gibi alt katta inşa 

edilen mutfaklarda büyük oranda (% 50) havalandırmanın yetersizliği göze 

çarpmaktadır. Alt katta yer alan mutfakların diğer bir sakıncası da aydınlatmanın 

sağlanmasının zor oluşudur.  

Araştırma yapılan kurumların üçünde (DH1, RK2, ÖK1) doğal aydınlatma 

bulunmamaktadır (Tablo 4.11). Işıkölçer aletiyle yapılan ölçümlerde, doğal 

aydınlatma bulunmayan kurumlardan birinde (DH1) aydınlatmanın yetersiz olduğu 

görülmüştür (185-192 lux) (Tablo 4.12). Aktaş ve Özdoğan (53) yaptıkları “Toplu 

beslenme hizmeti veren bazı kurumların TS8985’e göre değerlendirilmesi” 
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araştırmalarında araştırmaya aldıkları kurumların % 31.3’ünde yapay aydınlatma 

kullanıldığını saptamışlardır.  

Doğal aydınlatmanın olmaması, yapay aydınlatmaya daha fazla önem 

vermeyi gerektirmektedir. Nem ve sıcaklık ölçümlerine bakıldığında yine DH1’de 

nem ve sıcaklığın (% 72, 26° C) gereğinden yüksek olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 

4.13). Görüldüğü gibi, mutfakların alt katta olması, doğal aydınlatmanın 

bulunmaması, sıcaklık ve nemin yüksek olması gibi yaşanan sorunların oluşum 

nedenlerinden biridir.  

Yemekhane yerleri incelendiğinde, kurumların yemekhanesinin dördü (% 50) 

mutfak ile aynı katta, ikisi (% 25) mutfaktan farklı bir katta hizmet vermektedir. 

Diğer iki kurumda ise (% 25) servis başka bir alana taşınmaktadır (Tablo 4.3). 

Yemekhanenin mutfak ile aynı katta olması; servis çabukluğu ve yemeklerin ısısını 

koruma açısından yarar sağlarken, kokunun yemekhaneye dağılmasına neden 

olabilir.  

Farklı bir katta yer alan yemekhanelerde ise yemeklerin taşınması sırasında 

ısının yeterince korunamaması ve yemek asansörüne ihtiyaç duyulması gibi sorunlar 

yaşanır. Bu yemekhanelerde ısının korunmasını sağlayan özel yemek arabalarına 

gerek duyulur. Bu arabalar ısıyı korumalı, aynı zamanda dışarıdan yemeğe 

bulaşabilecek her türlü kontaminasyonu engelleyebilmelidir (16). 

5.1.2 Mutfak Alanı 

Toplu beslenme sistemlerinde mutfak planlamasının etkin ve iş akışının 

doğru sağlanabilir olması için mutfak alanının yeterli ve kapasiteye uygun olması 

gerekir. Bununla ilgili birçok standart vardır (1,9,11,18,59). Bu standartlarla 

karşılaştırıldığında kurumların % 50’sinde mutfak alanı yeterli iken, % 50’sinde 

alanın yetersiz olduğu görülmektedir (p<0.05). Resmi ve özel kurumlarda mutfak 

alanı yeterli bulunmuş, ancak devlet hastaneleri ve özel hastanelerde mutfak alanının 

yetersiz olduğu görülmüştür (Tablo 4.4). Hastane mutfaklarının yeterli alana sahip 

olmamasının bir nedeni, hasta sayısının ve hastane kapasitesinin artışına paralel 

olarak, mutfak alanının aynı oranda artırılmamış olması sayılabilir. Mutfak alanı, 

kapasiteye ve ileride oluşabilecek kapasite artışlarına uygun şekilde hesaplanmalıdır.  
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Bilici ve ark. (14), toplu beslenme hizmeti veren üç özel ve beş devlet hastanesinde 

satın almadan çöp ve atıkların kaldırılmasına kadar geçen aşamalarda, var olan 

fiziksel alanın standartlara uygunluğunu incelemişlerdir. Çalışma kapsamındaki üç 

özel ve üç devlet hastanesindeki mutfak planının standartlara uygun olmadığı, gerek 

toplam mutfak alanının gerekse bölümlere ayrılan alanların yetersiz olduğu 

saptanmıştır. 

Sekiz kurumun tamamında satın almadan servise kadar olan iş istasyonları 

doğru şeklide planlanmıştır. İş istasyonlarının doğru planlanması iş akışını da 

kolaylaştırmaktadır (11). İş akışını belirlemek amacıyla yapılan çapraz analiz 

sonuçlarına bakıldığında, kurumların verimlilik değerlerinin % 41.6 ile % 80.0 

arasında değiştiği görülmektedir (Tablo.4.31). İstenen verimlilik değeri ise % 75’dir. 

Verimliliğin yetersiz olması yalnızca iş istasyonlarının planlanmasıyla değil, 

ekipmanların doğru yerleştirilip yerleştirilmemesiyle de ilgilidir. 

Araştırmaya katılan bireylere mutfakta en çok hangi bölümlerde sıkışıklık 

yaşadıkları sorulmuştur. Sonuçlara göre bireyler en fazla servis alanında sıkışıklık 

yaşadıklarını söylemişlerdir. Bunu, sebze hazırlık ve pişirme alanı izlemektedir. 

Servis alanı, personelin en yoğun çalıştığı ve geliş gidişlerin fazla yaşandığı 

bölümdür. Dolayısıyla servis alanında çalışan personelin bu alanda sıkışıklık 

yaşaması olağandır.  

Yapılan alan ölçümlerinde pasta hazırlık ve günlük deponun yetersiz alana 

sahip iki bölüm olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 4.8). Pasta hazırlık alanının 

belirlenmesinde kurumların satın alma politikası da rol oynamaktadır. Kurumlara 

tatlılar hazır şekilde dışarıdan geliyorsa ve ekmek yapımı yoksa pasta hazırlık alanı 

kurumlarda bulunmayabilir, ancak ekmek ve tatlı yapımını kendisi gerçekleştiren bir 

kurumda bu alanının bulunması gerekir (11, 24). Pasta hazırlık alanının olmaması, 

ekmek ve tatlı yapımını, sebze hazırlık gibi diğer alanlarda yapma zorunluluğu 

oluşturur. Bu durum ise yumurta, süt gibi pastacılıkta sık kullanılan kontaminasyon 

riski yüksek malzemelerle diğer alanlara ait besinler arasında çapraz bulaşmaya yol 

açabilir.  

Günlük depo, mutfak alanının % 5’i kadarını oluşturmalıdır (9). Günlük 

deponun gereğinden küçük olması veya bulunmaması kuru depoların gereğinden 
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fazla kullanılmasına yol açar, bu durum da depoların düzeni açısından sağlıksızdır. 

Ayrıca depolara personelin sürekli girip çıkması suistimal olaylarına neden olabilir. 

Kurumlarda mutfak bölümlerinin alanlarını belirlerken ilgili standartların yanı sıra o 

kuruma özgü gereksinimler göz önüne alınmalıdır. Bir kurumda mutfak alanı gerekli 

standartlara göre planlanmış olabilir, ancak kuruma özgü özellikler (personel sayısı, 

menü, satın alma politikaları, yemek yiyen kişi sayısı vb.) bu alanın daha büyük 

tutulmasını gerektirebilir. Bu sebeple mutfak alanının ve bölümlerinin hesaplanması 

kuruma özgü olarak değerlendirilmelidir. 

Araştırmaya katılan kişilere mutfak alanının rahat bir şekilde çalışmalarına 

olanak verip vermediği sorulmuştur. Bireylerin % 49.7’si çalışma alanlarının yeterli 

genişlikte olmadığını ve özellikle servis saatlerinde sıkışıklık yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcıların % 35.5’si ise çalışma ortamlarının yeterli genişlikte 

olduğunu söylemektedirler. Servis saatleri mutfağın en yoğun çalışıldığı zamandır. 

Bu saatlerde mutfakta bulunan personel sayısı da artar.  

Planlamada mutfağın en yoğun olduğu saatler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yapılan mutfak alanı ölçümleriyle personelin mutfak alanının yeterliliği ile ilgili 

yanıtları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Mutfak alanının yeterli 

olduğu kurumlarda personel de olumlu yönde görüş belirtmiştir.  Mutfak alanı yeterli 

genişlikte olmazsa mutfakta çarpışmalar dolayısıyla iş kazaları riski artabilir. 

Personelin rahat ve güvenli çalışabilmesi için yeterli genişlikte bir çalışma ortamının 

sağlanması gerekir. Yeterli bir çalışma ortamı mutfakta verimliliği artırır. 

5.1.3 Mutfak Bölmeleri 

ÖH2, DH1 ve RK1’de tüm mutfak bölümleri arasında yeterli bölmeler 

bulunmaktadır (Tablo 4.15). Diğer kurumlarda ise (DH2, ÖH1, RK2, ÖK1, ÖK2) 

bölmeler eksiktir. Mutfak bölümleri oda şeklinde değil, 2 metre yükseklikteki, yarısı 

duvar, yarısı cam veya 1 metrelik duvarlarla ayrılmış olmalıdır. Bu durum personelin 

tek noktadan denetimini ve hava dolaşımını kolaylaştırır (22, 23). Bölmelerin 

bulunmaması birimlerin iç içe olmasına neden olurken personelin de dikkatli 

çalışmasını engeller.  
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5.1.4 Geçiş Alanları 

Araştırmaya katılan bireylere geçişler sırasında çarpışma yaşayıp 

yaşamadıkları sorulmuştur. Bireylerin % 20.6’sı sık sık çarpışma yaşadığını 

söylerken, % 50.3’i nadiren çarpışma yaşadıklarını, % 29’u hiç çarpışma 

yaşamadığını belirtmişlerdir (Tablo 4.28). 

Koridorlar mesafesinin yeterli olup olmadığı sorgulandığında ise araştırmaya 

katılan bireylerin % 50.3’ü bu alanı yeterli, % 40’ı ise yetersiz bulmuşlardır. Yapılan 

ölçümlerde koridor mesafeleri hesaplanmış ve kurumların % 62.5’inde bu mesafenin 

yeterli olduğu görülmüştür (Tablo 4.29). Yapılan ölçümlerle bireylerin düşünceleri 

arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

Araştırmaya katılan bireylere iki tezgâh arasından geçerken zorlanıp 

zorlanmadıkları ve aradaki mesafenin yeterli olup olmadığı sorulmuştur. Bireylerin % 

65.2’si iki tezgâh arası mesafenin yeterli olduğunu söylerken, % 25.8’i yetersiz bulduğunu 

ifade etmiştir. Yapılan ölçümlerde iki çalışma tezgâhı arasındaki mesafeler ölçülmüş ve 

kurumların  % 75’inde bu mesafenin yeterli olduğu görülmüştür (Tablo 4.29). 

Araştırmaya katılan bireylere seyyar araçların geçtiği alanların yeterli olup 

olmadığı sorulmuştur. Alınan yanıtlara göre % 53.5 oranla bu alan yeterli 

bulunurken, % 36.1 oranla aanın yetersiz olduğu söylenmiştir (Tablo 4.29). 

Kurumların % 62.5’inde seyyar araçların geçtiği mesafenin yeterli olduğu 

görülmüştür.  

 Geçiş alanlarının yetersiz olması mutfakta çarpışmalara ve iş akışının 

yavaşlamasına neden olur. Çarpışmalar iş kazaları riskini artırırken, iş akışının 

yavaşlaması yapılan işteki verimliliği düşürür. Mutfaklar planlanırken geçiş 

alanlarına da yeterli mesafe ayrılmalıdır. 

5.1.5 Yerleşik Ekipman Alanları 

Araştırmaya katılan bireylere yerleşik ekipmanlar için ayrılan alanın yeterli 

olup olmadığı sorulmuştur. Alınan yanıtlar doğrultusunda bu alanı bireylerin % 

54.8’i yeterli bulurken, % 32.3’ü yetersiz görmüştür (Tablo 4.29). Yapılan 

ölçümlerde yerleşik ekipmanların (fırınlar ve bulaşık makineleri) önlerindeki 

mesafeler ve duvardan uzaklıkları hesaplanmıştır. Fırınların duvardan uzaklıkları ve 
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önlerindeki alanlar ölçüldüğünde kurumların % 50’sinde bu mesafelerin uygun 

olduğu görülmüştür (Tablo 4.9).  

Aynı ölçümler bulaşık makineleri için yapıldığında ise kurumların % 

62.5’inde bulaşık makinelerinin duvardan uzaklıkları uygun bulunmuş, % 50’sinde 

ise bulaşık makinelerinin önlerindeki alanın yeterli olduğu görülmüştür.  (Tablo 4.9). 

Bireylerin verdikleri cevaplar ile ölçümler arasında paralellik görülmüştür. 

Ekipmanlar duvara bitişik ya da duvardan 45-60 cm uzaklıkta olmalıdır (48,49). 

Yerleşik ekipmanlar için ayrılan alanlar yetersiz olduğunda uygun temizlik 

prosedürü uygulanamaz, bu da hijyen ve sanitasyon açısından sorunlara neden olur. 

Yerleşik ekipmanların önlerindeki çalışma alanının yetersiz oluşu ise rahat çalışmayı 

engeller ve iş kazalarına yol açar. 

5.2. Fiziksel Koşullar 

Personelin kurumlarında sağlıklı biçimde çalışabilmeleri, aydınlatma, 

sıcaklık, nem ve havalandırma gibi ortamla ilgili pek çok faktöre bağlıdır. Bu 

koşulların uygun olması kişilerin daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlarken, aynı 

zamanda iş kazaları riskini de azaltır.  

5.2.1. Aydınlatma  

Mutfaklar, çalışanların kendilerini rahat hissetmelerini ve verimli şekilde 

çalışabilmelerini sağlayacak şekilde aydınlatılmalıdır (35). Mutfağın iyi 

aydınlatılması; mutfakta temizliği, yiyecek maddelerinin kalite ve yabancı madde 

kontrolünü, yiyeceklerin hazırlanması ve servisin başarılı bir şekilde yapılmasını 

kolaylaştırır.  

Personelin fiziksel ve zihinsel zorlanmalarının azalması ile hızlı ve rahat 

çalışma sağlanır,  kaza riski azalır (10). Yapılan araştırmada çalışma alanlarında ve 

diğer alanlarda aydınlatma değerleri, ölçülmüştür. Aydınlatma, çalışma alanlarında 

en az 200 lux, diğer alanlarda en az 100 lux olmalıdır. DH1’de (185 - 192 lux)  ve 

ÖK1’de (185 - 198) çalışma alanlarındaki aydınlatma düşük bulunmuştur.  

Araştırmaya katılan bireylerden mutfak bölümlerini ayrı ayrı 

değerlendirmeleri istenmiştir. Bireyler, aydınlatmayı depo alanları için % 71.0, 
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hazırlık alanı için % 67.1, pişirme alanı için % 76.8, servis alanı için % 68.4 ve 

bulaşıkhane alanı için % 63.2 oranında yeterli bulmuşlardır (Tablo 4.22). Çalışma 

ortamında aydınlatmanın yeterli olması çalışanların motivasyonu için de gereklidir. 

Anadolu’daki bir sanayi sitesinde yapılan bir araştırmada çalışanların % 10.4’ünün 

çalışma ortamındaki aydınlatmanın yetersizliğinden şikâyet ettiği belirtilmiştir (54).  

5.2.2. Sıcaklık,  Nem ve Havalandırma 

Mutfağın doğal yapısından dolayı buhar, duman ve aşırı sıcaklık meydana 

gelir, bu yüzden havalandırmanın bu sorunları ortadan kaldıracak özelliklere sahip 

olması gereklidir. Havalandırma tesisatı mutfağın hava değişimini sağlarken bir 

yandan da mevsimine göre ısı düzenini sağlamalıdır. Mutfaklarda havalandırma ve 

ısıtma sisteminin koşulları TS 12268’de belirtilmektedir (55). Bu standarda göre 

havalandırmada havanın akışı tercihen iş akışına ters yönde olmalıdır.  

Ocakların üstünde davlumbazlar bulunmalı ve uygun şekilde aspiratörlü 

bacaya veya havalandırma sistemine bağlanmalıdır (55). Sıcaklık ve nem mutfakta 

havalandırmanın yeterli olup olmadığını gösteren ve verimliliği etkileyen bir 

faktördür. Mutfaklarda sıcaklığın yazın 18° C, kışın 22° C, nemin ise % 60- 70 

arasında olması beklenir (16). Kurumlarda ısı ve nem ölçümleri değerlendirildiğinde 

sıcaklığın DH1(26° C)ve DH2 (25° C)’de uygun olmadığı, nem oranına bakıldığında 

ise DH1’in nem oranının % 72 ile yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 4.13).  

Hava debisi ölçümleri sonuçlarına göre DH1 ve DH2’nin yetersiz 

havalandırmaya sahip olduğu görülmektedir (Tablo 4.14). Mutfaklarda havalandırma 

ile sıcaklık ve nem değerlerinin birbirine paralel olarak değiştiği görülmektedir. 

Düzgün havalandırmayı sağlayamayan kurumlarda ısı ve nem değerleri de uygun 

bulunmamıştır.  

Araştırmaya katılan bireylere havalandırmayı yeterli bulup bulmadıkları 

sorulduğunda bireylerin, % 35.1’i havalandırmayı yeterli bulurken, % 64.9’u yetersiz 

görmüştür. Havalandırmayı yetersiz bulan bireylerin % 18.2’si yetersiz 

havalandırmanın mutfakta terlemeye neden olduğunu belirtirken, % 12.5’i mutfağın 

yazın sıcak, kışın soğuk olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 4.23).  
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Hava debisi yöntemi ile yapılan ölçümler sonucunda DH1, DH2 ve ÖH1’in 

havalandırma sistemleri yetersiz bulunmuştur (Tablo 4.14). Sıcaklık ve nemin 

yüksek oluşu ile yetersiz havalandırma, personelde aşırı terlemeyle birlikte çeşitli 

hastalıklara yol açar ve personelin rahat çalışmasını engeller. Mutfakta çalışan 

personelin maske, bone, kolluk gibi koruyucuları kullandığı düşünülürse sıcak ve 

nemli bir ortam personel açısından çok zorlayıcı olacaktır. En iyi havalandırma, 

doğal havalandırmadır. Bu da geniş pencere ve hava akımını kolaylaştıracak mimari 

yapıyla sağlanır. Mutfaklarda çoğu zaman doğal havalandırma yeterli olmayabilir. 

Kurulacak havalandırma sistemi mutfağın havasını her saatte 15 ile 30 kez düzenli 

aralıklarla değiştirebilmeli, mevsim özelliklerine uygun ısı ve serinlik sağlayabilecek 

özellikleri taşımalıdır (1,10). 

5.2.3. Zemin 

Mutfakta zemin malzemesi seçilirken malzemenin kiri absorbe etmemesine 

dikkat edilmelidir. Malzeme gözenekli ve emici olursa, kir ve mikroorganizmalardan 

arındırılması oldukça zor olur. O yüzden bu malzemeler hem dayanıklı ve güzel 

görünümlü olmalı hem de sesi yansıtmamalıdır. Zemin ıslandığında bile kayma tehlikesi 

yaşanmamalıdır (16). Sekiz kurumda en fazla kullanılan zemin malzemesi % 62.5 oranla 

granittir. Karo taşı, seramik ve mermer ise kullanılan diğer malzemelerdir (Tablo 4.16).  

Granit, kiri absorbe etmez, ağır ve sert malzemeleri taşıyabilecek 

kapasitededir ancak çabuk kirlenir ve yemek/yağ döküldüğünde kayar. Çalışma 

sırasında zeminde kayma yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda bireylerin % 49’u 

yerlerin ıslakken ya da yağ veya yemek döküldüğünde kaydığını, % 18’i ise zeminde 

hiç kayma yaşamadıklarını söylemişlerdir (Tablo 4.25). Mutfağın nemli oluşu da 

kayma ve düşmelere neden olan bir faktördür, bu yüzden mutfakta oluşan buharın 

havalandırma sistemi tarafından iyi bir şekilde boşaltılması gerekir.  

Karo taşı, ağır işlere elverişlidir, sağlam ve gözeneksizdir, su ve yağ absorbe 

etmez, ancak ıslak iken kayar ve kirlenmesi kolaydır. Mermer ise güzel 

görünüşlüdür, yağ ve kiri absorbe etmez, ancak pahalıdır ve ıslandığında kayganlaşır. 

Seramiğin görünüşü güzeldir ve temizliği kolaydır, ancak kaygan, pahalı ve 

dayanıksızdır (16). 
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5.2.4 Duvarlar  

Temizliğin kolay olması açısından duvarlar yerden en az iki metre 

yükseklikte fayansla kaplı olmalı, kalan üst bölüm ise açık renkli boyanmalıdır. 

Boyanın ya da fayansın rengi, renklerin ışığı yansıtma oranları dikkate alınarak 

seçilmelidir. Koyu renkli seçilen boyalar gözü yorar ve dikkat dağınıklığına yol açar 

(1,16). Araştırmaya katılan bireylere duvar renginin gözlerini yorup yormadığı 

sorulmuştur. Tüm kurumlar dikkate alındığında bireylerin % 88.4’ü duvar renginin 

gözlerini yormadığını söylemişlerdir. Duvar renginin en fazla gözü yorduğu kurum 

ise % 33.3 oranla ÖH2 olarak belirtilmiştir (Tablo 4.24). Duvar rengi tüm 

kurumlarda beyaz tonlarında olup gözü yormayacak niteliktedir. 

5.2.5. Personel Odaları 

Personel odaları hakkındaki görüşler sorgulandığında bireylerin yalnızca % 

20’si odalarının uygun genişlik ve düzende olduğunu söylemiştir (Tablo 4.30). 

Personel odaları çalışanların özel alanlarıdır, bu alanların yetersiz oluşu çalışanların 

motivasyonunu düşürür. Rahat giyinemeyen, yeterli dolabı olmayan ve dinlenmeye 

vakit ayıramayan personelde dikkat eksikliği ile birlikte isteksizlik ortaya çıkar, bu 

da iş verimini olumsuz yönde etkiler. 

5.3. Bireylere İlişkin Genel Özellikler 

Araştırma sonucunda bireylere ilişkin cinsiyet, eğitim durumu, çalışma 

süreleri ve görevler incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir: 

Bireylerin % 73.5’i erkek, % 26.4’ü ise kadındır. Erkek bireyler en fazla (% 

89) DH2’de bulunurken, kadın bireyler en fazla (% 55) RK1’de yer almaktadır 

(Tablo 4.18). Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından 

yapılmış olan “Toplu Beslenme Sektörü Araştırması”nda kadın çalışanların oranının 

% 15.5 olduğu belirlenmiştir (56). SSK 2006 verilerine göre sigortalı çalışanların % 

74.8’i erkek, % 25.1’i kadındır (57). Bu çalışmada gıda sektöründeki kadın 

çalışanların sigortalı kadın çalışan sayısına paralellik gösterdiği saptanmıştır. 

Eğitim durumları incelendiğinde ilkokul mezunlarının en fazla (% 75) 

DH1’de, en az (% 15) ÖK2’de yer aldığı, lise mezunlarının en fazla (% 35) ÖH2’de, 
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en az (% 0.0) DH1’de yer aldığı görülmektedir (Tablo 4.19). Devlet kurumlarında 

eğitim seviyesinin düşük, özel kurumlarda ise daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Bunun nedeni özel kurumlarda personel alımlarında eğitim düzeyinin yüksek 

tutulmasına dikkat edilmesi olabilmektedir. Kurumun verdiği hizmetin kalitesi 

arttıkça personelin eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Çiftçi ve ark. 

(58), Ankara ilinde ikinci ve üçüncü sınıf restoranların menü, ön hazırlık ve servis 

yöntemi koşulları ile servis personeli niteliklerini saptadıkları araştırmada; üçüncü 

sınıf restoranlarda çalışan personelin eğitim düzeyinin ilkokul ve ortaokul 

düzeyindeyken, ikinci sınıf restoranlarda personelin lise ve üniversite mezunu 

olduğunu saptamışlardır. 

Araştırmaya katılan bireylerin % 23’ü 3-5 yıl, % 22’si 1-2 yıldır çalıştıkları 

kurumda görev yapmaktadırlar. ÖK1 ve ÖK2’de bireylerin çalışma sürelerinin daha 

kısa olduğu görülmüştür (Tablo 4.20). Devlet kurumları Türkiye şartlarında kişilerin 

uzun süre çalıştıkları alanlardır, çünkü resmi kurumunda işe başlayan kişi kendini 

devlet güvencesi altına girmiş olarak görmektedir. Özel sektörde ise eleman 

sirkülasyonu oldukça fazladır. Çalışan elemanlar daha iyi koşullarda iş bulduklarında 

kolaylıkla iş değişikliği yapabilirler. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı özel sektörde 

çalışanların çalışma süreleri daha kısa olabilmektedir. 

Araştırmaya % 38.7 oranında garson, % 38.0 oranında aşçı ve aşçıbaşı 

katılmıştır. Diğer katılımcıları bulaşıkçı ve temizlikçiler oluşturmaktadır (Tablo 

4.21). Toplu beslenme sektöründe en fazla çalışan meslek grubu doğal olarak 

aşçılardır, bunu garsonlar izler.  

5.4. Ergonomi 

Ekipmanların ergonomi bilimi göz önüne alınarak tasarlanması ile bireylerin 

ergonomik şartlara uygun şekilde çalışabilmesi, onların sağlıklarını korumaları ve 

çalışma kolaylığı sağlaması açısından büyük önem taşır (41). Ergonomik koşulları 

değerlendirmek amacıyla çalışmada tavan yüksekliği, iki tezgâh arası mesafe, 

koridor genişliği, lavaboların genişliği gibi birtakım ölçümler tespit edilmiş ve elde 

edilen veriler puanlandırılmıştır. Puanlar toplam değerlendirme kriteri olan 20 puan 

üzerinden değerlendirilmiştir. Puanlamada en yüksek puanı DH2’nin aldığını 
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görülmektedir (15 puan). Puanlandırmada en düşük puanı ise (6 puan) ÖK2 almıştır 

(Tablo 4.9).  

Hastane ve kurumları kıyasladığımızda hastanelerin toplam puanının (44 

puan) kurumların puanından (34 puan) yüksek olduğu görülmektedir. Özel ve resmi 

kurumlar karşılaştırıldığında ise devlet kurumlarının puanının (45 puan) özel 

kurumların puanından (33 puan) yüksek olduğu gözlenmektedir. Elde edilen veriler 

doğrultusunda hastanelerin kurumlara oranla ergonomi biliminden daha çok 

yararlandığı söylenebilir. Bir kurumda ergonomiden ne kadar çok yararlanılırsa o iş 

yerinde personelin rahat çalışması ve sağlığını koruması sağlanmış olur. Böylelikle iş 

yerinde verimlilik artar. 

5.5. Verimlilik  

Verimlilik üretim araçlarını bilinçli bir biçimde kullanarak üretimi en kısa 

zamanda olası en yüksek düzeye çıkarmak olarak tanımlanır. Çapraz analiz 

grafikleri, kuruluşta etkili bir planlama yapabilmek için üretim alanları arasındaki 

uzaklıkları gösteren çizelgelerdir. Bu grafikler kurumda verimliliği ölçmeye 

yardımcıdır. Kurumun planlama gereksinimlerini saptamak için; üretimdeki 

ekipmanlar arasındaki mesafe ve geçişler, ekipman ya da iş alanları arasındaki geri 

dönüşler ve geçişler kaydedilir.  

Geçiş sıklıkları ve yönler analiz edilir ve etkili bir planlama sağlayabilmek 

için ekipman yerleşimi, gereksiz hareketleri en aza indirecek şekilde düzenlenir 

(45,46). Sekiz kurumda iki farklı alanda (sebze hazırlık ve pişirme) uygulanan çapraz 

analiz sonucu kurumların verimliliği ölçülmüştür. Verimlilikler genel anlamda 

benzer olmakla birlikte, ÖH1’nin verimliliği her iki alanda da en yüksek (sebze 

hazırlık % 60 ve pişirme % 80) bulunmuştur. Genel olarak pişirme alanlarının 

verimliliği sebze hazırlığa göre daha yüksek çıkmıştır. Resmi kurumlar ile özel 

kurumlar karşılaştırıldığında resmi kurumların verimlilik ortalaması % 54.1, özel 

kurumların verimlilik ortalaması ise % 55.8 olarak bulunmuştur. Hastaneler ve diğer 

kurumlar karşılaştırıldığında, hastanelerin verimlilik ortalamasının % 56.2, 

kurumlarınkinin ise % 55.2 olduğu görülmektedir (Tablo 4.31 ve 4.32).  
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Verimlilik değerlerinin kurumlarda % 75’ten düşük olması, kurumlarda iş 

istasyonlarının ve ekipman yerleşiminin düzgün olmadığını gösterir. İş istasyonları 

doğru planlanmazsa ya da ekipman yerleşimi yanlış yapılırsa personel geliş gidişleri 

artar. Personelin yaşadığı gereksiz geliş gidişler mutfakta çarpışmalara dolayısıyla iş 

kazalarına neden olurken, aynı zamanda gereksiz zaman kaybı yaşanmış olur. 

Kurumların tümünde satın almadan servise kadar olan iş istasyonları iş akışına uygun 

biçimde planlanmıştır, ancak verimlilik sonuçlarında da görüldüğü gibi yalnızca iş 

istasyonlarının doğru planlanması verimliliği yeterli kılmamaktadır. İş 

istasyonlarının planlanması kadar ekipmanların doğru şekilde yerleştirilmesi de 

önemlidir. Ekipmanların doğru planlanmaması verimliliği düşürür. 

5.6. Denetim Listesi Değerlendirmesi 

Araştırma sonunda oluşturulan denetim listesi (Ek-8) tüm kurumlara 

uygulanmış ve puanlama yapılmıştır. Puanlama 100 puan üzerinden 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda DH2 ve ÖH1 en yüksek puanı almış olup 

% 80 ile “iyi” olarak sınıflandırılmıştır. En düşük puan  (% 64) ise DH1 ve ÖK2’ye 

aittir. Bu iki kurum “kabul edilebilir” olarak sınıflanmıştır (Tablo 4.39).  

Kurum bazında düşünüldüğünde devlet hastaneleri % 72, özel hastaneler % 

76, resmi kurumlar % 72 ve özel kurumlar % 65 oranında başarı sağlamışlardır 

(Tablo 4.40). Bu durumda mutfak planlaması ve iş akışı yönünden özel hastanelerin 

en başarılı kurumlar olduğu söylenebilir. Hastanelerin başarı puanlarının yüksek 

olması diğer kurumlara göre, planlama aşamasında gerekli standartlara uyulduğunu 

göstermektedir. Hastanelerde diyetisyenlerin görev alıyor olması, resmi ve özel 

kurumlarda diyetisyen bulunmaması ise bu duruma etki eden faktörlerden biri 

olabilir. Sağlık kurumlarında hasta beslenmesi ön planda olduğu için hastane 

yöneticilerinin mutfaklara daha fazla özen gösterdiği ifade edilebilir. 



 
 
 
 

123

6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

İstanbul ilinde gerçekleştirilen, mutfak planlaması ve bunun iş akışı üzerine 

etkisini araştırmak üzere ikisi devlet hastanesi, ikisi özel hastane, ikisi resmi kurum 

ve ikisi özel kurum olmak üzere toplam sekiz kurumda yürütülen bu çalışmaya 

ilişkin sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

1. Araştırmanın yapıldığı kurumların mutfaklarının tümü binaların alt 

katında bulunmaktadır. 

2. Kurumların yemekhanesinin dördü (% 50) mutfak ile aynı katta, ikisi (% 

25) mutfaktan farklı bir katta bulunmaktadır. Diğer iki kurumda ise (% 

25) servis başka bir alana taşınmaktadır. 

3. Araştırma kapsamındaki dört kurumun mutfak alanı ölçümleri 

standartlara uygun bulunmuş (RK1 ve RK2, ÖK1 ve ÖK2) ancak diğer 

dört kurumun (DH1 ve DH2, ÖH1 ve ÖH2) bu standartları 

sağlayamadığı görülmüştür (p<0.05). 

4. Mutfak bölümleri değerlendirildiğinde pasta hazırlık ve günlük depo 

alanının yetersiz, diğer mutfak bölümlerinin ise yeterli alana sahip 

oldukları görülmüştür (p<0.05). 

5. Mutfağa ve mutfak ekipmanlarına ait uzunluk, yükseklik ve genişlik 

ölçüleri standartlarla karşılaştırılıp puanlandırılmıştır. En yüksek puanı 

DH2 alırken (15 puan), en düşük puanı ÖK2 (6 puan) almıştır. 

Hastanelerin toplam puanının (44 puan) kurumların puanından (34 puan) 

yüksek olduğu görülmektedir.  

6. ÖH2, DH1 ve RK1’de tüm mutfak birimleri arasında bölmeler 

bulunmaktadır. Diğer kurumlarda ise bölmeler yetersizdir. 

7. Sekiz kurumda en çok kullanılan zemin malzemesi % 62.5 oranla 

granittir. Karo taşı, fayans ve mermer ise kullanılan diğer malzemelerdir. 

8. Sekiz kurumun tümünde satın almadan servise kadar olan iş istasyonları 

doğru biçimde planlanmıştır. 

9. Aydınlatma ölçümleri sonucunda DH1’de (185 - 192 lux)  ve ÖK1’de 

(185 - 198) çalışma alanlarındaki aydınlatma düşük bulunmuştur. 
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Kurumların tümünde beyaz ışık kullanılmaktadır. Araştırma yapılan 

kurumların üçünde (DH1, RK2, ÖK1) doğal aydınlatma yoktur.  

10. Sıcaklık değerlerine bakıldığında DH1 (26° C) ve DH2 (25° C)’de 

sıcaklığın gereğinden fazla olduğu, nem oranına bakıldığında ise DH1’in 

nem oranının % 72 ile yüksek olduğu görülmektedir.  

11. Havalandırma debisi yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre havalandırma 

sistemi DH1 (212 m³/dk), DH2 (375 m³/dk) ve ÖH1 (314 m³/dk)’de 

yetersiz bulunmuştur. 

12. Araştırmaya katılan bireylere havalandırmayı yeterli bulup bulmadıkları 

sorulduğunda bireylerin, % 35.1’i havalandırmayı yeterli bulurken, % 

64.9’u yetersiz olduğunu belirtmiştir. Havalandırmayı yetersiz bulan 

bireylerin % 18.2’si yetersiz havalandırmanın mutfakta terlemeye neden 

olduğunu ifade ederken, % 12.5’i mutfağın yazın sıcak, kışın ise soğuk 

olduğunu belirtmişlerdir.  

13. Araştırmaya katılan bireylerin % 73.5’i erkek, % 26.4’ü ise kadındır. 

Erkek bireyler en fazla (% 89) DH2’de yer alırken, kadın bireyler en çok 

(% 55) RK1’de yer almaktadır. 

14. Eğitim durumları incelendiğinde ilkokul mezunlarının en fazla (% 75) 

DH1’de, en az (% 15) ÖK2’de yer aldığı, lise mezunlarının en fazla (% 

35) ÖH2’de, en az (% 10.5) DH2’de bulunduğu görülmektedir. 

15. Bireylerin % 23’ü 3-5 yıl, % 22’si 1-2 yıldır çalıştıkları kurumda görev 

yapmaktadırlar. ÖK1 ve ÖK2’de bireylerin çalışma sürelerinin daha kısa 

olduğu görülmüştür. 

16. Araştırmaya % 38.7 oranında garson, % 38 oranında ise aşçı ve aşçıbaşı 

katılmıştır. Diğer katılımcıları bulaşıkçı ve temizlikçiler oluşturmaktadır. 

17. Bireyler en çok servis alanında sıkışıklık yaşadıklarını söylemişlerdir, 

bunu sebze hazırlık ve pişirme alanı izlemektedir. Yapılan alan 

ölçümlerinde pasta hazırlık ve günlük deponun en yetersiz alana sahip iki 

bölüm olduğu sonucuna varılmıştır. 

18. Bireylerin % 49.7’si çalışma alanlarının yeterli genişlikte olmayıp, 

özellikle servis saatlerinde sıkışıklık yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
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Katılımcıların % 35.5’si ise çalışma ortamlarının oldukça rahat olduğunu 

söylemektedirler. 

19. Araştırmaya katılan bireylere geçişler sırasında çarpışma yaşayıp 

yaşamadıkları sorulmuştur. Bireylerin % 20.6’sı sık sık çarpışma 

yaşadığını söylerken, % 50.3’i nadiren çarpışma yaşadıklarını, % 29’u ise 

hiç çarpışma yaşamadığını söylemişlerdir. Yapılan ölçümlerde koridor 

mesafeleri hesaplanmış ve kurumların % 62.5’inde bu mesafenin yeterli 

olduğu görülmüştür (p<0.05). 

20. Bireylerin % 65.2’si iki tezgâh arası mesafenin yeterli olduğunu 

söylerken, % 25.8’i yetersiz olduğunu belirtmiştir. Yapılan ölçümlerde 

iki çalışma tezgâhı arasındaki mesafeler hesaplanmış ve kurumların % 

75’inde bu mesafenin yeterli olduğu görülmüştür. Bireylere seyyar 

araçların geçtiği alanların yeterli olup olmadığı sorulmuştur. Alınan 

yanıtlara göre % 53.5 oranla bu alan yeterli bulunurken, % 36.1 oranla 

yetersiz kalmıştır. Yapılan ölçüm sonucunda ise kurumların % 62.5’inde 

bu mesafenin uygun olduğu görülmüştür.  

21. Araştırmaya katılan bireylere yerleşik ekipmanlar için ayrılan alanın 

yeterli olup olmadığı sorulmuştur. Alınan yanıtlar doğrultusunda bu alanı 

bireylerin % 54.8’i yeterli bulurken, % 32.3’ü yetersiz bulmuştur. 

Yapılan ölçümlerde yerleşik ekipmanların (fırınlar) önlerindeki mesafeler 

ve duvardan uzaklıkları ölçülmüş, kurumların % 50’sinde mesafelerin 

uygun olduğu görülmüştür. Aynı ölçümler bulaşık makineleri için 

yapıldığında ise kurumların % 62.5’inde bulaşık makinelerinin duvardan 

uzaklıkları uygun bulunmuş, % 50’sinde ise bulaşık makinelerinin 

önlerindeki alanın yeterli olduğu görülmüştür.  

22. Çalışma sırasında zeminde kayma yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda 

bireylerin % 49’u yerlerin ıslakken ya da yağ veya yemek döküldüğünde 

kaydığını, % 18’i ise zeminde hiç kayma yaşamadıklarını söylemişlerdir. 

Zemin malzemesinin % 62.5 oranında granit olduğu tespit edilmiştir. 

23. Araştırmaya katılan bireylere duvar renginin gözlerini yorup yormadığı 

sorulmuştur. Bireylerin % 88.4’ü duvar renginin gözlerini yormadığını 

söylemişlerdir. Duvar renginin en fazla gözü yorduğu kurum ise % 33.3 
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oranla ÖH2 olarak belirlenmiştir. Duvar rengi tüm kurumlarda beyaz 

tonlarındadır. 

24. Personel odaları hakkındaki görüşler sorgulandığında bireylerin yalnızca 

% 20’si odalarının uygun genişlik ve düzende olduğunu söylemiştir.  

25. Çapraz analiz sonuçlarına bakıldığında kurumların verimlilik 

değerlerinin % 41.6  ile % 80.0 arasında değiştiği ve verimliliğin yetersiz 

olduğu görülmektedir.  

26. Mutfakta yapılan ölçümler ile personelin konuyla ilgili düşünceleri 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak amacıyla ki-kare testi 

uygulanmıştır.  

Ki-kare testlerinde; 

• Mutfağın aydınlatılması ve personelin aydınlatma ile ilgili görüşleri  

• Havalandırma sisteminde uygulanan hava debisi yöntemiyle elde edilen 

veriler ile  personelin mutfaktaki havalandırmayla ilgili görüşleri  

• Mutfaktaki trafik geçitlerinin mesafelerinin uygunluğu ile personelin 

geçitlerde çarpışma yaşama durumu  

• Mutfak alanının yeterliliği ile mutfak alanının çalışma açısından rahatlığı 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı konuları incelenmiştir. 

  Test sonucunda nicel veriler ile personel düşünceleri arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu görülmektedir.  p = 0.00 (α < 0.05) 

27. Araştırma sonunda oluşturulan denetim listesi tüm kurumlara uygulanmış 

ve puanlama yapılmıştır. Puanlama sonucunda DH2 ve ÖH1 en yüksek 

puanı almış olup % 80 ile “iyi” olarak sınıflandırılmıştır. En düşük puan  

(% 64) ise DH1 ve ÖK2’ye aittir. Bu iki kurum “kabul edilebilir” olarak 

sınıflanmıştır. Kurum bazında düşünüldüğünde devlet hastaneleri % 72, 

özel hastaneler % 76, resmi kurumlar % 72 ve özel kurumlar % 65 başarı 

sağlamışlardır. 
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 ÖNERİLER 

İstanbul ilinde gerçekleştirilen, mutfak planlaması ve bunun iş akışı üzerine 

etkisini araştırmak üzere, ikisi devlet hastanesi, ikisi özel hastane, ikisi resmi kurum 

ve ikisi özel kurum olmak üzere toplam sekiz kurumda yürütülen bu çalışmada elde 

edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan öneriler aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

 Mutfak planlaması organize bir iştir ve ekip çalışması gerektirir. Planlamanın 

en başında hizmet verecek kurumun özelliklerini iyi tanımak gerekir. Bu 

çerçevede: 

 Kurumun kaç kişiye hizmet vereceği,  

 Servis yöntemi,  

 Personelin eğitim düzeyi, 

 Ticari kurum olup olmadığı,  

 Menü çeşitliliği,  

 Yemek salonunun yeri,  

 Ne kadarlık bir alanda kurulacağı,  

 Müşteri tipi, 

 Çalışma saatleri,  

 Üretim standartları,  

 Satın alma politikaları,  

 Hazır ve yarı hazır besinlerin kullanımı,  

 Pastane, et hazırlık gibi bölümlerin yer alıp almayacağı,  

 Diyet servisinin olup olmaması, 

 Bütçe gibi daha pek çok maddenin çok iyi tanımlanması gerekir. Tüm 

bu faktörler iyi tanımlanmazsa planlamanın ileriki fazlarında işletme 

sahibinin önüne sorun olarak çıkacaktır.  

 En iyi planlamanın o kuruma özgü olarak geliştirilmesi gerektiği 

unutulmamalıdır. 

 Mutfakta alan gereksinimi, çalışacak personel sayısına ve yemek yiyecek 

müşteri sayısına göre belirlenmelidir.  

 Ekipman gereksinimi yine kurumun özellikleri bilinerek saptanmalıdır. 

Gereksiz ekipmandan ya da gereğinden büyük boyutlardaki ekipmanlardan 
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kaçınılması gerekir. Ağır ve hareketsiz makineler tercih edilmemelidir. 

Mutfağın ileride onarıma girme ya da taşınma olasılığı da göz önüne 

alınmalıdır. 

 İş istasyonları belirlenirken satın almadan servise kadar olan “satın alma, 

depolama, hazırlık, pişirme, servis, bulaşıkhane, çöp atımı” sırası 

izlenmelidir. İş istasyonlarının büyüklükleri için literatürde belirtilen standart 

değerler uygulanmalıdır.  

 Mutfakta hem görevliler hem de müşteriler için güvenli bir çalışma ortamı 

yaratılması öncelikli hedef olmalıdır.  

 Mutfakta hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun planlama yapılmalıdır.  

 Mutfağın konumunun alt kat, üst kat ya da ayrı bir alanda yer almasının 

yararları ve sakıncaları o kuruma özgü olarak değerlendirilmelidir. Bu 

bağlamda: 

 Mutfak kolonlarının yerlerinin belirlemesi,  

 Tavan-taban arası yükseklik,  

 Duvarların yerleşimi,  

 Malzeme giriş yönü,  

 Depo yerlerinin saptanması,  

 Katlar arası hizmet yapılacaksa kullanılacak asansör seçimi,  

 Dağıtım ve servis yeri,  

 Diyet mutfağı gibi özel bölümlerin belirlenmesi,  

 Atık konusunun çözüme bağlanması,  

 Gaz, elektrik, sıhhi tesisat sorunları, planlamada öncelikli olarak 

değerlendirilmesi gereken konulardır.  

 Mutfakta çok karmaşık bir yapı yeğlenmemelidir. Yapı, sade ve kolay 

ulaşılabilir olmalıdır, aksi halde iş akışı iyi organize edilemez. 

 Mutfakta duvarları yerden en az iki metre yüksekliğe kadar fayansla kaplı 

olmalı, kalan üst bölümler açık renkte boyanmalıdır. 

 Zemin, kaymaya izin vermeyen, kirleri içinde barındırmayacak yapıda 

olmalıdır. Malzeme seçiminde yararlar ve sakıncalar kuruma göre 

belirlenmelidir. 
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 Koku, sıcaklık ve dumanı önlemek amacıyla mutfak tavanları yüksek 

tutulmalıdır. 

 Havalandırma sistemi yazın 18° C, kışın 22° C olacak şekilde planlanmalıdır. 

Havalandırma sisteminin verimliliğini ölçmede hava debisi yöntemi 

kullanılabilir. 

 Aydınlatma çalışma alanlarında en az 200 lux, diğer alanlarda ise en az 100 

lux değerinde olmalıdır. Aydınlatmanın değerlendirilmesi için ışık ölçerden 

faydalanabilir. 

 Etkili bir iş akışını sağlamak için:  

- Zaman kaybının en az düzeyde 

- Geri dönüşlerin en az düzeyde 

- Alan kullanımının en üst düzeyde 

- Ekipmanların en az enerji ve efor kaybı ile en yüksek verimlilikte 

kullanılması amaçlanmalıdır.  

 Trafik geçitleri, çalışma alanları ve çalışma koridorları iş akışına yardım 

edecek şekilde planlanmalıdır. Ayrıca iş akışına uygun biçimde ekipman 

yerleşimi sağlanmalıdır. Ekipman yerleşiminin iş akışına uygun olup 

olmadığı çapraz analizler yoluyla ölçülebilir. 

 Mutfakta görevli personelin çalıştıkları alanda rahat biçimde işlerini 

gerçekleştirebilmeleri, ekipmanları en uygun koşullarda kullanabilmeleri ve 

sağlıklarını koruyarak etkili bir iş akışı gerçekleştirebilmeleri için gerekli 

standartlardan ve ergonomi biliminden yararlanmak gerekir. 
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Ek 1. Anket Formu-1 

 …/…/… 
           

 Anket No: … 
 

KURULUŞ ANKET FORMU  
 

KURULUŞ İLE İLGİLİ SORULAR 
1. Kuruluşun tipi   

  Hastane  
  Özel kurum   
  Resmi kurum   
  Diğer  

2. Mutfağın kuruluş tarihi: …/…/… 
3. Servis çeşidi: 

  Tabldot   
  Alacarte   
  Set seçimsiz   
  Kısmi seçmeli 

 Açık büfe   
  Diğer: ........................................ 

4. Servis yapılan grubun özelliği: 
  Hasta   
  Sağlıklı yetişkin   
  Çocuk-öğrenci   
  Hasta ve personel 

 Diğer 
5. Günde kaç öğün yemek veriliyor: 

  1     2     3     3’den fazla 
6. Yemek yiyen kişi sayısı (müşteri + personel): 

  0-100  
  100-250  
  250-500  
  500-750            
  750’den fazla  

7. Kurumda kaç kap yemek veriliyor?: 
 1   2   3   4   4’den fazla 

8. Personel sayısı: 
  0-15 
  15-30  
  30-60   
  60-100 
  100-250  
  250’den fazla 

9. Mutfağın bulunduğu yer:  
  Alt kat  Üst kat  Çok katlı 
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MUTFAK ALANI İLE İLGİLİ SORULAR 
 

1. Toplam mutfak iç alanı: ………. m² 
2. Mutfak bölümleri alanı 

MUTFAK BÖLÜMÜ ALAN (m²) 

Satın alma - Kalite kontrol   

Sebze hazırlık  

Et hazırlık  

Pasta hazırlık  

Pişirme  

Soğuk depo1  

Soğuk depo2  

Kuru depo   

Günlük depo  

Servis  

Yönetici odası  

Personel odası  

Bulaşıkhane  
 

MUTFAK ALAN HESAPLARI 
◊ Tavanın yerden yüksekliği: ………… m 
◊ Çalışma tezgâhının yerden yüksekliği: 

Oturularak çalışılan tezgâhlarda: …...…. cm 
Ayakta çalışılacak tezgâhlarda: .............. cm 

◊ Fayansların yerden yüksekliği: …………… m 
◊ Çalışma tezgâhı ile kuzine arası yükseklik: ………… m 
◊ İki kuzine veya fırın-kuzine arası yükseklik: …………. m 
◊ Koridor genişliği (iki çalışma tezgâhı arası mesafe / geçiş alanı): ……….. cm 
◊ Araçların duvardan uzaklıkları: ………… cm 
◊ Lavaboların genişliği: …………….. cm 
◊ Rafların yerden yüksekliği: ………….. cm 
◊ Büyük ekipmanların etraflarındaki mesafe 

Duvardan uzaklık  Önlerindeki mesafe 
Fırın:    …………… cm  …………… cm 
Bulaşık makineleri: …………… cm  …………… cm 

 Çekmece ve dolaplar: …………… cm  …………… cm 
◊ Pasta açma alanı: .......................... cm 
◊ Tezgâh genişliği: .......................... cm 
◊ Tezgâh ile araçlar arası mesafe: ..................... cm 
◊ Servis bankolarının genişliği: ...................... cm, Yüksekliği: ........................ cm 
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MUTFAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
 
AYDINLATMA 

1. Doğal aydınlatma kullanılıyor mu?  
  Evet  Hayır 

2. Aydınlatma çalışma alanlarında en az 200 lüx mü? 
  Evet  Hayır 

3. Aydınlatma diğer alanlarda (depolama, personel odası vb.) en az 100 lüx mü? 
  Evet  Hayır 

4. Aydınlatmada beyaz ışık kullanılmış mı? 
  Evet  Hayır 

 
HAVALANDIRMA 

5. Havalandırma tesisatı yeterli mi? (sıcaklık 18-22 C)  
  Evet  Hayır 

6. Yeterli sayıda pencere var mı?  
  Evet  Hayır 

7. Pencerelerde tel bulunuyor mu?  
  Evet  Hayır 
 
TESİSAT 

8. Yeterli sayıda su gideri mevcut mu? 
  Evet  Hayır 

9. Yeterli sayıda lavabo bulunuyor mu? 
  Evet  Hayır 

10. Yeterli sayıda el yıkama lavabosu var mı?  
  Evet  Hayır 

11. Isınma sistemi yeterli mi?   
  Evet  Hayır 

12. Çöpler günlük toplanıyor mu?  
  Evet  Hayır 

13. Çöp odası mevcut mu?  
  Evet  Hayır 

14. Çöp odası yoksa çöpler ne sıklıkta toplanıyor? 
  Her gün  Haftada 2-3   Haftada 1   Daha seyrek 
15. Çöp odası soğutmalı mı? Sıcaklık derecesi kontrol ediliyor mu? 

  Evet  Hayır 
16. Elektrik tesisatı yeterli mi?  

  Evet  Hayır 
17. Mutfakta 24 saat sıcak su tesisatı var mı?       

  Evet  Hayır 
 
YERLEŞİM ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

18. Mutfak bölümleri arasında bölmeler mevcut mu? 
  Evet  Hayır 

19. Mevcut değil ise hangi kısımlar arasında bölmeler yok? 
  Hazırlık(sebze/et, et/pasta, sebze/pasta) 
  Pişirme/hazırlık 
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  Pişirme/servis 
  Servis/hazırlık 
  Satın alma 
  Diğer (………/………) 
20. Yemek salonunun yeri? 
  Mutfak ile aynı katta 
  Mutfaktan farklı bir katta 
  Servis başka bir alana taşınıyor 
21. Zemin su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, uygun eğime sahip, 

temizliği kolay mı?  
  Evet  Hayır 

22. Zemin hangi malzemeden yapılmış? 
  Granit  Beton       Mozaik       Karo taşı       Diğer: ................. 

23. Zeminin eğimi uygun mu?  
  Evet  Hayır 

24. Merdivenlerin eğimi uygun mu? (20-50 derece) 
  Evet  Hayır 

25. Duvar boyası gözü yormayacak renkte mi?( Rengi: ......................) 
  Evet  Hayır 

26. Duvarlar kolay temizlenebilen, zararlı canlıların yerleşmesine izin vermeyen, 
çatlaksız yapıda mı?  

  Evet  Hayır 
27. Pencereler kirlenmeye izin vermeyecek şekilde, ince gözenekli, kolay 

temizlenebilir yapıda mı?  
  Evet  Hayır 

28. Tuvaletler ve personel odası mutfak alanından uygun uzaklıkta mı?  
  Evet  Hayır 

29. Satın alma bölümü, personel giriş-çıkışından ayrı mı? 
  Evet  Hayır 

30. Satın alma bölümünde lavabo var mı? 
  Evet  Hayır 

31. Satın alma bölümünde terazi var mı? 
  Evet  Hayır 

32. Depolar hangi yöne bakıyor? 
 Kuzey  Güney  

33. Depolar pişirme alanına açılıyor mu? 
  Evet  Hayır 

34. Kuru ve soğuk depo ayrı mı? 
  Evet  Hayır 

35. Depolar satın alma bölümünden sonraki alanda mı? 
  Evet  Hayır 

36. Mutfak duvarlarında köşeler için metal koruyucular var mı? 
  Evet  Hayır 

37. Mutfak nemi: ........................... derece 
38. Mutfakta yeterli sayıda araç-gereç var mı? 

  Evet  Hayır 
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PERSONEL ODALARI 
39. Personel için yeterli kapasitede soyunma odası var mı?  

  Evet  Hayır 
40. Personel odalarında duş var mı? 

  Evet  Hayır 
41. Duşlar kullanılabilir durumda mı? 

  Evet  Hayır 
42. Personel için sigara içme odası var mı? 

  Evet  Hayır 
43. 10-12 kişiye en az 1 tuvalet düşüyor mu? 

  Evet  Hayır 
 
GÖZLEMLER ve YORUM 
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EK.2. Anket Formu-2 

 

PERSONEL ANKET FORMU  
1. Adı soyadı: 
2. Cinsiyet:  Erkek   Kadın 
3. Eğitim durumunuz: 

 Okuma yazma bilmiyorum 
 İlkokul mezunu 
 Ortaokul mezunu 
 Lise mezunu 
 Yüksek okul mezunu 

4. Bu iş  yerinde ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? 
 0-2 ay 
 2-6 ay 
 6-12 ay 
 1-2 yıl 
 2-5 yıl 
 5-10 yıl 
 10 yıldan fazla 

5. Kurumdaki göreviniz: 
 Yönetici  
 Garson 
 Aşçı 
 Bulaşıkçı 
 Temizlikçi 
 Diğer  

6. Çalışma alanınızdaki aydınlatma yeterli mi? 

Çalışma alanı Yeterli Yetersiz

Pişirme alanı   

Hazırlık bölümü   

Bulaşıkhane   

Servis alanı   

Depolar    

Diğer .................   
 

7. Duvarların rengi çalışmanızı etkileyecek derecede gözünüzü yoruyor mu? 
 Evet 
 Hayır 

8. Mutfakta havalandırma yeterli mi? 
 Evet yeterli 
 Çalışma esnasında terlememe neden oluyor 
 Mutfak alanı çok sıcak 
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 Mutfak yazın sıcak, kışın soğuk oluyor 
 Doğal havalandırma yetersiz 
 Hava sirkülasyonu sağlanmıyor 
 Davlumbazlar sayı ve/veya kalite açısından yetersiz 

9. Çalışma sırasında zeminde kayma, düşme yaşıyor musunuz? 
 Yerler sık sık kayıyor 
 Nadiren kayıyor 
 Islakken veya yağ/yemek döküldüğünde kayıyor 
 Hiç kaymıyor 

10. Mutfakta geçiş sırasında diğer personellerle çarpışma yaşıyor musunuz? 
 Sık sık 
 Nadiren 
 Hiç  

11. Sizce mutfakta geçiş alanları uygun mesafede mi? 

Geçiş alanı  Yeterli  Yetersiz  

İki çalışma tezgâhı arası mesafe   

Koridorlar    

Yerleşik ekipmanlar için ayrılan alan   

Seyyar araçların geçtiği alanlar   

Diğer alanlar (........................)   
 
12. En çok sıkışıklığı hangi alanda yaşıyorsunuz? 

 Pişirme 
 Sebze hazırlık 
 Et hazırlık 
 Pasta hazırlık 
 Soğuk depo 
 Kuru depo 
 Günlük depo 
 Servis alanı  

13. Mutfak alanı günün en yoğun saatinde dahi rahat çalışmanıza olanak veriyor mu? 
 Evet oldukça rahat 
 Hayır özellikle servis saatinde sıkışık 
 Her zaman sıkışık 

14. Giyinme alanlarınız yeterli kapasitede ve uygun düzende mi? 
 Odalar çok dar 
 Odalarda yeterli sayıda dolap yok 
 Personel odamız yok 
 Odalarımız uygun genişlik ve düzende 
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Ek 3. Lazer Metre 

 

 
 

Teknik Özellikler: 

Uzaklığı ölçer, alan ve hacim hesaplar. 

Markası: Stabila LE-40 

Birimi: m, m², m³ 

Çalışma prensibi: Bulunulan noktadan ölçülmek istenen alan seçilir, düğmeye 

basılarak ekranda ölçülen mesafe görülür. 
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Ek 4. Dijital Işık Ölçer 

 

 
 

Teknik Özellikler: 

Işık seviyesini ölçer. 

Markası: Lutron LX-1108 

Birimi: Lux / Candle 

Çalışma prensibi: Öncelikle istenilen birim seçilir. Ölçüm yapılmak istenilen alanda 

ölçüm yapılır, isteğe göre minimum ve maksimum değerler kaydedilebilir. 

Standardı: Çalışma alanlarında 200 lux ve üzeri (veya metrekareye 50 watt), diğer 

alanlarda 100 lux ve üzeri (veya metrekareye 20 watt) (45). 
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Ek 5. Dijital Nem ve Sıcaklık Ölçer 

 

 
 

Teknik Özellikler: 

Nem ve sıcaklık ölçer. 

Markası: Lutron HD-3008 

Birimi: º C, %  

Çalışma prensibi: Ölçüm yapılmak istenilen alanda kullanılır. 

Standart ölçü: Sıcaklık yazın 18° C, kışın 22° C 
                         Mutfak nemi: % 60-70 (45). 
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EK 6. Hava Debisi Yöntemi ve Kurumların Havalandırma Sistemlerinin  

Kalitesinin Belirlenmesi 

Kabul Edilebilir İç Hava Kalitesi İçin Havalandırma: 

İç hava kalitesi; dış hava kalitesi, kapalı hacimlerin tasarımı, havalandırma 

sisteminin tasarımı, bu sistemin nasıl işletildiği ve bakımını yapıldığı, kirletici 

kaynakların varlığı ve şiddeti gibi pek çok etkene bağlıdır. 

Kabul edilebilir iç hava kalitesi, standartta, içerisindeki bilinen kirletici 

derişikliklerin belirlenen seviyeden düşük olması ile bu havaya maruz kalan 

bireylerin ortamdan etkilenmemesi durumunda sağlanabilir. Havayı kirleten 

maddeler arasında, gazlar, buharlar, mikroorganizmalar, duman ve diğer tanecikli 

maddeler sayılabilir. Bu maddeler içerideki havada bulunabileceği gibi, 

ekipmanlardan, yapı malzemelerinden, yüzey kaplamalarından da kaynaklanıyor 

olabilir. 

Hava Debisi Yöntemi: 

Hava debisi yöntemi kabul edilebilir hava kalitesi sağlamak için bir 

yöntemdir ve bir alanda havalandırmanın hangi debi ile yapılacağını belirler. Debi: 

birim zamanda belirli bir alandan geçen akışkan miktarı olarak tanımlanır. Hava 

debisi yönteminde öncelikle ortamın hacmini ölçmek gerekir. Bir ortamdaki hava 

belirli bir sürede değişmelidir. Mutfak alanlarında havanın saatte 15-20 kez 

değişmesi gerekir. 

Örneğin, Resmi Kurum 1’i inceleyecek olursak: 

Mutfak alanı: 300 m2 

Yükseklik: 3 m 

Mutfak alanı = Mutfak alanı x Yükseklik 

Mutfak alanı = 300 m2 x 3 m  

Mutfak alanı = 900 m3 

Saatte en az 15 kere havanın değişmesi gerektiğini düşünürsek 

900 x 15 = 13500 m3 havanın 1 saatte değişmesi gerekir. 
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1 dakikada ne kadar ölçtüğünü bulmak istersek; 

1 saat = 60 dk. 

13500 m3/ 60 dk = 225 m3/dk 

 Formülü (formül 2) hava akım hızını ve debisini ölçen araçla yaptığımız test 

ile karşılaştırdığımızda 225 m3/dk’nın üzerinde bir veri elde ettiğimizde 

havalandırmanın bu kurum için yeterli olduğunu görürüz. Resmi Kurum 1’de 

davlumbaz sayısı 1’dir. Birden fazla davlumbazı olan kurumlarda her bir davlumbaz 

için ayrı ayrı ölçüm yapılmalıdır. 

Hava akım hızı ve debi ölçerin bu kurum için verdiği sonuç = 286 m3/dk’dır. 

Bu durumda havalandırmanın Resmi Kurum 1’de yeterli olduğunu söyleyebiliriz. 

Hesaplamalar: 

Debi (m3/dk) = Mutfak alanı (m2) x Yükseklik (m) x15 / 60 (dk)  (2) 

DH1 = 400 x 2.7 x 15/60 = 270 

DH2 = 510 x 4.5 x 15/60 = 573 

ÖH1 = 388 x 3.5 x 15/60 = 339 

ÖH2 = 350 x  4 x 15/60 = 350 

RK1 = 300 x 3 x 15/60 = 225 

RK2 = 277 x 3 x 15/60 = 207 

ÖK1 = 239 x 3 x 15/60 = 179 

ÖK2 = 180 x 3 x 15/60 = 135  
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EK 7. Hava Debisi ve Hızı Ölçer 
 
 

 
 
 

Teknik Özellikler: 

Hava hızı ölçümü ve hava akış hızı ölçümü yapar. 

Markası: Lutron AM-4206M 

Birimi: m³/ dk.  

Havalandırma sisteminin kalitesini ölçer, havalandırma tesisatının keşfi sırasında da 

kullanılır. 

Çalışma prensibi: Havalandırma sistemi çalıştırılır ve davlumbazın bacasına doğru 

olabildiğince hava çıkışına en yakın noktasına birkaç dakika süre ile tutulur. 

Göstergede sonuç elde edilir. 
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EK.8. Toplu Beslenme Sistemlerinde Mutfak Planlaması ve İş Akışı 

Denetim Listesi (Check-List) 
 
    MUTFAĞA AİT ÖLÇÜLER EVET HAYIR 

Tavanın yerden yüksekliği 4-6 metre mi?    

Oturularak çalışan tezgâhlarda tezgâh yüksekliği 65 cm mi?    

Ayakta çalışılan tezgâhlarda tezgâh yüksekliği 85 cm mi?    

Fayansların yerden yüksekliği en az 2 metre mi?    

Çalışma tezgâhı ile kuzine arası mesafe en az 90 cm mi?    

İki kuzine veya fırın - kuzine arası mesafe 90 - 120 cm mi?    

Koridor genişliği 150 cm mi?    

Araçların duvardan uzaklıkları 0 veya 45 - 60 cm mi?    

Lavaboların genişliği 60 - 90 cm mi?    

Rafların yerden yüksekliği en fazla 180 cm mi?    

Büyük ekipmanların önlerindeki mesafe 90 - 120 cm mi?    

Hamur açma tezgâhı 120 cm mi?    

Tezgâh genişliği (tek kişilik) en az 90 cm mi?    

Karşılıklı kullanılan tezgâh genişliği en az 150 cm mi?    

Servis bankolarının genişliği 60 cm mi?    

Servis bankolarının yüksekliği 85 cm mi?    

Satın alma alanı toplam alanın % 5’i kadar mı?    

Hazırlık alanlarının her biri toplam alanın % 10’u kadar mı?    

Kuru ve soğuk depoların her biri toplam alanın % 10’u kadar mı?    

Günlük depo toplam alanın % 5’i kadar mı?    

Pişirme alanı toplam alanın % 15’i kadar mı?    

Personel odası toplam alanın % 10’u kadar mı?    

Yönetici odası toplam alanın % 5’i kadar mı?    

Satın almadan servise kadar doğru akış sağlanmış mı? 
(Satın alma, depolama, hazırlık, pişirme, servis) 
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    FİZİKSEL KOŞULLAR  EVET HAYIR 

Doğal aydınlatma kullanılıyor mu?    

Yapay aydınlatma çalışma alanlarında en az 200 lux mü?    

Yapay aydınlatma diğer alanlarda en az 100 lux mü?    

Aydınlatmada beyaz ışık kullanılmış mı?    

Aydınlatmada buzlu cam kullanılmış mı?    

Havalandırma tesisatı uygun mu?    

Sıcaklık yazın 18º C, kışın 22º C mi?    

Pencerenin toplam yüzeyi oda tabanının en az ¼’ü kadar mı?    

Yeterli sayıda lavabo var mı?    

Yeterli sayıda el yıkama lavabosu var mı?    

Çöpler günlük toplanıyor mu?    

Çöp odası (varsa) soğutmalı mı?    

Elektrik tesisatı toprak hatlı ve su geçirmez mi?    

24 saat sıcak su tesisatı var mı?    

Mutfaklar arasında bölmeler mevcut mu?    

Zemin su geçirmez, dayanıklı, kaymayan malzemeden yapılmış mı?    

Zeminin eğimi uygun mu?    

Merdivenlerin eğimi 20 - 50 derece arasında mı?     

Duvar açık renkle boyanmış mı?    

Tuvaletler mutfaktan en az 8 metre uzaklıkta mı?    

Satın alma bölümü personel giriş çıkışından ayrı mı?    

Depolar kuzeye bakıyor mu?    

Kuru ve soğuk depo ayrı mı?    

Depolar satın alma alanından sonra mı yer alıyor?    

Mutfak duvarlarında koruyucu var mı?    

Mutfak nemi  % 60 - 70 mi?    
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EK 9.  Toplu Beslenme Hizmeti Veren Farklı Kurum Tipleri için Önerilen  

Mutfak Alan  Büyüklükleri (59) 

 

Her Bir Kuver İçin Alan Gereksinimi (m²) 

Kuver sayısı 200 300 600 1000 

Kafeterya 0.58 0.42 0.35 0.30 

Hastane 1.00 0.76 0.72 0.65 

Otel 1.00 0.49 0.42 0.33 

Restoran 0.58 0.33 0.26 0.23 

Endüstriyel 
yiyecek içecek 
işletmesi 

0.65 0.40 0.40 0.37 
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Ek -10. Anket Formu 1’de Yer Alan Sorulara Ait Standartlar (1,11,18,40,47,48,49) 
 

 
Değişkenler 

 
Uzunluk / Genişlik/ Mesafe/ 

Yükseklik 
Tavanın yerden yüksekliği    4-6 m 

Oturularak çalışılan tezgahlarda çalışma 

tezgahının yerden yüksekliği 

65 cm 

Ayakta çalışılan tezgahlarda çalışma tezgahının 

yerden yüksekliği 

85 cm 

Fayansların yerden yüksekliği en az    2 m 

Çalışma tezgahı ile kuzine arası mesafe   90 cm 

İki kuzine veya fırın kuzine arası mesafe  90-120 cm 

Koridor genişliği     150 cm 

Araçların duvardan uzaklıkları   0 cm / 45-60 cm 

Lavaboların genişliği     60-90 cm 

Rafların yerden yüksekliği en fazla   180 cm 

Büyük ekipmanların önlerindeki mesafe  90-120 cm 

Hamur açma alanı     120 cm 

Tezgah genişliği     90 cm 

Karşılıklı kullanılan tezgah genişliği   150 cm 

Tezgah ile araçlar arası mesafe   90 cm 

Servis bankolarının genişliği    60 cm 

Servis bankolarının yüksekliği 85 cm 

 
 

 


