Kabulü: 23/12/2019 tarih ve 2019/85 sayılı Senato Kararı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN DENETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde

1-

Bu

yönergenin

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek

amacı

Yüksek

Yüksekokulu

İhtisas

öğrenci

ve

Üniversitesi’ne
personelinin

bağlı

beslenme,

dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan yemekhane,
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. gibi taşınmazların özel hijyen şartları, gıda güvenilirliği
denetimleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde

2-

Bu

yönerge

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek

Yüksek
Yüksekokulu

İhtisas
öğrenci

Üniversitesi’ne
ve

personelinin

bağlı
beslenme,

dinlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen yemekhane, kantin,
kafeterya, büfe, çay ocağı vb. taşınmazların denetimleri ile ilgili esas ve usulleri
kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge; 03/02/1984 tarihli, 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“Yükseköğretim Kurumları, Mediko – Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği Madde 15 a bendi ‘’ hükümlerine dayanmaktadır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
b) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
c) Denetim birimi: Bünyesinde yemekhane, kantin ve kafeterya bulunan Sağlık, Spor ve
Kültür Daire Başkanlığı’nca görevlendirilen diyetisyen, sağlık personeli, üniversite öğrenci

konseyi başkanı/başkan yardımcısı veya Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu
öğrenci temsilcisinden oluşturulan kantin yemekhane ve kafeterya denetim birimini ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun ve Komisyonun Görevleri
Yönetim Kurulu
Madde 5- Üniversiteye bağlı birimlerde açılmış bulunan yemekhane, kantin ve kafeteryaların
denetlenmesi ile ilgili kararları alır. Denetim birimince teklif edilen konuları karara bağlar.
Denetim Birimi
Madde 6- Kantin yemekhane ve kafeterya denetim birimindeki görevlilerin görev süresi üç
yıl olup, görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler. Süre dolmadan
üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
Denetim Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Öğrenci yemekhane, kantin ve kafeteryaların denetim esaslarına ilişkin Yönetim
Kuruluna öneri sunmak,
b) Denetim Birimi tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporları
değerlendirerek yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
c) Yapılan denetimler sonucunda bu yönerge ve ihale sözleşmesi ile belirlenen
hükümlere uymayan yemekhane, kantin ve kafeterya işletmeleri hakkında yönetim
kuruluna bilgi vermek.
d) Yemekhane, kantin ve kafeteryada hizmetin kalitesini arttırıcı tedbirler almak, daha
iyi uygulamalar konusunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
e) Üniversite birimlerinde bulunan yemekhane, kantin ve kafeteryalarda yiyeceklerin
hazırlanması, servise sunulması, saklanması ile alet, makine, malzemelerin genel
temizliği ve hijyeni konusunda denetimler yapmak,

f) Satışa sunulan ürünlerden bozulan, kullanım süresi geçen ya da tüketime uygun
olmayan yiyeceklerin satıştan menedilmesini sağlamak, bu hususta Yetkili Organları
uyarmak ve haber vermek,
g) Çalışan elemanların kılık, kıyafet ve genel temizlik kurallarına dikkat etmeleri ile
sağlık kontrollerinin (sarılık testi, portör muayenesi, akciğer grafiği vb.) yapılmasını
ve periyodik olarak çalıştığı sürece devam ettirilmesini sağlamak,
h) Çalışan elemanların sigortasız çalıştırılması durumunda Yetkili Organlara haber
vermek,
i) Hizmetin kalitesinin arttırılmasının konusunda tavsiyelerde bulunmak,
j) Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda akademik yılda iki kez denetlemek,
denetim raporlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 7- Bu Yönerge Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu Yönerge hükümleri Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

