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ANKET DEĞERLENDİRME 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Birimi olarak 

16.01.2018-01/01/2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılan yemek hizmeti 

değerlendirme anket çalışmasına 1838 öğrenci, 54 personel katılmıştır. 2018-2019 Eğitim 

Öğretim yılı Güz döneminde günlük maksimum 15.000 yemek verildiği göz önüne alınarak 

ankete katılım oranı % 12,61 gibi oldukça düşüktür. 

Ankete katılan kişilerin % 68,3’ü soruları orta, iyi ve mükemmel olarak 

değerlendirmiş olup, % 31,7’ si ise yetersiz ve kötü olarak değerlendirmiştir.  Bu çerçevede 

yapılan toplantılarda görevimizin bilinci, hizmet anlayışımız, yemeklerin kalitesi ve 

memnuniyet kavramları üzerinde durulmuş olup, şartname maddeleri göz önüne alınarak 

olumsuzlukların asgariye indirilmesi için aşağıdaki çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir; 

-Yemekhanede oluşan uzun kuyrukları önlemek amacıyla 5. Benmari açılmış olup 2019-2020 

Eğitim Öğretim yılında yeni yemek salonları açılarak bu sorunun çözümü için çalışmalar 

başlatılmıştır. 

-Tatlı ve meyve verilme sıklığı, meyve verilme sıklığı arttırılırsa tatlı verilme sıklığı azalacak 

olup, tatlı verilme sıklığı arttırılırsa meyve verilme sıklığı azalacağından teknik 

şartnamemizde tatlı ve meyvelerin verilme sıklığı haftada 2 defa meyve, 2 defa tatlı olarak 

düzenlenmiş ve haftanın kalan 1 günü ise ayran verilerek düzenlenmiştir. 

-Yemek üretiminde kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı olmalarına ve 

bazı ürünlerde kalite belgelerinin olması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte ve 

gösterilecektir. 

-Yemek sıcaklıkları ile ilgili yemek sıcaklık formu takip altına alınmış olup yüklenici konuyla 

ilgili uyarılmıştır. 

-Özel laboratuvar tarafından alınan kırmızı et numunelerine tür tayini ve mikrobiyolojik 

analizler yapılmış olup analiz sonuçlarında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. 

-Anket çalışmasının yapıldığı dönemde köftelerle ilgili sorunlar tespit edilmiş olup, köftelerin 

yapılış aşamasındaki uygulamalarda değişikliklere gidilerek sorunlar büyük ölçüde 

giderilmiştir. 

-Akşam yemeği menüsü değişikliklerinde firmanın bilgilendirme yapması uyarısında 

bulunulmuş olup öğrenci sayılarının belirsiz olması sebebiyle menüde değişikliklerin olması 

kaçınılmazdır. Yapılan değişiklikler şartnamemize uygun olarak et yemekleri yerine başka bir 

et yemeği, tavuk yemekleri yerine başka bir tavuk yemeği verilmesi tarafımızca onay 

verildikten sonra servis edilmektedir. 

-Tatlı firmalarında değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir. 

Beslenme Hizmetleri Birimi olarak yemek memnuniyetini artırmak amacıyla, farklı 

yemekler ve tatlılar menülerimizde sunulmuştur ve sunulacaktır. 

Sözlü ya da yazılı olarak Beslenme Hizmetleri Birimine yapılan yemek 

değerlendirmelerine göre şartname maddeleri çerçevesinde yemeklerin menüye yazılıp 



yazılmayacağına karar verilmekte olup 2018-2019 yılı Bahar Yarıyılı itibariyle birimimizde 

görevlendirilen diyetisyen tarafından menüler hazırlanacaktır. Yüklenici firmadan personele 

yönelik eğitimler rutin olarak verilmektedir. Ayrıca bundan sonra yapılacak olan anket 

çalışmalarına katılımın arttırılması için çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.  

Bu bağlamda memnuniyet anketleri, hizmet alan kişilerin önerilerinin dikkate 

alınması, şikâyetlerinin giderilmesi, en iyi hizmeti sunma hedeflerinin ortaya konulması 

noktasında kalite geliştirme faaliyetleri üzerinde çalışmalarımız devam edecektir. 

  

   

 

 


