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YEMEK HİZMETİ ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Birimi olarak 12/11/2017-

13/02/2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılan yemek hizmeti değerlendirme 

anket çalışmasına 1457 öğrenci, 58 personel katılmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Güz 

döneminde günlük maximum 14.000 yemek verildiği göz önüne alınarak ankete katılım oranı 

% 10,82 gibi oldukça düşüktür. 

Ankete katılan kişilerin % 83.73’ ü soruları orta, iyi ve mükemmel olarak değerlendirmiş olup, 

% 16.27’ 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. 

Anket değerlendirme sonuçlarında % 80’ nin altında kalan anket soruları değerlendirmeye 

alınmıştır. Anket soruları arasından; 

Yemek sıcaklıkları sorusu değerlendirme sonucu % 76.34 çıkmış olup, yemek sıcaklıkları takip 

çizelgeleri kontrol altına alınmıştır,  

Tatlıların kalitesi sorusu değerlendirme sonucu % 74,03 çıkmış olup, tatlı üreten firma 

değiştirilmiştir. Sütlü tatlılar ve şerbetli tatlıların bir kısmını mutfağımızda üretilmeye 

başlanmıştır. 

Tatlıların verilme sıklığı değerlendirme sonucu % 75,4,  

Meyvelerin verilme sıklığı değerlendirme sonucu % 71,9 çıkmış olup, teknik şartnamemize 

göre haftada 2 defa meyve ve haftada 2 defa tatlı verilmesi sebebiyle bu konuda şartname 

maddeleri dışına çıkılamamıştır. 

Söz konusu anket sorularının dışında beslenme hizmetleri memnuniyetini artırmak amacıyla, 

yemek menülerimizde farklı yemekler ve tatlılar menülerde sunulmuştur ve sunulacaktır. 

Sözlü ya da yazılı olarak Beslenme Hizmetleri Birimine yapılan yemek değerlendirmelerine 

göre şartname maddeleri çerçevesinde yemeklerin menüye yazılıp yazılmayacağına ve 

yüklenici firmadan personele yönelik eğitimlerin alınmasına karar verilmiştir. 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. 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası üzerinden Şikayet/Öneri yapılabilmesi için 

çalışma başlatılmış olup, 19 Şubat 2018 tarihinden itibaren kullanıma açılacaktır. 
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