
 

 

EK-1 

BEYAZ BAYRAK OKUL PANSİYONU DENETİM FORMU 

DEĞERLENDİRME TARİHİ   İLK BAŞVURU YİNELEME  
 

PANSİYON ADI: 

ADRESİ: 

TELEFON NUMARASI: ÖĞRENCİ SAYISI (KIZ): TOPLAM PERSONEL SAYISI: 

 ÖĞRENCİ SAYISI (ERKEK): ODA SAYISI: BİNA SAYISI: 

 
A.PANSİYON ÇEVRESİ AP VP 

1. Pansiyon çevresinde çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlı canlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar yoktur. 1  

2.Bahçenin etrafı çevrilidir. 1  

3.Pansiyon çevresinde öğrencilerin spor yapabileceği alanlar düzenlenmiştir. 1  

4. Bahçe temiz (çöp, atık su birikintisi vb. yoktur) olup bahçe zemini düzgündür. 1  

5.Bahçede çöp kovaları ve çöplerin toplandığı sistem vardır.  1  

6.Bina dış görünümü bakımlıdır. 1  

7. Pansiyon bahçesi ağaçlandırılmıştır. 1  

B. BİNA İÇİ 

8. Tüm zeminler kolay temizlenebilir malzemeden yapılmıştır. 1  

9. Zararlılarla mücadele yapılmaktadır. 2  

C.KORİDORLAR 

10.Temiz ve düzenlidir. 1  

11. Koridorlarda kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır. 2  

12. Az kullanılan alanlar (merdiven altı çatı boşluğu vb.) temizdir. 1  

13.Sağlık, hijyen, çevre sağlığı vb. konuları içeren panosu vardır. 1  

Ç. ODALAR/ETÜT SALONLARI 

14. Odalar barınan öğrenci sayısı dördü geçmemektedir. 2  

15. Odaların duvarları boyalıdır; odalar temiz ve düzenlidir. 2  

16.Günlük olarak temizlik yapılmaktadır. 1  

17. Odalardaki nevresim ve çarşaflar 15 günde bir yıkanmaktadır.  1  

18. Etüt odalarının/salonlarının günlük olarak temizliği yapılmakta, tertip ve düzeni sağlanmaktadır. 2  

D.  BANYO TUVALET VE LAVABO  

19.Banyolar öğrenciler için yeterli sayıda birer kişilik duşa kabinler mevcuttur.  2  

20. Kız ve erkek öğrenciler için yeterli sayıda tuvalet vardır.   2  

21.Yeterli sayıda lavabo vardır.  2  

22. Banyo ve tuvaletlerde kişisel terlik kullanımı için uygun raf veya dolaplar mevcuttur. 1  

23.Tuvaletler temizdir, su birikintisi yoktur. 2  

24.Tuvalet pencerelerinde sineklik vardır. 1  

25.Her kabinde çalışır çöp kovası ve çöp poşeti vardır. 2  

26.Tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kâğıt havlu/kurutma makinesi vardır. 3  

27. Su kesintisi durumunda tuvaletlere su sağlayacak sistem vardır. 2  

28.Uygun kanalizasyon/fosseptik sistemi vardır. 2  

 
E.İÇME SUYU 

29.Şebeke suyu kullanılmaktadır. 2  

30.Su kesintilerine karşı pansiyonda su deposu vardır. 1  

31. Pansiyon su deposu iç yüzey kaplaması, uygundur, tahliye vanası vardır. 1  
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           Form arka sayfadaki kılavuza göre doldurulacaktır. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Temsilcisi    Temsilcisi 

 

Halk Sağlığı Müdürlüğü  Halk Sağlığı Müdürlüğü       Okul Müdürü 

        Temsilcisi            Temsilcisi

32. Pansiyon su deposu temizliği düzenli olarak yapılmakta ve kayıt edilmektedir (Belge ibraz edilecektir). 1  

33.Musluktan alınan su numunesine klor düzeyi yeterlidir. 1  

34.Kuyu/şebeke su numuneleri İTASHY’te belirtilen mikrobiyolojik şartları taşımaktadır. (Belge istenmesi gerekmektedir.) 2  

F.PANSİYON MUTFAK/YEMEKHANE/DEPO 

35.Çalışanların hijyen eğitimi belgesi vardır.  2  

36.Pansiyonda çalışan kişiler temizlik ve hijyen kurallarına uymaktadır. 2  

37.Gıda hazırlık, üretim ve servis alanı içinde saç, sakal ve bıyığın kapatılması amacıyla kep/bone/şapka/maske 
kullanılmaktadır. 

2  

38.Kullanılan araç, gereç, malzeme ve ekipmanlar temizdir. 2  

39.Son kullanım tarihi geçmiş gıda bulunmamaktadır. 2  

40.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli gıdalar kullanılmaktadır. 2  

41.Fiziki koşullar, havalandırma ve aydınlatma yeterlidir. 2  

42.Duvar ve zeminler temiz ve bakımlıdır. 2  

43.Akarsuyu bulunan lavabo bulunmaktadır. 2  

44.Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık, sırrı dökülmüş ve uygun olmayan madde ve malzemelerle gıda 
hazırlanmamakta ve servisi yapılmamaktadır.  

2  

45.Gıdaların doğranmasında ve hazırlanmasında kullanılan doğrama tezgahları tahta malzeme dışında kolay 
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme kullanılmaktadır. 

2 
 

46.Pansiyon yemekhaneleri, ürettikleri yemek partisinin her çeşidinden alınan en az 250 gr’lık bir örneği (72) saat uygun 
koşullarda (soğukta ya da dondurarak) saklamaktadır. 
 

2  

47.Gıdalar gruplarına göre sınıflandırılarak muhafaza edilmek üzere uygun depolara yerleştirilmekte ve mevzuatta 
belirtilen sıcaklık derecelerinde muhafaza edilmektedir. 

2  

48.Depodaki gıdanın duvarlardan uzaklığı ve zeminden yüksekliği en az 15 cm’dir. 1  

49.Depolarda gıda taşınmasına uygun plastik malzemeden yapılmış ve kolayca temizlenebilir, dezenfekte edilebilir 
nitelikte ve zeminin temizliğine engel olmayacak uygun bir yükseklikte paletler kullanılmaktadır. 

1  

50.Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere olumsuz 
etkide bulunmayacak niteliktedir. 

2  

51.Depolarda ambalajı açık bırakılmış gıda maddesi bulunmamaktadır. 2  

52.Depo, mutfak ve yemekhanelerde havalandırma yeterlidir. 2  

53.Öğrencilerin ulaşabileceği yerde kapaklı çöp kovası ve kova içinde çöp poşeti vardır. 2  

G.İLKYARDIM 

54.Pansiyonda temel ilkyardım sertifikası almış personel vardır.  2  

55. Revir/ilkyardım dolabında uygun ve yeterli miktarda temel ilkyardım malzemeleri bulunmaktadır. 2  

 H.DİĞER 

56.Temizlik için uygun araç-gereç ve malzeme vardır. 2  

57. Atık malzemelerin (atık yağ, kâğıt, cam vb.) dönüşümü için geri dönüşüm kutuları ve toplama alanları vardır. 2  

58. Mutfak/yemekhane ve tuvaletlerin temizliğinin periyodik olarak yapıldığına dair çizelge vardır. 2  

59. Pansiyondaki engelli öğrencilerin ihtiyacına cevap verecek (engelli rampası, tuvalet- lavabo, engelli asansörü) vardır. 1  

60.Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığından bildirim kaydı almış temizlik ürünleri kullanılmaktadır. 1  

61.Eğitim öğretim yılı içeresinde öğrencilere yönelik sağlık, hijyen, çevre sağlığı vb. eğitimler düzenlenmiştir. 1  

62. Çamaşırhane temiz ve düzenlidir. 1  

Değerlendirme Sonucu: Toplam Puan 100  



 

 

 

“BEYAZ BAYRAK” PANSİYON DENETİM FORMU DOLDURMA KILAVUZU 

1. AP ağırlıklı puan, VP verilen puan anlamına gelmektedir. 
2. Puanlamada; toplamda 100 üzerinden 90 puan alan pansiyon “Beyaz Bayrak” almaya hak 

kazanır. 
3. Madde 9’da ilgili mevzuata göre zararlılarla mücadele yapıldığına dair belge istenecektir. 
4. Madde 11, 25 ve 53’te çöp kovası kapaksız ise 1 puan verilecektir. 
5. Madde 16’da günlük temizlik takip çizelgesine, madde 17’de ise temizlik takip çizelgesine 

bakılacaktır. 
6. Madde 19, 20 ve 21’de her 5 öğrenci için en az 1 duşakabin, tuvalet lavabo bulunmalıdır. 

Ayrıca engelli öğrenciler için bir engelli tuvaleti bulunmalıdır. Her bir alan için yeterli sayı 
olmaması halinde 1 puan verilecektir. 

7. Madde 26’da sayılan her bir özellik için 1 puan verilecektir. 
8. Madde 29’da kuyu suyu kullanılıyorsa 1 puan verilecektir. 
9. Su deposu olmayan okullarda Madde 30 ve 31 için puan verilmeyecek, 2 puan Madde 29’a 

eklenecektir. 
10. Madde 34 için su numunesi alınacak ve İTASHY (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik) Ek-1 de yer alan 3 mikrobiyolojik parametreye uygunluk değerlendirecektir. 
11. Madde 35’te personelin hijyen ve sanitasyon eğitimi almış olduğunu gösteren belgelere 

bakılacaktır. 
12. Madde 54’te ilkyardım eğitimi almış en az bir personel çalıştırılma şartı aranacaktır. 

 

 


