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YEMEKHANE PERSONELİ TALİMATI 

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı yemekhane kullanımı iş sağlığı ve güvenliği açısından 

tanımlanmaktadır. 

2.KAPSAM: Bu talimat yemekhane personelini kapsar. 

3.UYGULAMA: 

3.1. Mutfak personeli sabah işe başladığı zaman sivil elbisesini çıkarıp aşçı elbisesini 

giyecektir. 

3.2. Mutfak içerisinde kullandığı terliklerle kesinlikle dışarı çıkılmayacaktır. Terlikler her gün 

yıkanacaktır. 

3.3. Personel hijyen kurallarına uygun çalışacaktır. ( Eldiven; ağız maskesi ve bone 

takılacaktır.) 

3.4. İşe başlamadan önce saç ve sakal tıraşı olacak, tırnak kontrolü yapılacaktır. 

3.5. Mutfakta herhangi bir kesici ve delici aletle hiçbir şekilde şaka yapılmayacaktır. 

3.6. Her vardiya değişiminde mutfak temizliği yapıldıktan sonra; sonraki vardiyaya teslim 

edilecektir. 

3.7. Personel kullandığı aleti işini bitirdikten sonra yerine koyacaktır. 

3.8. Mutfak içinde her personel; herhangi bir yerde ya da alette gördüğü düzensizlik veya kiri 

temizlemekle zorunludur. 

3.9. Her personel çalıştığı mekanın günlük temizliğiyle sorumludur. 

3.10. Başkasının elbisesini  ya da herhangi bir eşyası kullanılmayacaktır. 

3.11. Yemekte çıkabilecek olumsuzluklardan o yemeği yapan aşçı sorumludur. 

3.12. Mutfak sorumlusunun bilgisi dışında kilerden veya soğutuculardan yiyecek ve içecek 

alınmayacaktır. 

3.13. Her personel kendi soyunma dolabından sorumludur. Temizliğini ve bakımını yapmak 

zorundadır. 

3.14. Banyo yapıldıktan sonra ayna, klozet ve banyo temizlenecektir. 

3.15. Servis zamanlarında, dışarıdaki personel ile kesinlikle konuşulmayacaktır. Çok önemli 

bir konu varsa servisten sonra görüşülecektir. 

3.16. Her personelin kendisine ait bir temizlik bezi olacaktır. Çalışma esnasında, çalıştığı 

alanın temizliğini yapacaktır. 



 

2/2 
 

3.17. Çalıştığı aletin ( Bıçak, kepçe, kazan vs.) işi bittikten sonra temizliğini yapıp yerine 

koyacaktır. 

3.18. Servis esnasında başka yemek isteyen personele ekstra yemek yapılmayacak veya 

verilmeyecektir. 

3.19. Soğutuculara ağzı açık yiyecek ya da içecek konulmayacaktır. 

3.20. Çöp bidonlarının ağızı kapalı tutulacak ve temizliği her zaman yapılacaktır. 

3.21. Bardaklar her akşam yemekten sonra çamaşır suyu ile yıkanacaktır. 

3.22. Çalışılan iş yarım bırakılmayacak, başka şahısa devredilmeyecek, bitirilecektir. 

3.23. Bulaşık hane temizliği her zaman yapılacak iş bitiminde küvetlerin ve bulaşık 

makinesinin temizliği yapılacaktır. 

3.24. Mutfakta kesinlikle sigara ve alkol içilmeyecektir. 

3.25. Mutfak içerisindeki hiçbir malzeme, demirbaş, yiyecek, içecek mutfak sorumlusunun 

bilgisi olmadan dışarı çıkarılmayacaktır. 

3.26. Unutulmamalıdır ki, temizlik ilkelerine uymak ve uygulamak iyi bir aşçı için ön 

koşuldur. Ve yine unutulmamalıdır ki yaptığınız iş insan sağlığıyla direk ilişkilidir. 

Yapacağınız bir hata çözemeyeceğiniz sağlık problemleri doğurabilir. 

3.27. Mutfağa giren bütün herkese galoş verilecektir. 

3.28. Yemekhanede bulunan soğutucunun kalibrasyonu aylık olarak aşağıdaki şekilde kontrol 

edilecektir: 

- Kalibre edilmiş bir elektronik termometre 1 dakika süre ile soğutucunun içine konulacak ve 

soğutucunun kapısı kapalı tutulacaktır. Bu süre sonunda termometrenin gösterdiği derece ile 

soğutucunun elektronik panelindeki değerler karşılaştırılacaktır. Değerler arasındaki farkın 

±2°C’ yi geçmesi durumunda yetkili servis tarafından soğutucunun tamiri yapılacaktır. Aylık 

değerler ekteki forma işlenecektir. 


