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Görevin/Ġşin Kısa Tanımı 
 

Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda Personel ve öğrencilerle ilgili Beslenme Hizmetlerini 

mevzuat çerçevesinde yapmak.. 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar. 

 Öğrenci ve personelin sağlıklı, doğru, kaliteli ve ekonomik olarak beslenmelerine katkıda 

bulunmak, 

 Güncel iş takibini yapmak ve çalışma takviminin akışını sağlamak, 

 Öğrenci ve personelin yemek konusundaki şikayet ve sıkıntılarını dinleyerek Şube Müdürü ve 

Daire Başkanına iletmek, 

 Çıkan yemeklerin gramaj açısından uygunluğunu takip etmek. 

 Beslenme Hizmetleri bünyesinde hizmet veren yemekhanelerde kullanılmakta olan turnikelerin 

düzenli çalışmasını sağlamak ve öğrenci ve personelin turnike geçişlerine refakat etmek. 

 Mutfakta çalışan personeli denetlemek, mutfak ile ilgili araç ve gereçlerin bakım ve onarımını 

yaptırmak. 

 Birimlere uygun sayıda yemek gönderilmesini sağlamak ve gönderilen yemeklerin kaydını tutarak 

tutanak altına almak. 

 Öğrenci ve personel yemekhanelerinin, mutfak ve depoların temizlik ve düzenini sağlamak. Tüm 

hijyen kurallarına çalışanların uyup uymadığını kontrol etmek. 

 Mutfak, Yemekhane ve yemek dağıtım yerlerinin her türlü temizliğinin ve haşerelere karşı 

periyodik ilaçlamalarının yapılmasını takip etmek, 

 Mutfakta iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasını takip etmek, 

 Kendisine teslim edilen mutfak sabit tesisleri ile taşınır alet ve cihazların çalışır vaziyette olmasını 

sağlamak, 

 Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak 

şekilde yerine getirmek, 

 Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak 

 Tüketime sunulacak yemeklerin servis saatinden önce tat, tekstür, sıcaklık gibi duyusal 

analizlerini yapmak. 

Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Görev Unvanı Beslenme Hizmetleri Görevlisi 

Üst Yöneticisi İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürü  

Bağlı Bulunduğu Yöneticileri 
Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Daire Başkanı,  

İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürü 

Yokluğunda Vekâlet Edecek 

Beslenme Hizmetleri Görevlisi herhangi bir nedenle görevinde 

olmadığı durumlarda görevlerini bağlı bulunduğu yöneticiler 

tarafından vekâleti uygun görülen personel tarafından yerine 

getirilecektir. 
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 Periyodik olarak veya gerektiğinde yemeklerden alınacak numuneleri analize göndermek ve 

sonuçlarını takip etmek, 

 Yemekhanenin düzen ve işleyişini günlük olarak kontrol etmek, gerekli noktalarda müdahale 

etmek, yemekhane personelini eksiklikler konusunda bilgilendirmek, 

 İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek. 

 Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak. 

 Amirlerin vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek, 

 Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı 

Şube Müdürüne ve Daire Başkanına karşı sorumludur, 

 

 

 

 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, 

yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim. 
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