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1. BİRİMİ: Mutfak ve Yemekhane 

2. GÖREV ADI: Mutfak Hizmetlerinden Sorumlu Diyetisyen 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekim Yardımcısı 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen mutfak hizmetleri sorumlu diyetisyeni 

yerine birimdeki diğer çalışanlardan biri görevlendirilir. 

5. GÖREV AMACI:  

Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, beslenme ve diyet bölümünde yürütülen tüm faaliyetlerin 

organizasyonunu, sevk ve  idaresini  sağlamak, hastane çalışanları, hastalar ve özel diyetli hastalar  için pişirilen 

yemeklerin  servislerde  ve  yemekhanelerde  dağıtımının  yapılmasını  sağlamak  amacıyla  gerekli  düzenleme 

faaliyetlerini yönlendirmek ve kontrol etmek. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Mutfakta ve yemekhanede çalışan personelin iş bölümünü yapmak, çalışmaları yönlendirmek ve 

denetlemek.  

 Üretim  alanı  ve  depolama  alanının  kontrolünü  yapmak.  Yemekhanelerin  temiz  ve  düzenli  olmalarını 

sağlamak. 

 Mutfak malzemelerinin ihtiyacını temin etmek. 

 Gelen malzemeleri kontrol etmek. 

 Yemeğin hazırlanması, dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetlerin kontrolünü yapmak. 

 Yemek listelerini hazırlamak.  

 Yemek kalitesinin yükseltilmesini sağlamak. 

 Yemekhanelerde ve kliniklerde yemek dağıtımının, hijyenik ortamda ve düzenli bir  şekilde yapılmasını 

sağlamak. Yemek dağıtımı yapan görevlilerin maske, eldiven ve başlık kullanmalarını sağlamak. 

 Yemekhane ve mutfaktaki araç ve gereçlerin bakımı ve arızalarının giderilmesi  için  ilgili birimlerle  ilişki 

kurmak. 

 Mutfak personelinin izinlerini düzenlemek. 

 Hazırlanan günlük iaşe tabelalarını kontrol etmek. 

 İhale şartnamelerini hazırlamak ve ilgili birime teslim etmek. 

 Yıllık istatistikleri hazırlamak. 

 Maliyet analizleri yapmak. 

 Özel gün ve gecelerin organizasyonunu yapmak.  

 Mutfak personelinin vücut temizliğine dikkat etmelerini sağlamak. 

 Yemek dağıtımlarının düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak. 
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 Yemek dağıtım araçları, mutfak ve yemekhane araç‐gereçlerinin bakımı ve arızalarının giderilmesi  için 

ilgili birimlerle ilişki kurmak. 

 Astları arasında dengeli bir işbölümü sağlamak; yapılacak işler hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak; 

işlerin yapılmasına nezaret ederek ve katkıda bulunarak zamanında ve eksiksiz biçimde sonuçlandırılmasını 

sağlamak. 

 Yürütülen  faaliyetlerin  en  verimli  şekilde  gerçekleştirilebilmesi  için  gerekli  araç,  gereç,  malzeme, 

personel, vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek. 

 Yeni alınan personelin  işe uyum sağlamasına yardımcı olmak; grup çalışmalarını,  yardımlaşmayı  teşvik 

etmek; uyumlu bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamak. 

 Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak. 

 Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında 

oluşmasını sağlamak. 

 Görev  verilmesi  halinde  faaliyetleriyle  ilgili  dış  temaslarda  bulunmak,  söz  konusu  temaslarda  verilen 

talimatlar içinde davranmak; gelişme ve sonuçları amirine bildirmek. 

 Amirleri tarafından görevlendirilmesi durumunda, komisyon, komite, vb. çalışma gruplarında yer almak; 

verilen görevleri yapmak. 

 Amirinin  ihtiyaç duyabileceği  kendi  görev alanı  kapsamındaki her  türlü bilginin her an kullanılabilecek 

durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı ve sözlü 

açıklamalarda bulunmak. 

 Konusuyla ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme yetkisine sahip olmak. 

 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

 Amirinin belirlediği esaslar çerçevesinde evrakları imza ve paraf etmek. 

 Astlarının yetişmesini sağlamak, astlarına iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, 

bilgi istemek. 

 Malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine önerilerini bildirmek. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

7. ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet  verdiği  hasta  ve  çalışanların  ihtiyaçlarını  en  etkin,  hızlı  ve  verimli  biçimde  karşılamayı,  hizmet 

kalitesini yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların  ihtiyacına ve 

hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 
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 Görevini  belirlenen  standartlara  ve  süreçlere  uygun  şekilde  yürütür,  hizmetten  yararlananlara  iş  ve 

işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm  eylem  ve  işlemlerinde  yasallık,  adalet,  eşitlik  ve  dürüstlük  ilkeleri  doğrultusunda  hareket  ederler, 

görevlerini  yerine  getirirken  ve  hizmetlerden  yararlandırmada  dil,  din,  felsefi  inanç,  siyasi  düşünce,  ırk, 

cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum  içinde güveni  sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği  itibar ve güvene  layık olduğunu 

davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve 

gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir. 

 Çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  herhangi  bir  potansiyel  ya  da  gerçek  çıkar  çatışması 

konusunda  dikkatli  davranır,  çıkar  çatışmasının  farkına  varır  varmaz  durumu  üstlerine  bildirir  ve  çıkar 

çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum  bina  ve  taşıtları  ile  diğer  kurum  malları  ve  kaynaklarının  kullanımında  israf  ve  savurganlıktan 

kaçınır; mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve 

tutumlu davranır. 

8. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu 

genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli 

davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu 

üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 
 

 

 

 

 

 


