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 Yiyecek – içecek 
bölümü, konaklama 
işletmelerinin çeşitli 
restoranlarında, banket 
salonlarında, barlarında 
vb. konuklara sunulmak 
üzere yiyecek ve içecek 
maddelerinin değişik 
yöntemlerle tedarik 
edilmesini, korunmasını 
ve depolarda 
saklanmasını sağlayan 
ve konukların her türlü 
yiyecek ve içecek 
ihtiyaçlarını karşılayan 
bölümdür. 



 Konukların arzu ettikleri yiyecek 
ve içecekleri belirli kurallar 
dâhilinde sunmak, 

 Konuklara sıcak ve samimi bir 
ortam yaratarak, kendilerini 
psikolojik ve sosyolojik yönden 
rahat hissetmelerini sağlamak, 

 Konukların memnuniyet ve 
devamlılığını sağlayıp satışları 
artırarak işletmeye, dolayısıyla 
personele mümkün olan en 
yüksek geliri sağlamak. 



 Konuk Yönünden Önemi: 
Konuklar; beslenme, dinlenme, 
eğlenme gibi nedenlerle 
konaklama işletmelerini tercih 
ederler. Yiyecek ve içecek servisi 
bölümü konukların olumlu ya da 
olumsuz etkilendikleri önemli 
bölümlerden biridir. Bu bölümde 
konukların memnun ayrılmasını 
sağlamak için dinlendirici, 
eğlenceli ve kaliteli hizmet 
sunulmalı, değişik program ve 
aktiviteler yapılmalıdır. 



 Personel Yönünden 
Önemi: Yiyecek ve 
içecek servisi görevlileri 
meslek ile ilgili temel 
bilgi ve teknikleri çok iyi 
bilmelidirler. Güler yüz, 
nazik karşılama, kibar bir 
sunuş tarzı başarı için 
gerekli ilk adımlardır. 
İşinin gerektirdiği disiplin 
ve sorumlulukları bilen, 
takım ruhu ve iyi ilişkiler 
içinde çalışan servis 
görevlisi, işletme 
tarafından takdir edilir ve 
ödüllendirilir. 



 İşletme Yönünden Önemi: İşletmeler kar amacıyla çalışan 
müesseselerdir. Konuğun memnuniyeti ve devamlılığı satışları 
artırır. Sunulan hizmetin zamanında ve istenilen kalitede olması 
için servis görevlilerinin takım ruhu ve iyi ilişkiler içinde 
çalışmaları gerekmektedir. Bu çalışma sistemi işletmenin olumlu 
yönde tanıtımını ve karlılığını sağlayacaktır. 
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YİYECEK VE 

İÇECEK SERVİSİ 

İşletmenin belirlediği 

standartlarda 

konuğun yiyecek ve 

içecek gereksinimini 

karşılar. 

MUTFAK 

İşletmenin belirlediği 

standartlarda mönüleri 

hazırlayıp, kullanılan 

malzemelerin alınması, 

ve depolanmasını sağlar.  

Mönüler ve ziyafet emirleri 

hakkında bilgi verir. 

ÖN BÜRO 

Otele giriş yapan 

  ya da konaklayan 

konukların gün içinde 

sayısı, saati ve kalış 

şekillerini bildirir. 

ANİMASYON 

Konukların tesis içinde 

daha iyi vakit 

geçirebilmeleri için 

dinlendirici, eğlenceli 

program ve aktiviteler 

düzenler. 

KAT HİZMETLERİ 

Oteldeki genel alanların 

temizliğini yaparken 

serviste kullanılan kumaş 

malzemelerin ve 

üniformaların temizliğini 

de yapar. 

GÜVENLİK 

İşletmenin iç ve dış 

güvenliğini sağlayan 

eğitimli personelin 

bulunduğu departmandır… 

TEKNİK SERVİS 

İşletmenin bina ve 

teçhizatının bakım ve 

tamirini yaparak daha iyi 

çalışır hale getirir. 

İDARİ VE MALİ İŞLER 

İşletme, konuk, 

personel ile ilgili kayıt 

muhasebe işlemlerini 

yürütür. 

•İşletmede bulunan tüm 
bölümler bir zincirin 
halkaları gibidir.  
•Birinin başarısı diğerini 
olumlu yönde 
etkileyeceği gibi 
başarısızlığı da tüm 
bölümleri olumsuz yönde 
etkiler. 
•Yiyecek ve içecek servisi 
çalışanları diğer 
bölümlerle iyi ilişkiler 
kurmalı ve takım ruhu ile 
uyumlu çalışmalıdır. 
•Bu şekilde kaliteli 
hizmet sunulurken 
konuğun işletmeden 
memnun ayrılması 
sağlanmış olacaktır. 



 Yiyecek içecek bölümü ile ilgili nitelikler, en son 
2005/8948 karar sayılı yönetmelikle günün 
koşullarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

 Bu düzenlemeyle, bir ve iki yıldızlı otellere 
restoran zorunluluğu getirilmemişken, üç yıldızlı 
otellerin alakart ve tabldot servisi sunan restoran 
birimlerine sahip olmaları gerekmektedir. 

 Dört yıldızlı otellerde, en az 100 kişi kapasiteli 
restoran, gece kulübü, pasta ve içki servisi verilen 
salon ve alakart hizmeti veren lokanta, kafeterya 
ve snack bar ünitelerinden de en az üç adedi 
bulundurma zorunluluğu vardır. 

 Beş yıldızlı otellerde, dört yıldızlı işletmelerde 
bulunan yiyecek ve içecek ünitelerine ilaveten 
yirmi dört saat oda servisi ve alakart restoran 
zorunluluğu getirilmiştir. 



 Yiyecek içecek işletmelerinde örgütlenme 
çalışmalarının amacı, gerekli iş ve mevkilere 
iş gören seçimi ve bu iş grenler arasında 
çalışma düzeni ve yetki sorumluluğu 
ilişkilerinin düzenlenmesidir. Bu nedenle 
amaca ulaşmak için gerekli olan işler ve 
faaliyetler daha ayrıntılı bir şekilde belirlenip 
benzerliklerine göre gruplara ve bölümlere 
ayrılır. Bu bölümlerden biri de yiyecek 
içecek bölümüdür. 

 İşletmeler büyüdükçe iş bölümü ve 
uzmanlaşma gereksiniminin artması yetki ve 
sorumluluk alanlarının açık ve kesin olarak 
tanımlanmasını zorunlu kıldığından bütün 
diğer bölümlerde olduğu gibi yiyecek ve 
içecek bölümünde örgütsel yapının 
kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Aktaş, A.(2011) Ağırlama Hizmet İşl. Yiyecek ve İçecek Yönetimi, , s.20 



 1.Güvenilirlik 

 * Gerek iş sırasındaki ilişkileri kapsamında, gerekse de 
sipariş alımı, adisyon ve hesap takibi gibi konularda 
dürüst olmak. 

 2.Görünüş ve Temizlik 

 * Temiz ve ütülü kıyafet, boyalı, parlak ayakkabı… 
 * Ağız ve diş temizliği, koku, saç ve sakal temizliği, el 

bakımı, bayanlarda cilt bakımı ve makyaj… 

 3-Lisan Bilgisi ve Diksiyon 

 * Birkaç dili iyi şekilde konuşabilme… 
 * İletişim sırasında konuşma tonunun kullanılması, 

telaffuzların doğru, vurguların yerinde yapılması… 

 4-Meslek Sevgisi, Bilgisi ve Takım Ruhuna Sahip Olma 

 *Meslek sevgisi, bilgisi - İş Tatmini - Yüksek Performans 

 *Takım Ruhu – Yüksek Performans – Yüksek Gelir 
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 Servis personeli, vücut temizliğine dikkat 
etmeli ve her gün banyo yapmalıdır. 

 Servis personeli diş ve ağız sağlığına dikkat 
etmelidir. 

 Servis personeli saç bakımı ve sağlığına 
dikkat etmelidir. 

 Servis personeli el ve ayak temizliği ile 
sağlığına dikkat etmelidir. 

 Servis personeli cilt bakımı, makyaj ve 
takılarına dikkat etmeli ve aşırılığa 
kaçmamalıdır. 

 Servis personeli, giyeceklerine ve kullandığı 
diğer eşyaların temizliğine dikkat etmelidir. 
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 Servis elemanının kıyafeti her zaman temiz ve ütülü 
olmalı, kirlendiğinde çamaşırhaneden temizleri ile 
değiştirilmelidir. 

 Servis elemanı, üzerinde bulundurması gereken 
araçları ceplerinde şişkinlik yapmayacak şekilde 
taşımalıdır. 

 Servis elemanının ayakkabıları her zaman temiz ve 
boyanmış olmalı; bayanlar yüksek topuk giymemeli, 
topuklar lastik olmalıdır. 

 Servis elemanlarının soyunma dolapları çok düzgün 
bir şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. İmkânlar dahilinde 
(işletmenin prosedürlerine uygun olarak) yedek bir 
takım hazırda tutulmalı, gerektiğinde kullanılabilecek 
tıraş takımları, havlular, ayakkabı boyası ve takımları, 
iğne- iplik vs. gibi ihtiyaç duyabilecekleri eşyalar 
olmalıdır. 

 Tirbuşon, servis peçetesi, sipariş fişi, çakmak… 
 



 Yiyecek-içecek hizmeti endüstrisi emek-yoğundur. Teknoloji ne kadar 

gelişmiş olursa olsun, çok sayıda insan çalışmasını gerektirir. Bu yüzden 

iyi bir yönetim gerekmekte bu da yönetici ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

 

 

 

 

 
Yiyecek İçecek Organizasyonunda Yönetim Piramidi 

Kaynak: Koçak, N.(2009) Yiyecek  İçecek Hizmetleri Yönetimi, s.37 

 TEPE YÖNETİM: Uzun dönemli planlar ve hedefler, rakiplerin stratejileri, 

fırsatlar tehditler (ekonomi)… 

 ORTA KADEME YÖNETİM: Komuta zincirinin ortası, iletişimin aşağı ve 

yukarı akış yolunda anahtar konum… 

 ALT KADEME YÖNETİM: Çalışanların dilek ve sorunlarını yukarıya aktarırlar, 

çalışanların programlarını hazırlarlar, yemek saatlerindeki sıkışıklıklarda 

çalışanlara yardım ederler… 

 



Servis Departmanı Organizasyon Şeması 
Kaynak: Sökmen, A.(2010) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, s.47 

 



 Yiyecek İçecek Müdürü (Food And Beverage Manager) 
 Yiyecek ve içecek bölümünde mümkün olan en yüksek düzeyde 

gelir elde etmek, konuklara rahatsızlık vermeden servisin ve tüm 
yiyecek içecek organizasyonunun düzgün yapılmasını sağlamak 
için çalışan, en az üniversite mezunu, sektörde en az 10 yıl 
tecrübesi olan, bir yada birkaç dil bilen, güçlü bir lider ruha ve 
karar verme becerisine sahip, insan ilişkileri kuvvetli yöneticiye 
yiyecek içecek müdürü denir. 



 Yiyecek İçecek Müdürünün Görevleri: 
 Personelin koordineli ve uyumlu olarak çalışmalarını sağlamak. 
 Optimum karlılığını sağlayacak yiyecek- içecekle ilgili işletme 

politikaları ve prosedürlerini saptamak ve departmanı bu doğrultuda 
yönetmek. 

 Müşteriye en düşük maliyetle, en iyi ve kaliteli servisin sunulabilmesi 
için satın alma, teslim alma, hazırlama ve servis aşamalarında tüm 
aktiviteleri denetlemek ve yönetmek. 

 Yiyecek-içecek bütçesini hazırlamak.  
 Haftalık, aylık iş durumunu gözden geçirmek. 
 Çalışan personelin eğitimden geçirilmesini sağlamak. 
 Departmanların sorunlarıyla ilgilenmek. 
 Menü hazırlık çalışmalarını yürütmek, Cost Control ile birlikte, menü 

fiyatlandırması yapmak. 
 Periyodik olarak demirbaş ve malzeme envanterinin kontrolünü, kayıp, 

kırık olanlarına göre malzemenin analizinin yapmak. 
 Yiyecek-içecek gelir ve giderlerinin günlük, haftalık ve aylık 

analizlerini incelemek, bütçe ve tahminlerde öngörülenleri 
karşılaştırmak. Sapmaların nedenlerini araştırmak ve önlem almak. 
 

 



 Yiyecek İçecek Müdür Yardımcısı (Assistant Manager) 
 Yiyecek içecek müdürünün yardımcısıdır. Yiyecek içecek departmanı içinde yer alan 

tüm birimlerin işleyiş ve yönetimi konusunda yiyecek içecek müdürünün 
sorumluluklarını paylaşır, departmanların günlük işlerinin koordine edilmesine yardımcı 
olarak denetlemelerde bulunur ve bu konuda yiyecek içecek müdürüne rapor verir. 

 
 Restoran Müdürü (Maitre d’hotel - Restaurant Manager) 
 Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği organizasyonundan ve servisinden sorumlu olan ve bu 

hizmetlerin en iyi kalitede yürütülmesini sağlayan, genellikle Turizm ve Otelcilik Meslek 
Yüksekokulu mezunu, en az 5 yıl sektörde deneyimi olan, bir yada birkaç dil bilen, iyi 
derecede mutfak ve servis bilgisine sahip yöneticilerdir. 

  
 Görevleri: 
 Servis bölümlerine gerekli araç, gereç ve donanımın alınmasını sağlamak. 
 Üst yönetim ile servis departmanı arasındaki koordinasyonu sağlamak. 
 Yerine göre müşterileri karşılayarak yer göstermek ve menüleri taktim etmek 
 Servis operasyonunu en iyi kaliteye ulaştırmak ve bu kalitede sürekliliği sağlamak. 
 Günlük toplantılar düzenlemek. 
 Konuk şikayetleri ile ilgilenmek. 
 



 Şef Garson (Head Waiter) 
 Büyük otellerde yemek ve içki servisi ile ilgili bölümlerden birisinin maitre d’hotel’e 

karşı sorumluluğu olan şefidir. 
  
 Görevleri: 
 Yönetimi ile görevli bulunduğu bölümde, müşterilere karşı işletmeyi temsil etmek. 
 İşlerin aksamaması için, personel arasında iş bölümü yapmak, eğitimleri ile ilgilenmek. 
 Bölümün çalışmaları ile ilgili raporları üst makamlara iletmek. 
 Rezervasyonları kabul etmek. 
 Müşterileri karşılamak, masalarına yerleştirmek, siparişlerini almak. 
 Mutfak ve servis personeli arasındaki ilişkileri düzenlemek. 
 Servis başlamadan önce meeting (açılış öncesi toplantı) yaparak personelin mesleki 

bilgisini ölçmek, kıyafet ve temizlik kontrolü yapmak, günlük menü hakkında bilgi 
vermek, VIP müşterileri hatırlatmak. 

  
 Gerekleri: 
 *Presentabl olmak *İyi servis bilgisine sahip olmak. 
 *Görgü ve protokol kurallarını bilmek ve uygulamak. 
 *İnsan psikolojisinden anlamak. *Yabancı dil bilmek. 
 *Otoriter ve eğitici olmak. *Yemekler ve içkiler hakkında çok iyi bilgiye sahip olmak. 

 
 



 Kaptan (Captain) 

 Servis koordinasyonunun sağlanması ve servis elemanlarının 
kontrolünün yapılmasından sorumlu, Turizm ve Otelcilik 
liselerinden mezun, sektörde en az 3 yıl deneyim sahibi olan 
bir yada daha fazla yabancı dil bilen kişilerdir. Ülkemizde şef 
garson yardımcısı olarak da adlandırılmaktadır. 

  
 Görevleri: 
 Çalışan garsonların postalarını (garsonun baktığı restoran 

bölümü ve masalar) dağıtmak. 
 Garsonların çalışacağı komileri tespit etmek. 
 Garsonların ve komilerin vardiyalarını aksatmadan 

çalışmalarını sağlamak. 
 Servisin akışının takip ederek, gerekirse diğer garsonlar gibi 

posta alarak servise girmek. 
 Menü kalemlerini ve spesiyalleri bilmek, seçilen yiyeceği 

tamamlyacak şarapları tavsiye etmek. 
 Şef garson ve restoran müdürü ile birlikte iş üzerinde eğitim 

programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak. 
 
 

 



 Garson (Waiter / Waitress / Chef De Rang) 
 4-8 masadan meydana gelen bir postanın bütün 

servis hizmetlerinden sorumlu personeldir. 
Çalışma saatlerinde daima postasının başında 
bulunmalıdır. 

  
 Görevleri: 
 Postasının hazır olmasını sağlamak ve komilerinin 

çalışmasını denetlemek, 
 Halledemediği sorunları anında sorumlu şef garson 

yardımcısına iletmek, 
 Postasının her türlü temizliğini (genel hizmetin 

yapması gerekenler hariç) yapmak veya 
yaptırmak, 

 Tranche ve flambe yapmak, 
 Müşteriden hesabı tahsil ederek, adisyonla 

beraber kasiyere iletmek, 
 Müşteriden gelen şikayetleri dinleyerek, ilgililere 

iletmek, 
 Yiyecek ve içecek seçiminde müşteriye yardımcı 

olmak. 

 



 Şef Komi (Busser / Bus Boy) 
 Komilikte en az iki yılını tamamlamış olan komilerden 

seçilir. Şef komilik garsonluğa geçiş basamağıdır. Bu 
görevde başarılı olanlar bir süre sonra garsonluğa 
geçerler. 

 
 Görevleri: 
 Servisten önce komilerin saç, sakal traş, tırnak, 

üniformalarını kontrol etmek, 
 Restoran temizliği ve mice en place çalışmalarını 

kontrol etmek, eksikleri düzeltmek, 
 Gerektiğinde sıkışan postalara yardım etmek, 
 Komilerin tüm sorunları ile ilgilenmek ve üstlerine bilgi 

vermek. 
 Sağlıklı ve uygun bir fiziki yapıya sahip olmak, 
 Yemeklerin yapılışı, özellikleri ve servisi hakkında bilgi 

sahibi olmak, 
 Müşterilerden sipariş alabilecek kadar yabancı dil 

bilgisine sahip olmak. 



 Komi 
 Servis personelinin ilk basamaklarından biridir. Komiler 

henüz birer öğrencidir ve yeri geldikçe eğitilmelidirler. 
  
 Görevleri: 
 Çalıştığı postanın temizliğini yapmak, 
 Mice en place çalışmalarını yapmak, 
 Boşları toplamak, 
 Dolu sigara tablalarını boşları ile değiştirmek, 
 Garsonun vereceği talimat doğrultusunda masaya 

taşınması gerekeni taşımak, 
 Kirli masa örtüleri ve peçeteleri temizleriyle 

değiştirmek. 
 Sağlıklı ve uygun bir fiziki yapıya sahip olmak, 
 Düzgün konuşma yeteneğine sahip olmak, 
 Yeterli düzeyde yabancı dil bilmek, 
 Öğrenmeye istekli olmak. 
 



 Stajyer Komi (Apprenti) 
 Otelcilik ve turizm eğitimi gören öğrenciler ve 

mesleğe yeni girmiş vasıfsız personeldir. 
  
 Görevleri: 
 Servisle ilgili bilgi ve beceri kazanmak, 
 Servis araç ve gereçlerinin temizliğini ve düzenini 

sağlamak ve boşları bulaşıkhaneye taşımak, 
 İşletmeyi ve çalışma sistemini tanımak. 
  
 Kahveci Güzeli (Coffee Girl)  
 Restoran, cafe ve lobi gibi birimlerde özel kahve 

arabası ile masaları dolaşarak, isteyene kahve 
pişiren ve servisini yapan bayan personeldir. 
Garson seviyesinde bir servis personelidir. 

 Fiziki yapısı düzgün ve güler yüzlü olmalıdır. 
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 Tranşör (Trancheur) 
 
 Daha çok Fransız restoranlarında veya çok lüks hizmet 

verilen restoranlarda bulunabilen bir personeldir. 
 Hiyerarşik açıdan kaptan düzeyindedir. 
 Bütün halde misafir masasına gelen et, balık, tavuk ve av 

hayvanlarının yemeklerini keser, temizler ve porsiyonlar. 
 Hazırlanan etlerin servisini ise ilgili masanın garsonu yapar. 
 Konukların gözleri önünde, restoranda yapılacak böyle bir 

çalışma şüphesiz büyük bir beceriyi ve tecrübeyi gerektirir. 
 Tranşör, çok dikkatli  ve titiz çalışmalı, kesim ve temizlik 

işlerini çabuk yapmalıdır. 
 Tranşörler aynı zamanda birer gösteri adamlarıdır. Bu 

yüzden giyimleri, konuşmaları ve çalışmaları çok iyi olmak 
zorundadır. 

 Kesecekleri veya parçalayacakları et, balık, tavuk vb. 
etlerin yapılarını pişirilme yöntemlerini, içeriklerini ve ilgili 
her şeyi, konuk sorularını rahatlıkla cevaplandırabilmek için 
iyi bilmelidirler 



 Someliye (Sommelier / Wine Waiter) 
 
 Lüks restoranlarda ve ziyafet salonlarında 

misafirlere içki servisi, özellikle şarap servisi 
yapmakla görevli servis personelidir. 

 Konuklara içkiler ve özellikle şaraplar hakkında bilgi 
verir. 

 Satışa hazır şarabı tanıtarak misafirlerin yemeklerine 
uygun şarabı seçmelerine yardımcı olur. 

 Giyimleri her kuruluşa göre farklılık gösterebilir. 
 Genellikle diğer servis personelinden ayrı bir 

üniformaları vardır. 
 Boyunlarında bir anahtar ve şarap tası taşırlar. 

Anahtar, şarap mahzenini temsil eder. Küçük tas ise 
şarap servisinde tadım amacı ile kullanılır. 

 İçkilerin özellikleri çok iyi bilinmeli, ayrıca yabancı 
konuklara bilgi verebilmek için yeterli düzeyde 
yabancı dil bilgisine sahip olunmalıdır. 



BAR DEPARTMANI İŞ TANIMLARI VE İŞ 
GEREKLERİ 
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 Bar Müdürü (Bar Supervisor) 
 Bir oteldeki bütün barların çalışmalarını yönlendiren ve 

denetleyen en üst bölüm yöneticisidir. Yiyecek ve içecek 
bölüm müdürüne karşı sorumludur. 

  
 Görevleri: 
 Barda satılacak olan içkilerin cinslerini, kokteyllerin 

formüllerini (reçetelerini) hazırlamak ve servis şeklini 
belirlemek. 

 Bar stoklarını belirlemek ve denetlemek. 
 Bar maliyetlerini kontrol etmek. 
 Bar personelinin çalışmalarını denetlemek. 
 Konuk şikâyetleriyle ilgilenmek ve çözüm yollarını 

araştırmak. 
 Personelin çalışma saatlerini, izinlerini düzenlemek ve terfi 

önerilerinde bulunmak. 
 Personelin eğitimi için programlar hazırlamak ve 

yürütülmesini sağlamak 
 İçki kartlarını hazırlamak. 
 Bar bölümüyle ilgili bütçe hazırlamak. 
 



 Şef Barmen 
 Bar bölümünde bar müdürüne karşı sorumlu, yönetici pozisyonunda bir 

personeldir.  
 Görevleri: 
 Gerekli tüm alkollü ve alkolsüz içkilerin depolardan çekilerek servise hazır 

hale getirilmesini sağlamak. 
 Çalışma saatlerine göre personelin iş çizelgesini hazırlamak. 
 Tüm barların yedek içki stoku ile birlikte servise hazır durumda tam teçhizat 

bulunmalarını sağlamak. 
 Genel içki tüketim miktarı hakkında günlük rapor tutmak. 
 İçki maliyetlerini düşürmek. 
 İçkilerin porsiyon miktarları doğrultusunda kullanıldığından emin olmak. 
 Personelin, temizlik ve güvenlik kurallarına uygun olarak çalışmasını 

sağlamak. 
 Bar müdürünün istediği rapor ve istatistikleri hazırlamak ve sunmak. 
 En çok tüketilen içki çeşitlerinin stokta yeteri kadar bulunmasını sağlamak. 
 Departmana personel alımı konusunda bar müdürüne öneride bulunmak. 
 



 Barmen (Bar tender / Bar maid) 
 Herhangi bir barda içkileri hazırlayan, barı düzenleyen ve 

konuklara hizmet veren personeldir. Bar şefine karşı 
sorumludur.  

  
 Görevleri: 
 Barın düzenli bir şekilde açılışından sorumludur. 
 Barda herhangi bir problem çıkarsa, şef barmene haber verir. 
 Barın eksiklerini ve stoklarını kontrol eder. Eksikleri tamamlar. 
 Konukları her zaman sıcak ve profesyonel bir şekilde karşılar, 

çok hızlı ve özenli bir şekilde servislerini yapar. 
 Her zaman görünümüne ve üniformasının temiz ve düzenli 

olmasına dikkat eder. 
 Bardaki tüm bar malzemelerinin temizliğinden, düzeninden 

ve özenli bir şekilde kullanılmasından sorumludur. 
 İçki siparişlerinin hızlı ve reçetelerine uygun olarak 

hazırlanmasını sağlar. 
 Konukların yiyecek siparişlerinin alınması ve servisini sağlar. 
 Konukların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olur. 
 Temiz bir iş ahlakı içerisinde sağlık ve güvenlik kurallarına tam 

olarak uyulması 
 Nakit, kredili ödemeler ve hesap pusulası işlemlerinin doğru 

bir şekilde uygulanması 
 



 Bar Komisi (Bar Boy / Bar Back) 
 Barda yeni çalışmaya başlamış genç ve tecrübesiz 

personeldir. Hiyerarşik açıdan bar departmanında en alt 
sırada yer alır.  

  
 Görevleri: 
 Eksilen içki ve malzemeleri gerekli yerlerden getirmek. 
 Barı ve salonu temizlemek. 
 Bardakları ve diğer malzemeleri temizlemek. 
 Servis sırasında barmene yardımcı olmak. 
 Düzenlenen eğitim programlarına katılarak, elinden 

gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. 
 Üstlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 
 Sağlıklı ve uygun bir fiziki yapıya sahip olmak. 
 İşini sevmek ve hevesli olmak. 
 İşiyle ilgili bir ön eğitim almış olmak. 
 Üstlerine karşı itaatkâr olmak. 



MUTFAK DEPARTMANI İŞ TANIMLARI VE İŞ GEREKLERİ 
 Yiyecek ve içecek işletmelerinde (konaklama işletmeleri, ticari ve kurumsal 

yiyecek içecek işletmeleri) mutfak, yiyecek üretiminin yapıldığı yerdir.  
 Üretimin gereksinimi ve boyutu, mutfak çalışanlarının sayısı ve görevleri 

belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken faktörleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 

 İşletmenin büyüklüğü ve türü, 
 İşletmenin örgütsel yapısı, 
 Mutfağın fiziki yapısı ve ekipmanlar, 
 Menü. 
 Bu faktörler dikkate alınarak hazırlanmış bir mutfak organizasyon şeması: 
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 Şef Aşçı/Baş Aşçı (Executive Chef) 
 
 Yiyeceklerin standart (her zaman aynı kalite ve 

miktarda) olarak hazırlanıp üretimini sağlamak ve 
mutfağın yönetim ve organizasyonundan 
sorumludur. 

 Bu sorumluluk çerçevesinde plânlama, örgütleme, 
yöneltme, etkileme ve kontrol gibi yönetsel görevler 
de üstlenmiştir. 

 Ayrıca menü plânlaması yapmak ve mönüde yer alan 
yemeklerin reçetelerini hazırlayarak standart üretime 
yönelik eğitim programları hazırlamak ve bu 
programları uygulamak 

 Mutfak için gerektiği durumlarda personel alımında 
bulunmak 

 eksik ekipman ve araç- gereç ile malzeme listelerini 
hazırlayarak satın alınmalarını sağlamak. 



 Şef Aşçı/Baş Aşçı Yardımcısı (Sous Chef) 
 Mutfağın fiziki operasyonundan sorumludur. 
 Tüm mutfak ekibinin çalışma plânları, görev dağılımları, 

yemek ve ziyafet organizasyonlarında mutfağın hazırlığı 
(yemeklerin hazırlanıp, üretimin plân ve kontrolü) 
görevleri arasındadır. 

 Şef aşçı ile eşgüdüm içerisinde çalışır. 
 
 Kısım Şefleri (Chefs De Partie) 
 Mutfakta üretim değişik bölümlerde (kısımlarda) 

gerçekleşir. 
 Her bir bölüm, kısım şeflerinin denetiminde kendi 

üretiminden sorumludur. 
 
 Şef Sosiyer (Chef Saucier) 
 Tüm et yemekleri ile kümes ve av hayvanlarının 

etlerinden yapılan yemeklerle, bu yemeklerin 
garnitürlerinin hazırlanmasından ve sunulmasından 
sorumludur. 

 Pasta ve tatlı sosları, balık sosları, rosto etlerin sosları ile 
soğuk sosların dışındaki sosların hazırlanması da 
görevleri arasında yer alır. 



 Balık Şefi (Chef Poissonier) 
 Tava (kızgın ve derin yağda kızartma) ve ızgara 

dışında sıcak balık yemekleri ile bu tür yemeklerin 
garnitür ve soslarının hazırlanmasından sorumludur. 

  
 Izgara Şefi (Chef Rotisseur/Chef Grillardin) 
 Izgara şefi, aşağıdaki yemeklerin hazırlanıp 

sunumundan sorumludur: 
 Rosto (fırında pişirme) etler (kümes ve av hayvanları, 

sakatat ve balık dahil) 
 Bu yemeklerin yanında ızgara garnitür olarak 

hazırlanan sebze ve meyveler 
 Tavada (kızgın ve derin yağda kızartma) pişirilen 

etler (kümes ve av hayvanları, sakatat ve balık dahil) 
 Bu tür yemeklerin garnitür sebze ve meyveleri 
 Hazırlanan tüm yemeklerin garnitür ve sosları 
 
 Sebze Şefi (Chef Entremettier) 
 Tava (kızgın ve derin yağda kızartma) ve ızgarada 

pişirme hariç, tüm sebzelerin hazırlanıp, pişirilerek 
sunumundan sorumludur . 

 



 Çorba Şefi (Chef Potager) 
 Sıcak çorbalar ile garnitürlerin hazırlanıp pişirilerek 

sunulmasından sorumludur. 
 
 Soğuk Şefi (Chef Garde-manger/Larder Chef) 
 Tüm et türlerinin kesilip, parçalanıp, kalitesine göre 

ayrılması görevini üstlenen butcher chef (kasap) bu 
kısımda görev yapmaktadır. 

 Et, kümes ve av hayvanları, sakatat, balık ve deniz 
ürünlerini parçalara ayırmak, temizlemek ve böylece 
diğer kısımlar tarafından kullanılmalarına 
hazırlamak. 

 Soğuk sosları hazırlamak. 
 Sandviç, soğuk pay (pie) ve salataları hazırlamak. 

 
 Pasta Şefi (Chef Patissier) 
 Sıcak ve soğuk tatlılar ile bunların sos, garnitür ve 

süslemeleri, ekmek çeşitleri ve dondurma 
üretiminden sorumludur. 

 




