Tarih: …/…/…..
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM MUTFAKLARINA AİT
GENEL KURALLAR ve HİJYEN KURALLARI
2022-2023 yılı eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin uyması gereken kurallar aşağıdaki
maddelerde belirtilmiştir. Öğrencileri bu uyarılara dikkat etmesi önem arz etmektedir. Herhangi bir
maddeye uygun davranmayan öğrenciler derslere alınmayacaktır.

GENEL KURALLAR:
















Öğrenciler ders başlangıç saatinde sınıfta bulunmakla yükümlüdür.
Öğretim elemanının bilgisi olmaksızın ders sırasında mutfaktan ayrılmak yasaktır.
Öğrencilerin üniversite tarafından standart olarak belirlenmiş üniforma dışında farklı renkte ve
şekilde üniforma giymesi yasaktır.
Öğrencilerin sivil kıyafet ile mutfaklara girmesi yasaktır.
Öğrenciler eşyalarının koymak için mutfak dışından bulunan dolapları kullanmalı mutfak içerisine
değerli ve kişisel eşya getirmemelidir.
Mutfaklardan herhangi bir şekilde ekipman ve yiyecek-içecek çıkarmak yasaktır.
Tüm derslerde cep telefonları kesinlikle kapalı olmalıdır.
Derslerde dizüstü bilgisayarların kullanılması yasaktır.
Mutfakta tezgâha yaslanmak ve oturmak, koşmak, münakaşa etmek, eğitmenle tartışmak
mutfaktaki çalışma adabını ve iş güvenliğini olumsuz etkiler. Her öğrenci bu konudaki uyarı ve
taleplere kesinlikle uymalıdır.
Öğrenciler eğitmenlerin uyarı ve taleplerine kati suretle uymakla yükümlüdür.
Mutfakta bulunan ve kullanımını bilmediğiniz herhangi bir araç-gereç veya ekipman mutlaka
eğitmene danışarak veya eğitmen gözetmenliğinde kullanılmalıdır. Bozuk ekipmanların tamir
edilmeye çalışılmaması ve derhal eğitmene rapor edilmesi gerekmektedir.
Üniforma ile sigara içilmesi yasaktır. 6. katta bulunan teraslarda sigara içilmesi yasaktır.
Mutfakta işlemler sonrası bıçaklar olası bir kazayı önlemek adına bulaşık yıkama ünitelerinin
içerisinde bulunan evyelere atılmamalı, ayrı bir yerde temizlenip kaldırılmalıdır.

HİJYEN KURALLARI









Ders sırasında temiz, düzenli ve güvenli çalışılması önemlidir.
Her ders başlangıcında ve bitişinde eller sadece mutfak girişinde bulunan el yıkama evyelerinde
yıkanmalıdır.
Eller, önlüklerle veya sıcak kapları tutmak için kullanılan torşon bezi ile kurulanmamalıdır.
EI ve kollarda bulunan yaralar çapraz bulaşma olasılığını önlemek için yara bandı ile
kapatılmalıdır.
Elde açık yara, sargı bezi veya yara bandı var ise mutlaka eldiven giyilerek çalışılmalıdır.
Uygulamalı derslerimiz süresince öğrencilerin kendi aralarında kişisel ekipman ve kıyafetlerini
değiştirmeleri yasaktır.
Aynı eldiven sürekli olarak kullanılmamalı, bir iş bitikten sonra diğerine geçmeden
değiştirilmelidir.
Hijyen kuralları gereği yüzde ve elde makyaj (göz kalemi, far, rimel, allık, fondöten, ruj, oje,
tırnak parlatıcısı, parfüm, tıraş losyonu vb.) kesinlikle olmamalıdır.
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Kız öğrencilerin saçlarının toplu ve saklı olması gerekmektedir.
Tüm öğrencilerin tırnakları kısa ve temiz olmalıdır.
Dışarıdan üniforma ile gelen öğrenciler hijyen nedenlerinden dolayı derse alınmayacaktır.
Bulaşıklar mutfaklarda bulunan bulaşıkhanelerde yıkanmalıdır. Her ders bitiminde bulaşıkhane
bölümünde yer alan gider temizlenmelidir.

KILIK-KIYAFET KURALLARI:









Aşçı ceketi, önlük ve torşon her ders temiz ve ütülü olmalıdır.
Ayakkabılar ve terlikler temiz olmalıdır.
Uzun saçlar arkadan bağlı ve şef şapkası içerisinde saklı olmalı, dışarıya taşıp sarkmamalıdır.
Öğrenciler derslere temiz ve ütülü şef üniformalarıyla gelmelidir. Hijyenik olmayan üniforma ile
gelen öğrenciler derse alınmamaktadır. Üniforma ders başlangıcında giyilmeli ve ders bitiminde
çıkarılmalıdır.
Öğrenciler eğitim süresince üniforma üzerine herhangi bir aksesuar (küpe, piercing, bilezik, yüzük
gibi) kesinlikle kullanmamalıdır.
Kılık-Kıyafet değişimi için 6.katta bulunan öğrenci giyinme alanı dışında (Dolapların bulunduğu
alan, mutfak v.b) üniforma değişimi kesinlikle yasaktır.
Her ders başlangıcında kılık kıyafet dolaplarındaki numaralarınızı listeye doldurup imzalattıktan
sonra ders yürütücüsüne teslim etmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kurallara uymak hem güvenliğim hem de eğitimim için son derece önemlidir. Bu
kuralları okuduğumu, anladığımı ve uymadığım takdirde doğacak sorumluluk ve sonuçları üstlendiğimi
beyan ederim. Ayrıca üniversite ve bölüm internet sitesinde yayınlanmakta olan "Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ni okuduğumu ve bu hükümlere bağlı olduğumu anladığımı
beyan ederim.

Öğrenci Adı-Soyadı:
Bölümü/Sınıfı:
İmza:

