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Eğitimimizin amacı size gıda işletmelerinde uyulması  gereken temel 

hijyen kurallarını anlatmaktır. Bu eğitimde şahsi temizlik kurallarından 

ve bu kurallarının nedenlerinden bahsedeceğiz. Bu kurallar bizim için 

önemlidir. Neden ?? 

Burası bir gıda işletmesi, diğer işletmelerden farklı kuralları var. Çünkü 

biz burada insan gıdası üretiyoruz. Yani insan besliyoruz. İnsanların 

sağlıklarını çok yakından ilgilendiren bu işin kurallarının diğer 

işletmelerden farklı olması da bir zorunluluktur.  
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Hijyen kelimesi ne demektir ? hijyen sadece temizlik değildir. Hijyen 

insan sağlığına uygun temizliktir. Örneğin masanın üzerini nemli bir 

bezle silelim. Masayı temizledik deriz. Ama masanın üzerindeki 

mikroplar öldürülmedi. Sadece kaba kirleri uzaklaştırdık. Peki bu 

masanın üzerindeki hastalık yapıcı mikroplar biz yemek yerken elimize 

çatalımıza ekmeğimize bulaştığında ve bizi hasta ettiğinde bu masa 

sizce de temizlenmiş olur mu ? hijyen kelimesinin anlamındaki fark da 

budur. İnsan sağlığını koruyacak şekilde temizlik. 
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Kişisel temizlik yani sahsi temizlik kuralları kimin için gereklidir. Örneğin 

ben temizlik kurallarına uymayan bir insan olsam ve sizinle birlikte bu 

işletmede çalışsam bu durumdan kimler etkilenir ? öncelikle kendim. 

Hastalık önce beni bulur. Yani bu kurallar öncelikle kendimiz için 

gereklidir. Peki daha sonra ? ben hastayken, hastalık önce kime bulaşır 

? size yani çevremdekilere. En son aşamada ve en kalabalık olanlar ise 

ürettiğim ürünü tüketenlere.  

Bu bulaşma ve yayılma suya düşen taşın yarattığı dalgalar gibidir. Bir 

kişi, ben,  40 yada 50 kişi yani çevremdekiler, yüzlerce binlerce, beklide 

milyonlarca kişi tüketiciler yani müşterilerimiz. 
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Kişisel hijyen kuralları içinde dikkat edilmesi gereken unsurlar eller, ağız 

burun temizliği, saç ve sakal temizliği, genel vücut temizliği ve giysilerin 

temizliğidir.  

Temizlik kuralları bizim için önemlidir. Şu resimlere bir bakalım. Güzel 

bir günde pikniğe gittiğimizi düşünelim. Hep beraber güzel bir ormanda 

piknikteyiz. Resimdeki kişiler ise bizim komşularımız. Üstteki kişi elinde 

bir tabak ile size dolma getiriyor. Alttaki resimdeki arkadaşlarda aynı 

dolmalardan getirmiş ve tabağıyla dolmayı size uzatıyor. Hangisini 

tercihe edersiniz ? neden ? beni de sizi de buraya gelen müşteri ve 

misafirleri de ilk etkileyen genel görüntüdür. Yani ilk gördüklerimiz bizi ilk 

ve derinden etkileyen şeydir.  
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Ellerin temizliği ise aslında kişisel temizlik içinde en dikkat edilmesi 

gereken başlıktır. Kolay 

kirlenirler çünkü  birçok işimizi yaparken ellerimizi kullanırız. Bir 

düşünün ellerimizle neler yaparız. Yemek yeriz, saçlarımızı düzeltiriz, 

ayakkabımızı bağlarız, para alır veririz, tokalaşırız…bu nedenle 

ellerimizle kirlilikleri bir yerden bir yere taşırız. Şöyle bir düşünün sabah 

uyandığınız dan beri yani bu saate kadar ellerinizi hani işlerde 

kullandınız. Hangi kirlilikleri nerden nerelere taşıdınız. 

Mikroorganizmalar eğitmini düşünün, o gözle görülemeyen mini canlıları 

farkında olmadan elinizde yolculuk yapıyorlar.  
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Kirliliklerden kurtulmak, ellerimizi temizlemek için yıkamamız gerekir. 

Peki ne zaman ? tuvaletten sonra, çünkü tuvaletler hastalıkların ve 

mikropların en çok yayıldığı yerlerdir. Kirli bir şeyle temas ettikten sonra, 

çiğ gıdalarla temas ettikten sonra, öksürme ve hapşırma sonrası 

özelliklede elinle kapattıktan sonra, saç, sakal, burun, kulak ile 

temastan sonra, hayvanlar ile temastan sonra…dış alandan üretime 

girerken. Her ara verdiğimizde ve işe başlarken ellerimizi yıkamamız 

gerekli. Sabah evden çıkarken ellerimi yıkamıştım. Neden üretime 

girerken ellerimi yıkayacağım ki ? peki arada geçen zamanda nerelere 

dokundun, kimlerle tokalaştın… 
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Ellerimizi nasıl yıkamalıyız. Öncelikle musluğu açarız ve ellerimizi 

ıslatırız. Sabunu elimize alır köpürtürüz. Ellerimizi sabunlarken 

tırnaklarımıza ve parmak aralarımıza da dikkat ederiz. İyice 

köpürttükten sonra bol su ile durularız. En sonunda ellerimizi kurularız.  
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Bu resimde gördüğünüz resimdeki cam malzeme ve içindeki madde 

bizim besi yeri dediğimiz ve laboratuarlarda mikropları saymak için 

kullandığımız bir ekipman. Cam malzeme bir kül tablası büyüklüğünde 

ve camdan bir kabı var. İçinde ise su muhallebisi veya jöle kıvamında 

bir madde bulunuyor. Bu madde mikropların üremesi için gerekli olan 

besin, nem, gibi ne varsa hepsini ihtiva ediyor. Yani mikropların üremesi 

için çok güzel bir ortam. Biz burada mikropların çoğalmasını sağlayıp 

kaç tane olduklarını sayarız. Bu resimde gıda fabrikasında çalışan bir 

arkadaş kirli ellerle besi yerine dokunuyor. Amacımız parmak 

uçlarındaki mikropların sayısına bakmak. 
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İkinci resimde ise bu parmaklardan üreyen mikropları görüyoruz. 

Aşağıda gördüğünüz bir beyaz nokta bir tane mikrobu simgeliyor. Peki 

ya parmak uçarından bulaşan mikroplar. Bu kalabalık bize bu 

bulaşmanın sayısını gösteriyor. Sayılamayacak kadar çok. Şimdi bu 

arkadaş ne yapmalı? 

Evet, ellerini yıkamalı.  
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Ellerini öylesine yıkadığında ortaya çıkan görüntü ikinci örnekteki 

sonuçtur.  
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Düzgünce yani biraz önce bizim anlattığımız gibi yıkadığındaki sonuç 

ise 3. örnekteki sonuç.  
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Bide ellerine dezenfektan sıksa işte tertemiz ellerin oluşturduğu bir 

görüntü. Şimdi düşünelim ilk resimdeki ellerle mi size yemek 

hazırlanmasını isterdiniz yoksa son resimdeki ellerle mi? Karar sizin.  
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Eller yıkanırken en çok kirli kalan kısımları bu resimde kahverengi ile 

göstermişler. Nereler bunlar, parmak araları ve tırnaklar. Bundan sonra 

mavi olan kısımlar, kuytuda kalan kısımlar geliyor. Bu nedenle ellerimizi 

yıkarken parmak aralarına ve tırnaklara dikkat etmeliyiz.  
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Bu mavi besi yerinde kullanılmış eldivenlerden alınmış bir örnek 

görülüyor. Dikkat edin el değil eldiven. Eldivenlerde kullanılmaya 

başlandığı andan itibaren kirlenmeye başlarlar. Bu nedenle kirlenmiş 

eldivenler ile iş yapmak kirli ellerle iş yapmaktan farksızdır. Eldivenler 

kirlendiği zaman değiştirilmelidir.  
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Ağız burun temizliği bir diğer kişisel temizlik kuralıdır. Şu resimdeki 

beyefendiye bir bakalım. Hapşırmış ve ağzından çıkan tükürükler ne 

kadar fazla. Hepimiz hapşırdığımız da aynı böyle oluruz. Bu nedenle 

ağzımızı bir mendil ile, kolumuzla veya omzumuzla kapatmamız gerekir. 

Elimizle kapatırsak da ellerimizi yıkamamız gerekecektir. Çünkü bu 

tükürükler ile birlikte milyonlarca mikrop ellerimize bulaşacaktır.  

İş yerinde çalışırken sigara içmek, sakız çiğnemek gibi şeyler yasaktır. 

Bulaşmalara neden olmaktadır.  
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İşte size bir hapşırma ile bulaşan mikroplar. Ortadaki boş alana ise bir 

damla dezenfektan damlatılmış. Sonuç ortada. Dezenfektan bütün 

mikropları öldürmüş. İşte dezenfektanlar bu amaç için kullanılırlar.  
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Gıda işletmesinde çalışanlar saçlarının ve sakallarının temizliğine ve 

ürüne bulaşmamasına çok dikkat etmelidir. Bir restorana gittiniz ve 

güzel bir tatlı söylediniz tam ilk kaşığı alırken içinden bir adet uzun ve 

güzel bir saç çıktı. Ne düşünürsünüz? Bizim müşterilerimiz de aynı 

şeyleri düşünür. Bu nedenle bone ve şapkalarımızı kullanmalıyız.  
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Bu örnekte ise iki saç telinden üreyen mikroorganizmaları görüyoruz. 

Parmaklardan bulaşanlar kadar çok mikrop yok, ama yemeklerden saç 

çıkması mide bulandırıcı bir durumdur.  
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İnsan vücudunda trilyonlarca mikrop yaşar ve yaklaşık 800 farklı 

çeşittirler. Bu nedenle vücut temizliğimize de dikkat etmemiz gerekir. 

Yaralar ve yanıklar ise mikropların yaşamaları için çok güzel bir 

ortamdır. Yaraların plastik bantlarla kapatılması zorunluluğu bu 

mikropların bulaşmasının engellenmesinden kaynaklanır.  
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Üretimde kullanılan kıyafetlerin temizliği ve düzeni bizim için önemlidir. 

Kıyafetler etkili bir bulaşma kaynağı olabilir. Bu nedenle açık renk, her 

zaman temiz ve düzgün görünüşlü, kolay temizlenir, terletmez, yedekli, 

çalışma ortamına uygun olmalıdır. Kirlenmemelerine dikkat edilmelidir. 

Vücuda tam oturmalı ve başka alanlarda, başka amaçlarla 

kullanılmamalıdır. 
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Bu örnekte ise kirli bir önlükten alınan örnek görülmektedir. Kıyafetlerde 

ciddi bulaşma kaynakları olabilir.  


