
KİŞİSEL BAKIM, 

KIYAFET VE ÜNİFORMA 

STANDARTLARI 



KİŞİSEL BAKIM, KIYAFET VE ÜNİFORMA 

STANDARTLARI 

 16.1. Kişisel Hijyen 

 Kişisel hijyen; el ve vücut temizliği, çalışılırken giyilecek uygun iş kıyafetlerinin 

 (önlük, eldiven, maske, kep vb.) seçimi, kıyafetlerin temizliği ve personelin 

genel 

 sağlığı gibi konuları kapsar. Bir toplu beslenme hizmeti veren kuruluşta 

üretilen 

 yemeklerin güvenilirliği personelin temizliğinden emin olunmakla başlar. 
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 El Hijyeni 

 Eller ve tırnaklar mikroorganizmaları vücuda taşıyan başlıca araçlardır. El temizliği kişisel 
hijyenin ilk adımıdır. El yıkama, günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı 
için önemliyken, çalışma ortamında, diğer kişilerin sağlığı için de önem kazanmaktadır. 
Çevre ile sürekli temas halinde olan eller yoluyla taşınan bakteriler basit bir soğuk 
algınlığından, öldürücü birçok hastalığın gelişimine neden olabilmektedir. 

 Toplu beslenme sistemleri çalışanları arasında el yıkamaya uyumun düşük olmasının en 
önemli nedeni çok zaman almasıdır. El yıkama için sadece 20 saniye gerekli olmasına 
rağmen lavaboya gidilip ellerin yıkanması, kurulanması ve tekrar iş başına dönülmesi 40-80 
saniye almaktadır. 

 Günlük yoğun faaliyetler sırasında çoğu zaman el yıkama işlemi uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmemekte ya da 10 saniyeden daha az gibi kısa bir sürede tamamlanması 
nedeniyle yıkama işlemi sırasında ihmal edilen bölgeler olmaktadır Ancak doğru 
uygulanacak el yıkama işleminin çapraz bulaşmanın önlenmesinde çok büyük öneme 
sahip olduğu unutulmamalıdır. 
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 El Yıkama 

 Ellerinizi uygun yöntemlerle sık sık yıkayın! 

 Ellerinizi; 

 Her iş başlangıcında, 

 Çiğ besinleri elledikten sonra, 

 Her tuvalet çıkışında, 

 Sigara içtikten ve mendil kullandıktan sonra, 

 Parayı elledikten sonra, 

 Yara ve sivilcelere dokunulduğunda, 

 Yıkama işlemi sırasında gene 

 Kirli araç-gereçleri elledikten sonra, 

 Öksürüp-hapşırdıktan sonra, 

 Çöpleri elledikten sonra, 

 Yemekleri servis etmeden önce mutlaka uygun teknikle yıkayın. 
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 El Yıkama Tekniği 

 El yıkama öncesinde takı ve mücevher gibi aksesuarlar çıkarılmalıdır. Ilık su 

sabunu daha iyi köpürtür ve bu nedenle suyun ısısı ılık olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

 Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile tırnakların kenar ve uçları 

sabun ile köpürtülerek en az 20 saniye süreyle kuvvetlice ovuşturulmalıdır. 

 Eller su altında iyice durulanmalıdır. 

 Eller bileklerden başlayarak kâğıt havlu ile kurulanmalıdır. 

 Aynı kâğıt havlu ile musluk kapatılmalıdır. 
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 Kişisel Hijyeni Sağlamak İçin 

 Ellerinizi sık sık yıkayın. 

 Tırnaklarınızı kısa ve temiz tutun. Oje, alyans ve mücevherat kullanmayın. 

 Ellerde yara, kesik ve sıyrıklar var ise, besin hazırlarken yaralı bereli kısımı su geçirmeyen 
bandaj ile kapatın. 

 El temizliğinin sağlanmasında uygun temizlik maddeleri kullanım talimatları doğrultusunda 
kullanın. 

 Temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin yeterli miktarlarda ve sürelerde uygulanmalarına, 
ellerin iyice durulanmasına ve hijyen şartlarına uygun olarak kurulanmasına özellikle dikkat 
edin. 

 Tek kullanımlık kâğıt el havlusunun kullanımı tercih edilmelidir. 

 Toplu beslenme sisteminde birden fazla kullanılabilen asma veya rulo tipi kumaş havlu 
kullanılmamalıdır. 
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 Hijyenik El Yıkama 

 Hijyenik el yıkamada öncelikle musluk kâğıt havlu ile açılarak eller ılık su ile 

ıslatıldıktan sonra 3-5 ml tercih edilen ajan alınarak en az 15 saniye uygun 

teknikle yıkanmalıdır. Hijyenik el yıkamada ellerin iç yüzeyleri, ellerin dış 

yüzeyleri, parmak araları, başparmak arası, avuç ortası ve bileklere özen 

gösterilmeli, sırayla bu yüzeylere iyice friksiyon yapılmalıdır. Eller ılık su 

altında iyice durulanmalı ve kâğıt havlu ile kurulanmalıdır. Musluk yine kâğıt 

havlu ile kapatılmalıdır. 

 Eğer alkol bazlı kendiliğinden kuruyan antiseptik kullanılıyorsa avuç içine 

tercih edilen miktarda (3-6 ml) solüsyon alınır ve tüm el yüzeyine 

yayılıncaya ve eller kuruyana kadar 15-25 saniye ovuşturulur. 
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 Özellikle el temizliği her zaman yapılırken, dezenfeksiyon işlemi, durulamasız 
alkol bazlı dezenfektanlar ile sadece el yıkama imkânı bulunmayan alanlarda, 
çiğ hazırlık alanlarından pişirme alanlarına geçişlerde ve özellikle tuvalet 
çıkışlarında yapılmalıdır. 

 Tuvalet çıkışlarında dezenfektanlı sıvı sabun bulunmalıdır. Yarım sıvı sabun 
kabının üzerine sabun eklenmemelidir. Ekleme işlemi sabunun 
kontaminasyonuna yol açabilir. El yıkama ve dezenfeksiyon prosedürü 
lavaboların üzerinde asılı olmalıdır.  

 Tırnaklar özellikle de uzun tırnaklar mikropların en sevdiği yerlerdir. Tırnakların alt 
kısımlarında kir ve yağ kolayca birikir. Ayrıca burada mikroplar barınabilir, 
bağırsak parazitlerinin yumurtaları da bulunabilir. Bir takım kimyasallarla 
uğraşanlarda tırnak altında bu kimyasallarda önemli oranda birikmektedir. 
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 El dezenfeksiyonu, tam olarak el yıkamanın yerini almamalıdır. Ellerde gözle 
görülür kirlenme olduğunda su ve sabunla yıkanmalıdır. 

 El dezenfektanları kuru ve temiz ellere uygulanmalıdır. Uygulanan ürün eller 
kuruyana kadar uygulanmalıdır. El dezenfektanlarının kullanımından 
hemen sonra eller yıkanmalıdır. Çünkü bu işlemle, cildin sebum tabakası ve 
el dezenfektanlarındaki nemlendiricilerin uzaklaştırılmasına neden olur. 

 El dezenfeksiyonunun özellikle tuvalet sonrası ve çiğ etler ile temas 
sonrasında yapılması önerilmektedir. 

 El dezenfeksiyonunda, alkol içeren jellerin alkol bazlı sıvı el dezenfektanları 
kadar etkili olmadığı, bu nedenle sıvı el dezenfektanlarının yerine 
kullanılmaması gerektiği bildirilmektedir. 
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 Eldiven Kullanımı 

 Toplu beslenme sisteminde özellikle ısıl işlem uygulanmayacak (soğuk 
sandviçler, salatalar vb.) besinlerin hazırlanmasında, çiğ etler ile temasta ve 
yemeklerin servisi esnasında mutlaka tek kullanımlık steril eldivenler 
kullanılmalıdır. 

 Eldiven giyilmeden önce eller mutlaka tekniğine uygun yıkanmalı ve eller kuru 
olmalıdır. 

 Eldivenler, yırtılma sonrası derhal değiştirilmeli, ellerin kirlenmemesi için değil, 
besinleri kirletmemek amaçlı kullanıldığı unutulmamalıdır. 

 Çiğ etler ve besinler ile temas sonrası aynı eldiven ile pişmiş besinlere temas 
edilmemeli, eldivenler yıkanarak tekrar tekrar kullanılmamalıdır. 
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 Ağız ve Diş Temizliği 

 Dişlerimizi korumanın en etkili yolu düzenli olarak fırçalamaktır. Yemek sonrası 
ağızda ve dişte kalan artıklar milyonlarca mikrop için yeterli besin kaynağını 

oluşturur. 

 Diş fırçalamada amaç; az macun, sık fırçalamadır. Genelde fırçaya ne kadar 
çok macun sürülürse o kadar çok temizlenir şeklinde yanlış düşünürüz.  

 Diş fırçalamak için nohut büyüklüğünde macun yeterlidir. Diş fırçalanmasında 

fırça diş eti çizgisine, fırçanın kıllarının yarısı diş eti üzerine gelecek biçimde 
eğimli olarak yerleştirilir. Bu durum bozulmadan küçük dairesel hareketlerle dişler 
fırçalanır. Daha sonra fırça, bir fırça boyu kaydırılarak fırçalama sürdürülür. 



KİŞİSEL BAKIM, KIYAFET VE ÜNİFORMA 

STANDARTLARI 

 Saç/ Sakal/Burun Temizliği 

 Saç dipleri mikropların yaşaması için çok uygundur. Kafa derimizde bir milyon adet /cm² bakteri 
(özellikle Staphylococcus aureus) bulunur ve bu nedenle de saçların temizliği ve bakımı kişisel 
temizlik açısından büyük önem taşır. Özellikle üretim ve servis alanlarında çalışan bayanlar 
mutlaka saçlarını arkada toplamalı ve bone takmalı, erkekler ise saç dökülmesini önleyecek 
şeklide bone/kep giymelidir. 

 Burun ağıza oranla daha sınırlı mikrobiyal nüfusa sahiptir. Bunun sebebi vücudun etkin bir filtre 
sistemi olmasıdır. 7 milimikron çapından daha büyük olan mikroorganizmalar nefesle çekilir ve 
yukarı kısımlarda tutulur. Bu burun yüzeyine yayılmış yapışkanlı mukus sayesinde olur. Yaklaşık 
olarak 3 milimikron ya da daha büyük çaplı ve yüzeyin içine işleyen mikroorganizmalar olduğu 
gibi kalır. 

 Kendiliğinden bronşlara yerleşen bu mikroorganizmalar vücudun savunma mekanizması 
sayesinde yok edilir. Bakteriler, özellikle soğuk algınlığı olan personel sayesinde burundan ellere 
yiyeceklere ve hatta burunun hafifçe kaşınmasıyla bile iletilebilir. 

 Soğuk algınlığına yakalanmış personel koruyucu olarak maske kullanmalıdır. Aksi takdirde hapşırma, 
öksürme esnasında damlacıklar yoluyla bakteriler yiyeceklere bulaşabilir. 
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 Sağlık Kontrolleri 

 Toplu beslenme hizmetlerinde çalışanların yasal mevzuata uygun olarak düzenli sağlık 
kontrolleri yaptırılmalıdır. Besinlerle taşınması ihtimali olan bir hastalığı bulunan personelin 
besin üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, taşıyıcı hastalığı bulunan personel 
çalıştırılmaları olan personelin besin üretim ve servisi ile uğraşması kesinlikle engellenmelidir. 

 Genel Vücut Temizliği 

 Deri vücudun bazı atıklarını ter aracılığıyla dışarı atar ve deri üzerindeki ter buharlaştığında 
bu atıklar deri yüzeyinde kalır. Düzenli olarak vücut temizliği ve banyo yapılmazsa bu 
pislikler temizlenmez, deri üzerinde bakteriler çoğalır ve birçok hastalıklara neden olur. Bu 
atıklar aynı zamanda kötü kokuya neden olurlar.  

 Toplu beslenme hizmetlerinde çalışan personelin işe başlamadan önce ve iş bitiminde 
vücut temizliğini sağlayacak şekilde duş almaları gerekmektedir. 

 Bunun için işveren tarafından gerekli olanaklar mutlaka sağlanmalıdır. 
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 Giysiler 

 Çalışma giysilerinin temizliği hem çapraz bulaşmanın önlenmesi hem de kişisel 
temizlik açısından önemlidir. Günlük işler sırasında farkında olmadan birçok farklı 
mekâna girilir. Girilen her mekânda, vücuda ve giysilere milyonlarca 
mikroorganizma bulaşabilir. Bu nedenle dışarıda giyilen kıyafetlerin kesinlikle 
besin üretim ve servis alanlarında giyilmemesi gerekir. 

 Giysiler; Kurum tarafından belirlenen kurumsal kimliği yansıtan özellikte forma 
giyilecektir. 

 Kolay temizlenebilen, terletmeyen, dayanıklı ve koruyucu nitelikte bir kumaştan 
yapılmış olmalı ve sık yıkanarak temizliği sağlanmalıdır. 

 Üretim alanlarında giyilecek olan giysiler, cepsiz ve düğmesizolmalıdır. 
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 Besin üretimi esnasında uygun iş kıyafetlerinin üzerine bir önlük giyilmeli, 

önlüklerin düzenli aralıklarla ve kirlendikçe temizliği sağlanmalıdır. 

 Dış mekânlarda giyilen kıyafetler ile kesinlikle üretim alanlarına girilmemeli, 

üretim alanlarında giyilen iş kıyafetleri ile de dışarı çıkılmamalıdır. 

 Ayaklarda kaymayan, su geçirmeyen ve sadece üretim alanlarında 

giyilecek terlik/ayakkabı olmalıdır. 

 Herhangi bir sebeple üretim alanlarına girmesi gerekli ziyaretçilerin uygun 

tedbirleri (önlük, bone, galoş) alması sağlanmalıdır. 


