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Öğrenciye/bireye zemin temizliği yapma ile ilgili bilgi ve

MODÜLÜN AMACI

becerileri kazandırmaktır.

1. İşletme prosedürüne uygun olarak zemin temizliği için ön
hazırlık yapabileceksiniz.
MODÜLÜN ÖĞRENME
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal
KAZANIMLARI
standartlara ve işletme prosedürüne uygun olarak zemin
temizliğini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Kat Hizmetleri Atölyesi, Konuk Odası, Tesis, Sınıf
Ortamı,
Donanım: İnternet, etkileşimli tahta, elektrikli ve şarjlı el
süpürgesi, süpürme fırçaları, tek ve çift kovalı paspas
arabası, ıslak, nemli ve kuru mop, şerit ve kaygan zemin
levhası, temizlik gereçleri vb.
Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
Modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, doğruyanlış, vb.) kullanılarak modül uygulamaları ile kazandığınız
bilgi ve becerileri ölçülerek değerlendirebileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
RİŞ

Sevgili Öğrencimiz;
Turizm hizmeti, insanı temel alan bir hizmet sektörüdür. Bu hizmet sektörünün
konaklama sistemi içinde yer alan çok göz önünde bulunmayan çalışanları ise, kat hizmetleri
departmanı personelidir.
Kat hizmetleri departmanı personelinin en büyük yardımcıları ise, kullanılan araç ve
gereçlerdir. Bu araç ve gereçlerin büyük bir bölümünü ise, zemin temizliğinde kullanılanlar
oluşturmaktadır.
Zemin temizliği, uygun yöntemlerle süpürme ve silme işlemlerinden oluşmaktadır. Bu
işlemler için, uygun süpürme ve silme araç-gereçlerinin kullanımı şarttır. Aksi taktirde işlem
uzar, zemine zarar verir ve iş gücü kaybına neden olur.
Etkili bir zemin temizliği yapabilmeniz için, bütün çalışmalarınızda olduğu gibi, araçgereç ve malzeme seçimini ve bunların doğru kullanımını, dikkatli, sıraya uygun bir
çalışmayla gerçekleştirmelisiniz.
Turizmin, insan gücüne dayalı olduğunu; ama sadece bunun yeterli olmadığını, uygun
ekipmanlarla yüksek verim ortaya koyan bir meslek olduğunu unutmamalıyız.
Bu bireysel öğrenme materyalinin sizlere yararlı olmasını temenni ediyor ve
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Ulusal standartlara ve İşletme prosedürüne uygun olarak zemin temizliği için ön
hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Elektrikli süpürge, şarjlı süpürge ve süpürme fırçalarını araştırınız.



Çevrenizdeki konaklama tesislerine giderek süpürme araçlarının çalışma
özellikleriyle ilgili bilgiler alınız.



Otel ekipmanları satan firmalara giderek elektrikli süpürgeler ve aparatlarının
resimlerinin olduğu katalog ve broşürleri alınız.



Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

1. ZEMİN TEMZİLİĞİ İÇİN ÖN HAZIRLIK YAPMA
Zemin temziliği ön hazırlığı için öncelikle zeminin özelliği ve çeşidi tespit edilerek
uygun malzeme ve araç-gereç seçimi yapılmalı gerekli ekipman ve üniforma giyilerek hazırlık
tamamlanır.

1.1. Zemin Özellikleri
Süpürme işleminin etkin olması için süpürülecek zeminin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Bu bilgi, süpürme aracını ve aparatlarını belirlemenin yanı sıra, doğru yöntemin
kullanılmasını da sağlar. Bu nedenle zeminleri iki başlık altında inceleyebiliriz.

1.1.1. Yumuşak Zeminler
Bu tür zeminler otellerde halı ve kilim örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların
en büyük ve önemli bir bölümünü de halı zeminler oluşturmaktadır.


Tekstil zeminler



Yapay elyaflar
Doğal elyaflar
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Yapay elyaflar, sentetik ve selülozik olmak üzere iki grupta toplanabilir. Sentetik elyaf
çeşitleri polyester, naylon, rayon ve poliamid; selülozik elyaf çeşitleri ise viskoz, asetat ve
poliakrildir.

Fotoğraf 1.1: Yumuşak zemin

Tekstil zeminler için en çok tercih edilen elyaf çeşidi, polyesterdir. Polyesterin
özellikleri şunlardır:







Mekanik etkiye dayanıklı olması
Esnek olması
Az nem tutması
Statik elektriklenmeye yatkın olması
Ani sıcaklık değişimlerine duyarlı olması
Ucuz olması

Doğal elyaflar, bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki gruba ayrılır. Pamuk ve keten
bitkisel, yün ve ipek ise hayvansal elyaflardır. Yün elyafların özellikleri şunlardır:







Su emme özelliğinin yüksek olması
Islanınca direncinin azalması
Yanmaya ve asitlere karşı dirençli olması
Yüksek sıcaklıklara, alkalilere ve mekanik etkiye karşı duyarlı olması
Statik elektriklenmeye yatkın olması
Halılarda, tekstilin özelliğinin yanı sıra, elyafların bağlanma şekli ve taban
özelliği de önemlidir.
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1.1.2. Sert Zeminler
Bu tür zeminler otellerde banyo, mutfak, dış mekanlar, lobi koridor gibi yerlerde
bulunmaktadır. Beton, seramik, PVC, mermer, taş gibi malzemelerle kaplıdır. Bu zeminlerin
özellikleri aşağıda sıralanmıştır.


Taş zeminler



Doğal taş
Yapay taş

Doğal taş zeminler mermer, granit, gibi doğal taşların zemine kaplanmasıyla oluşur.
Islak zeminler için doğal taş zeminlerin kullanılması sağlıklı ve kullanışlıdır. Ayrıca dış
mekanlarda ısı değişimine dayanıklı malzemeler olduklarından granit, kum taşı gibi
malzemeler kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.2: Sert zemin

Yapay taş zeminler beton, fayans, mermerit, zemin karosu gibi doğal taş malzemesine
çeşitli sentetik katkılar eklenerek üretilen kaplamalar maliyetin düşük olmasından dolayı
tercih edilmekle beraber, doğal taş malzemeler kadar sağlıklı ve uzun ömürlü değildir.


Ahşap zeminler



Ağaç kaplama
Parke

Yekpare ağaç malzemenin kullanım yerine göre şekillendirilerek kaplanmasından
oluşan zeminlerdir. Konaklama işletmelerinde genellikle iç mekanlarda, odalarda, salonlarda,
koridor ve lobilerde kullanılır. Sağlıklı, uzun ömürlü ve kullanışlıdır.
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Fotoğraf 1.3: Ahşap zemin

Parkeler, yekpare ağaç malzemenin kalitesine uygun bir şekilde arzu edilen incelikte ve
şekilde kesilip cilalanması ile elde edilir. Salonlarda, lobi ve koridor gibi konaklama
işletmesinin vitrini olarak görülen bölümlerinde sıklıkla kullanılır. Yekpare doğal ağaç
malzemeye göre daha hesaplıdır. Periyodik aralıklarla cilalanarak bakımı ve yenilenmesi
sağlanır.

Fotoğraf 1.4: Parke zemin

1.1.3. Elastik Zeminler



PVC
Vinil (vinileks)
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Yumuşatma maddeleri ve dolgu maddelerinden oluşan bu zemin tipi, stabilizatörler
ve boya pigmentleri içerir. Bunlar, termoplastik olduklarından, ısıtıldıklarında yumuşar. Sert
PVC, sertliğini 80 dereceye kadar koruyabilmektedir.

Fotoğraf 1.5: PVC zemin

PVC, alkali ve asidik maddelere karşı dayanıklıdır ancak alkol, eter, aseton ve benzin
gibi maddelere dayanıklı değildir. Solventler, içerdikleri yumuşatma maddelerinin
özelliklerini bozabilir. Bunun sonucu olarak PVC,
elastikiyetini yitirerek sertleşip
kırılganlaşabilir.

Fotoğraf 1.6: Vinil zemin

Vinil (Vinileks) Kaymazlık direnci yüksek vinil zemin kaplamasıdır. 2.5 mm kalınlığı
ve 0.80 mm üst tabaka kalınlığı sayesinde, çok yoğun trafikli alanlar için ideal çözümdür.
Endüstriyel mutfaklar, büyük gıda üretim tesisleri gibi kaymazlık ve hijyenin çok önemli
olduğu mekânlarda güvenle kullanılabilir.
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1.2. Zemin Çeşitleri
1.2.1. İç Mekân Zeminleri
Konaklama hizmetlerinin, temizliğinden sorumlu olduğu iç mekânları başlıca iki grupta
ele almak mümkündür müşteri odaları ve genel alanlar.

Müşteri Odaları

Fotoğraf 1.7: Otel odası


Genel alanlar
Konaklama işletmesinde genel alanlar aşağıdaki gibi sıralanır;

Lobi

Havuzlar

İdare ofisleri

Çamaşırhane

Spor ve oyun salonları

Depolar

Genel tuvaletler

Yemek salonları

Personel alanları

Toplantı, sergi ve fuar salonları

Merdiven ve koridorlar, asansörler

Hamam ve SPA merkezleri

Otel içi alışveriş merkezleri
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Fotoğraf 1.8: Otel hamamı

1.2.2. Dış Mekanlar
Otelin dış mekânının görünümü ve temizliği otelin genel imajında etkilidir. Başta otelin
girişi olmak üzere çevresi, binanın görünümü, cephe dokusunun temiz ve yıpranmamış
olması, tüm camların temiz ve parlak olması, varsa tabela ve logoların düzgün görünümü,
çiçek ya da diğer bitkilerin hoş görünümlü olması, çöp kutularının temiz görünümü, otelin
sadece temizlik konusuna değil, ayrıntılara verdiği önemi göstermesi açısından da önemlidir.

Fotoğraf 1.9: Otel bahçesi
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Büyük bir otel işletmesinde sık karşılaşılan dış mekân örnekleri şunlardır:

Plaj

Otopark

Eğlence alanları

Yürüyüş yolları

Golf ve diğer spor sahaları

Park ve bahçeler

Fotoğraf 1.10: Golf sahası

1.3. Zemin Temizliğinin Önemi
Konaklama işletmesinin zeminlerinin görünümü ve temizliği otelin genel imajında
etkilidir. Bu nedenle, otel işletmelerinde otelin girişi başta olmak üzere tüm iç ve dış mekan
zeminlerinin temizlik ve bakımı çok önemlidir. Bu sebeple zemin bakım ve temizliği düzenli
olarak yapılmalıdır.

1.3.1. Zemin Özelliğine Göre Kullanılan Temizlik Malzemeleri
Zemin temizliği teknolojik gelişmelerle birlikte kolaylaşmış, daha hijyenik ve pratik
hale gelmiştir. Bu bölümde sizlere zemin temizliğinde kullanılan çeşitli makine, araç-gereç ve
malzemeleri tanıtacak ve kullanımlarını açıklayacağız.

1.3.2. Elektrik Süpürgesi
Elektrik süpürgeleri, çeşitli kapasite ve boyutlarda üretilmektedir. Kuru tozları çeken
modellerin yanı sıra sıvıları da çekebilen ıslak – kuru modeller vardır. Süpürge hortumun
ucuna takılan aparatlarla her türlü yüzeyin temizlenmesi sağlanabilir. Zemin temizliğinde
kullanılan en önemli ekipmandır.
Bazı büyük konaklama işletmelerinde merkezi elektrikli süpürge sistemleri
kullanılmaktadır. Siklonik (kuvvetli emiş gücü) vakumlama yapan ana ünite, temizlik yapılan
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mekânın dışına (kalorifer dairesi, garaj vb.) monte edilir. Ana ünite ile temizlenecek mekânlar
arasındaki bağlantı duvarlara gömülü PVC borularla sağlanır. Emilen tozlar, duvara gömülü
PVC borularla ana üniteye aktarılır. Boruların ucuna özel prizler bağlanır. Bu prizlere takılan
9cm çapındaki spiral bir hortumla temizlik yapılır. Hortumun ucuna takılan temizlik
aparatları, diğer süpürge çeşitlerinin aynısıdır. Sistemin ana ünitesinin uzakta olması, ortamda
elektrik süpürgesi sesinin oluşmasını engellemiş olur. Elle taşınabilir elektrikli süpürgeler gibi
eşyalara çarpması söz konusu olmadığı için, bu süpürgelerin kullanılmasıyla eşyaların ve
binanın kalitesi korunmuş olur.


Kullanım Özellikleri

Elektrikli süpürgelerin kullanım özellikleri, hortumun ucuna takılan temizlik aparatları
ile değişiklik gösterir. Buna göre bu konu, üç başlık altında incelenebilir.


Zemin Temizliğinde Kullanılan Elektrik Süpürgesi Aparatları

Bu aparatlar, zeminin cinsine göre ayarlanır. Sert zeminler süpürülürken fırçanın iç
kısmına çekilmiş kıllar, ayar düğmesine basılarak dışarı çıkartılır. Bu şekilde zeminin
çizilmesi önlenir. Halı zeminler süpürülürken ise fırçanın dışına çıkmış kıllar, ayar düğmesine
basılarak içeri çekilir. Böylece, fırçanın halı zemin üzerindeki hareketi kolaylaşır ve kılları
yıpranmaz.

Duvar Ve Tavan Temizliğinde Kullanılan Elektrik Süpürgesi Temizlik
Aparatları
Belli aralıklarla otellerde duvarların ve tavanların tozu alınmalı, oluşan örümcek ağları
temizlenmelidir. Bu tür temizlik için, genel temizlik fırçasına göre daha küçük ve kılları daha
yumuşak uzun aparatlar kullanılmalıdır.

Fotoğraf 1.11: Endüstriyel elektrik süpürgesi aparatları
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Tekstil Temizliğinde Kullanılan Elektrik Süpürgesi Aparatları

Bu aparatlar; perdelerin, kumaş kaplı mobilyaların ve yatakların temizliğinde
kullanılmaktadır. Bu tür yüzeylerde de kılları uzun, yumuşak ve küçük aparatlar kullanılır.
Mobilyaların girilmesi zor olan iç kısımlarının vakumlanması için, düz uçlar kullanılmalıdır.


Bakım Özellikleri

Elektrikli süpürgelerin bakımları, öncelikle, çalışan personelin sorumluluğunda olmakla
birlikte, belli aralıklarla teknik servis bölümü ve yetkili servisler tarafından da yapılmalıdır.
Elektrikli süpürgelerin bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
o
o
o
o
o

Her şeyden önce süpürgeler ve aparatları, kullanım talimatlarına
uygun olarak kullanılmalıdır.
İş bitiminde toz torbası veya haznesi dolmuş ise, boşaltılmalı veya
değiştirilmelidir.
Fırça aparatları sık sık saç, iplik, kırıntı vb. kirlerden
temizlenmelidir.
Yıpranmış bütün kablolar değiştirilmelidir.
Süpürge, hortum ve borular nemli bir bezle temizlenmelidir.

1.3.3. Süpürge ve Fırçalar
Bir yüzey üzerinde oluşmuş serbest kirlerin alınmasını sağlayan ve insan gücü
gerektiren süpürme araçlarına süpürme fırçaları denir. Çeşitleri şunlardır:



Saplı fırça
Saplı faraşlı fırça

Süpürge ve fırçalar kullanılırken şunlara dikkat edilmelidir:
Otopark ve bahçe gibi yerlerdeki kaba zeminlerin temizliğinde sert fırçalar kullanılır.
Bu fırçaların kılları sert ve gürdür.
Duvar, perde veya mermer, seramik gibi hassas zeminlerde yumuşak fırçalar kullanılır.
Bu fırçaların kılları daha yumuşak olur.
Konuk kullanımına açık olan mekânlarda, fırçalama esnasında havaya toz
kalkacağından ve konuk önünde süpürme fırçası kullanmak hoş bir görüntü
oluşturmayacağından bu süpürme fırçaları, daha çok dış mekânlarda ve konuk kullanımı
dışında kalan alanlarda tercih edilmektedirler.
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Bakımları yapılırken şunlara dikkat edilir;





Temizlik sonrası fırça; saç, iplik, vb. kirlerden temizlenmeli, gerekiyorsa
yıkanmalı ve kuruması için sapından asılmalıdır.
Fırçalar, kılları üzerine dayalı durumda bırakılmamalıdır. Aksi takdirde kılları
bozulur.
Güneş, fırçanın PVC kısımlarının yanmasına ve siyahlaşmasına neden
olacağından fırçalar, asla güneşte bırakılmamalıdır.
Fırçanın dipleri, ucu sivri bir tahta parçasıyla temizlenmelidir.

Şarjlı El Süpürgesi
Yüzeydeki gevşek kirlerin vakumla alınmasını sağlayan araçlara el süpürgesi denir.
Çeşitleri şunlardır:



Kuru vakum yapan şarjlı el süpürgesi: Bu modeller, sadece yüzeydeki kuru
kirleri temizleyebilir. 15 dakika çalışma süresi vardır.
Islak-kuru vakum yapan şarjlı el süpürgesi: Bu modeller ise, yüzeydeki hem
sıvı hem de kuru kirleri alabilir. Sıvı kir alma haznesi ile kuru kir alma haznesi
ayrıdır ve 15 dakika çalışma süresi vardır.

1.3.4. Mop’lar ve Paspaslar
Metal veya ahşap sapın ucundaki tutucu parçaya takılmış çeşitli elyaf karışımından
oluşmuş tekstil parçalarına paspas (mob) denir. Paspaslar ve moplar ıslak, kuru ve nemli
olmak üzere üçe ayrılır.
Elyaf karışımından oluşmuş tekstil parçalarının solüsyonla ıslatılarak hazırlanmasıyla
oluşturulan paspasa ıslak paspas denir.
Bu paspaslar,





Genellikle %60 pamuk %40 polyester karışımlıdır. İstenirse %100 pamuk
ipliğinden de üretilebilir.
Açık veya kapalı uçlu, bantlı veya bantsız olabilir.
Kendi ağırlığının üç misli su emer.
90 derecede ve 150 defa yıkanabilir.

Yeni alınan moplar bir gece suda bekletildikten sonra kullanılmalıdır!


Kullanım Alanları

Bütün sert zeminlerde kullanılabilir. Zeminin özelliğine göre temizlik maddesi
seçilmeli ve solüsyon, doğru oranlarda hazırlanmalıdır. Yanlış ve gereğinden fazla temizlik
maddesi kullanılırsa zemin zarar görür.
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Bakımı

Moblar; rahat, konforlu ve seri olmaları nedeniyle en çok tercih edilen temizlik
araçlarıdır. Uzun süre kullanılabilmeleri için bakımlarının iyi yapılması gerekmektedir. İş
bitiminde çamaşırhaneye indirilen ıslak moplar, bir torbanın içine konarak 90 derecede
yıkanabilir. Torba kullanılmadığı taktirde, makinenin mekanik gücü mop püsküllerinin
birbirine karışmasına ve yıpranmasına neden olur. Islak moplar, yıkandıktan sonra açık
havada kurutulmalıdır. Böylece, küf ve bakteri oluşumu önlenmiş olur ve ıslak mop kötü
kokmaz.
Nemli paspas ise, elyaf karışımından oluşmuş tekstil parçalarının su veya solüsyonla
nemlendirilerek hazırlanmasıyla oluşturulan paspasa nemli paspas denir. Özellikleri şu
şekildedir.





Bu paspasların ipleri, ıslak mop özelliklerinde olup 40, 50, 60 veya 80, 100 cm
boyunda olabilir.
Dokuma gövdeli olan bu paspasların gövdesi tamamen kapalı uçlu olabilir.
Püskülleri bez üzerine kilitli dikişli ve saçakları kumaş üzerine dikişli olmak
üzere iki modeli vardır.
Kullanım Alanları

Nemli paspas, zemindeki serbest kirlerin temizlenmesinde oldukça etkili bir mop
çeşididir. Bu paspaslar, temizlik maddeleriyle nemlendirilerek (zeminde ıslaklık
oluşturmayacak kadar) kullanılabilir. Bu paspaslar, doğru uygulandığı taktirde hijyenik bir
ortamın oluşmasında etkilidir. Havaya saçılan toz miktarını süpürmeye oranla 15 kata kadar
azaltır.

Bakımı
İş bitiminde nemli moplar, torbanın içine konarak 90 derecede yıkanabilir. Bu moplar,
yıkama sonrası hemen kullanılacaksa kurutma işlemi yapılmaz.
Kuru paspas serbest kirlerin süpürülerek alınmasını sağlayan, elyaf karışımından
oluşmuş tekstil parçasına denir. %100 akrilik orlon ipliğinden saçak olarak üretilen bu moplar
doğal elektrostatik özelliğe sahip olduklarından iyi bir toz toplayıcıdır; bu yüzden, toz mopları
olarak da adlandırılır.


Kullanım Alanları

Sert zeminlerdeki serbest kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Kuru mopla yapılan bu
işleme, tozsuz süpürme işlemi de denebilir.
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Bakımı

Bu moplar asla ıslatılarak kullanılmaz. İp özellikleri nedeniyle 30 derecede
yıkanmalıdır.


Mop Aparatları

İki parçadan oluşur. Parçalardan bir tanesine mop takılır; diğeri ise paspas sapı olarak
kullanılır. Mop ucu, kimyasal maddelere dayanıklı ve paslanmaz metalden imal edilmiştir.
Mop sapı, floksal alüminyumdan imal edilmiştir ve okside olmaz.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1
DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1
Aşağıda azimli olmak ile ilgili bir metin verilmiştir. Metni dikkatlice okuyarak metnin
sonunda yer alan boşluklara azimli olmak ile ilgili bildiğiniz atasözü veya veciz sözleri
yazınız.
IŞIĞA-YÜRÜYENLERE:
1976 mezunu Kabataşlı bir grup arıyla sineği şişeye koyuyorlar. Şişenin taban tarafını
ışığa, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru yerleştiriyorlar. Bakıyorlar ki, arıların hepsi
ışık olan tarafa doğru yöneliyorlar. Fakat şişenin tabanı cam ve onların da yabancısı bir madde
olduğundan çıkmayı başaramıyor arılar. Bu arada sinekler şişenin ağzına doluşuyorlar ve
karanlıkta dışarı çıkıp kayboluyorlar. Ağzı açık şişeden karanlık tarafa doğru tek bir arı bile
gelmiyor. Camın önünde ışığa doğru çabalarına devam ediyorlar. İnsanın aklına hemen
arıların akılsızca davrandıkları geliyor. Ancak daha derinlemesine düşününce karşımıza bir anıt
gibi dikilen gerçek, çok farklı oluyor. Basit görünen bu deney sizleri de düşündürmedi mi?
Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu hepimiz biliyoruz. Sineklerse malûm hayvanlar.
Arılar ne kadar temiz hayvanlarsa sineklerde o derecede sürekli pis yerlerde gezen, insanı bu
yönüyle rahatsız eden canlılardır. Arılardan korkarız bizi sokarlar diye ama sineklerden
midemiz bulanır. Evet, ışığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır
şüphesiz. Onlar engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenlerdir. Ne tür engel olursa olsun
önlerinde, çabalarını sürdürenlerdir. Ve bu uğurda gerektiğinde ölebilenlerdir. Yürek, azim,
sevgi, ilkeler, dürüstlüktür bunu onlara yaptıran. Kendine saygı, yaşadığı topluma saygıdır. Sinekler karanlıkta ortadan kaybolan kaçaklardır. Karanlığı aydınlığa tercih edenlerdir. Karanlık
düşüncelere teslim olanlardır. Şişenin ağzının karanlığa bakmasının onlarca hiçbir önemi yoktur. Sinsi, ilkesiz, yüreksiz, korkak varlıklardır. Sadece kendi rahatları söz konusudur. Arı, siz
onlarla uğraşmadıkça size bulaşmaz, mücadeleye girmez. Arı öyle azimlidir ki engellere
aldırmaz. Amacı sadece ışığa ulaşmaktır. İğnesini kullanmak zorunda olduğunda öleceğini
bilerek yaşar; vazgeçmez gayesinden. Değerleri için ölmeyi bile göze alır. Engellere rağmen ışığa
yürüyenlere, bu uğurda gayret sarf edenlere, ışık saçarak etrafı aydınlatanlara selâm olsun
AZİMLİ OLMAK KONULU ÖZLÜ SÖZLER;
1- …………………………………………………………………………………
2- …………………………………………………………………………………

16

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda zemin temizliğine hazırlık faaliyetine yönelik işlem basamakları verilmiştir.
Bu işlem basamaklarını tamamladığınızda kat hizmetleri alanında zemin temizliğine hazırlık
yapabileceksiniz. Okulda, atölyede ve iş hayatınızda, çalışırken iş güvenliğine önem veriniz.
İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uyunuz.

İşlem Basamakları
 Süpürülecek alanları belirleyiniz.
 Alanların özelliklerini tespit ediniz.
 Alana uygun araçları belirleyiniz.
 Araçları, tekniğine uygun hazırlayınız.
 Kontrol ediniz.

Öneriler
 İş kıyafetlerinizi giyerek gerekli iş
ekipmanlarını takınız.
 Dikkatli olunuz.
 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına
uyunuz.
 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına
uyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve seçenekler arasından doğru olanı
işaretleyiniz.
1.

Bir yüzey üzerinde görünen ve görünmeyen, kaba ve serbest kirlerin, çeşitli araçlar
kullanılarak ortamdan alınması işlemine ne denir?
A) Süpürme
B) Silme
C) Toz alma
D) Yıkama
E) Durulama

2.

İki saat önce otele giriş yapmış olan konuk, elinde valiziyle, öksürerek ön büroya gelir.
Ön büro elemanına, bir daha bu otele gelmeyeceğini, odada nefes almakta zorlandığını
ve bir an önce otelden ayrılmak istediğini söyler.
Yukarıdaki sorunun yaşanmaması için ne yapılmış olmalıydı?
A) Oda boyanmalıydı.
B) Odanın kapısı açık bırakılmalıydı.
C) Odanın ışıkları söndürülmeliydi.
D) Oda havalandırılmalıydı.
E) Odanın dolap kapakları açık bırakılmalıydı.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, elektrikli süpürgelerin bakımına örnek olarak verilemez?
A) Fırça kıllarının kirlerden temizlenmesi
B) Yıpranmış kabloların değiştirilmelisi
C) Halı zeminler süpürülmeden önce leke çıkarma işleminin yapılması
D) Elektirik süpürgesinin borularının nemli bir bezle temizlenmesi
E) Periyodik aralıklarla teknik servise gönderilmesi

4.

Şarjlı el süpürgeleri, geniş alanların temizliği için neden yeterli değildir?
A) Kullanımı kolay olmadığı için
B) Kir vakumlama kapasiteleri, az olduğu için
C) Elektrik gücüyle çalışmadıkları için
D) Pil kapasiteleri, 15 dakikayla sınırlı olduğu için
E) Çok hafif oldukları için

5.

Genel alanlar şefi, Ali’yi, lobiyi süpürmesi için görevlendirir. Şef, kontrol için lobiye
geldiğinde gözlerine inanamaz; lobi yüzeyi çizilmiştir.
Yukarıdaki sorunun yaşanmaması için Ali’nin ne yapması gerekirdi?
A) Genel temizlik fırçasını, çıkartmalıydı.
B) Süpürgeyi, yüzeyde sürükleyerek çekmemeliydi.
C) Yüzeyi temizlemeden önce leke çıkarma işlemi yapmalıydı.
D) Yüzeyi, önce kuru mop ile temizlemeliydi.
E) Yüzey önce ıslak mop ile temizlenmeliydi.
18

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal standartlara ve işletme
prosedürüne uygun olarak zemin temizliğini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Konaklama tesislerine giderek zemin çeşitlerini araştırınız.
Süpürme işleminin nasıl yapıldığını gözlemleyiniz.
Süpürme işlemi sırasında kullanılan aparatların özelliklerini not ediniz.
Aldığınız bu bilgileri sınıfta arkadaşlarınıza uygulama yaparak anlatınız.

2. ZEMİN TEMİZLİĞİ
2.1. Zemini Özelliğine Uygun Şekilde Temizleme
Konaklama işletmelerinde zemin temizliği, ortamın kaliteli ve davetkar görünmesinde
çok önemlidir. Zeminlerin temiz, düzgün, parlak ve bakımlı olması konaklama işletmesinin
satış ve pazarlama faaliyetleri için gereklidir.
Zeminlerin özelliklerine uygun şekilde temizlenmesine dikkat edilmelidir. Özelliklerine
göre zemin temizliği aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.

2.1.1. Yumuşak Zeminlerin Temizliği
Bu tür zeminlerde kullanılan halı, kilim gibi tekstil yüzeylerin yapay ya da doğal
malzemeden üretilmiş olması temizlik yöntemini seçerken belirleyici rol oynamaktadır.

Fotoğraf 2.1: Yumuşak zemin
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Doğal ya da yapay malzemeden üretilmiş tekstil yüzeylerde ağartıcı kullanılmaz.
Yıkama ve silme sonrası tekniğine uygun şekilde kurutulmasına dikkat edilmelidir aksi
taktirde kötü kokulara sebep olabilir. Periyodik olarak bakteri temizliği ve dezenfekte
işlemleri yapılmalıdır.

Fotoğraf 2.2: Halı kaplama zemin



Yumuşak Zeminler Temizlenirken Şu Hususlara Dikkat Edilmelidir:






Temizlenecek yüzey kuru vakum yöntemiyle toz ve kaba kirden
arındırılmalıdır.
Lokal leke çıkarma işlemleri uygulanmalıdır.
Derin vakumlama yapılmalıdır.
Zeminin kullanım sıklığına uygun olarak yıkama veya silme işlemi
yapılmalıdır.
Aylık veya sezonluk periyotlarda dezenfekte işlemi yapılmalıdır.

2.1.2. Sert Zeminlerin Temizliği
Konaklama işletmelerinde özellikle ıslak zemin kaplamalarında ve dış mekanlarda
kullanılan sert zeminlerin özelliğine ve çeşidine uygun temizlenmesi malzemenin kullanım
ömrü ve görünümü açısından önemlidir.
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Fotoğraf 2.3: Doğal taş zemin

Aşağıda sık kullanılan doğal taş zeminlerin temizliği ile ilgili bilgiler verilmiştir.


Mermer Zeminlerin Temizliği

Doğal taşların temizliği diğer malzemelere göre daha fazla özen ister. Sentetik bazlı
temizleyiciler, çamaşır suları mermer yüzeylerde kullanılmaz. Yapılan en büyük hatalardan
biri ise banyo ve mutfaklardaki mermerlerin temizliğinde kireç çözücü kullanmaktır. Kireç
taşından oluşan mermerde, kireç çözücü kullanmak mermeri çok kısa sürede aşındırarak derin
hasarlara neden olur ve kullanılmaz hale getirebilir. Mermer gözenekli bir yapıya sahiptir ve
sıvıları çok hızlı bir şekilde emebilir. Kahve, portakal suyu, şarap gibi sıvılar dökülür
dökülmez ılık bir bez yardımıyla vakit geçirmeden temizleyin. Bunun dışında güçlü
pigmentlere sahip olan kahve, kimyon, köri gibi baharatlar ve yeşil sebzeler zemine dökülür
dökülmez bekletmeden temizlenmedir.

Fotoğraf 2.4: Mermer zemin

Mermer temizliğinde sirkeden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Birçok yüzey
için doğal bir temizlik maddesi olan ve sıklıkla önerilen sirke oluşturduğu korozyon nedeniyle
mermerler için uygun değildir.
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Epoksi Zeminlerin Temizliği

Epoksi, reçine esaslı bir zemin kaplama sistemidir. Çoğunlukla sanayi alanlarında
kullanılan bu kaplama, son yıllarda mağaza ve ev dekorasyonunda da sıklıkla karşımıza
çıkıyor. Yüzeye sert plastik hissi veren epoksi cila mekanlara ferahlık ve hijyen gibi pek çok
özellik sağlar. Epoksi cilalı zemin, temizliği en kolay zemin kaplamalarının başında
gelmektedir. Pürüzsüz ve aşırı sağlam yüzeyi sayesinde kolayca temizlenir.
Elektrik süpürgesi ile epoksi yüzeyin tozu alındıktan sonra, rutin olarak kullanılan
herhangi bir zemin temizleyici ile epoksi zeminleri silinebilir. Ayrıca, epoksi yüzey için
geliştirilmiş pek çok kimyasal temizlik ürünü bulunmaktadır. Epoksi zemine uygulanacak
temizlik ürünleri, kullanılacağı alana göre farklılık göstermektedir. Epoksinin parlaklığını ve
estetik görünümünü koruması için çeşitli bakım ürünleri de vardır. Bu ürünlerin kullanılması
sayesinde epoksi zemin, uzun yıllar ilk günkü parlak görünümünü korur.

Fotoğraf 2.5: Epoksi zemin



Laminant Zeminlerin Temizliği

Laminant parke, evlerde yer döşemelerinde sıklıkla tercih edilen bir malzemedir.
Laminant parkelerin tercih edilmesinin nedeni, laminantın kolay temizlenebilir ve bakımının
kolay yapılabilir olmasıdır. Laminant parkelerde en ufak toz bile hemen görünür ancak
silinerek kolay bir şekilde temizlenebilir. Laminant parkelerin silinmesinden sonra parlamaları
için cilalama işlemi yapılır. Fakat bu cilalama işlemi parkenin aşınmasına sebep olabilir.
Parkeleri silerken kullanılan deterjan parkede iz kalmasına sebep olabilir. Deterjanın
kullanılması gerektiği zamanlarda silme işleminin ardından kurulama yapılması gerekir.
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Fotoğraf 2.6: Laminant zemin

Laminant parke üzerinde kesinlikle metal içerikli bez, sert yüzeyli sünger
kullanılmamalıdır. Toz toplayıcı ve mikro fiber bezler tercih edilmelidir.
Parkeleri silerken Arap sabunu ve sirke kullanılabilir. Laminant parkelerin ıslak
kalması, parkelerin kabarmasına sebep olur. Bunu önlemek için sildikten sonra laminant
parkeleri kuru ve temiz bir bezle kurulanmalıdır. Ayrıca laminant parke, aşındırıcı kimyasallar
yerine ahşap temizleyici veya sıvı bulaşık deterjanı ile de temizlenebilir.


Ahşap Parke Zeminlerin Temizliği

Konaklama işletmelerine şık görünüm kazandıran ahşap parkeler, temizliği en zor
döşemelerden biridir. Ahşap parkelerin en büyük düşmanları çizikler ve sudur. Sert ve
aşındırıcı malzemelerle muamele edilirse çabuk çizilir ve orijinal görünümünü kaybeder. Çok
sık su ile temizliği yapılırsa zamanla kabarmalar oluşur.

Fotoğraf 2.7: Parke zemin
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Ahşabın zarar görmemesi için ağzına yumuşak aparat takılmış olan elektrikli süpürgesi
ile tozu alınmalıdır. Daha sonra ahşap temizleyici eklenmiş ılık su hazırlanmalı ve yumuşak
mikrofiber bez ile çok ıslak olmayacak şekilde silinmelidir. İz olmaması için kuruyana kadar
üzerine basılmamalıdır. Ahşap parke doğal yöntemlerle temizlenmek istenirse temizlik suyuna
arap sabunu veya sirke koyulabilir.


Seramik Karo Zeminlerin Temizliği

Öncelikle elektrik süpürgesi ya da normal süpürge yardımıyla seramik karo üzerindeki
seyrek kir temizlenmelidir. Bir miktar yüzey temizleyicisi ılık su ile karıştırılmalı ve seramik
karolar bu karışım ile silinmelidir. Kimyasal yüzey temizleyici yerine Arap sabunu da
kullanılabilir. Kesinlikle tuz ruhu, kireç çözücü türü kimyasallar kullanılmamalıdır, bunlar
hem derzlere hem de seramiklerin yüzeyine zarar verir.

Fotoğraf 2.8: Seramik zemin

Karoların tertemiz görünmesi için yukarıda belirttiğimiz temizlik yöntemlerine ek
olarak bir miktar çamaşır suyu kullanmak da gerekebilir. Ilık su ile karıştırılacak az
miktardaki çamaşır suyu istenmeyen lekelere karşı etkili olacaktır. Temizlik esnasında tel
sünger ya da tel fırça gibi seramik karonun ya da fayansın yüzeyine yani sırına zarar verecek,
çizecek ürünler kullanılmamalıdır. Bu tip ürünlerde yüzeylerin çizilmemesine özen
gösterilmelidir.


Beton Zeminlerin Temizliği

Beton zeminlerin düzenli temizliği elektrik süpürgesi ile yapılabilir. Daha sonra ılık
suya karıştırılmış arap sabunu ya da başka bir yüzey temizleyici ile zemini silmeniz yeterli
olur.
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Fotoğraf 2.9: Beton zemin

Beton zemine dökülmüş olan yağlı sıvalar beton üzerinde leke oluşmasına neden olur.
Bu tür dökülmeler/sıçramalar hemen iyice yıkanmalıdır. Daha sonra ise yarım kâse kadar
çamaşır sodası içeren yine aynı miktardaki sıcak su ile birlikte lekeyi iyice fırçalanmalı ve
sonrasında yine duru su ile yıkanmalıdır.


Doğal Taş Zeminlerin Temizliği

Doğal taş zeminlerin temizliği de tıpkı kendisi de doğal bir taş olan mermerin temizliği
gibidir. Mermer yüzeylerde uygulanan temizlik taktikleri diğer doğal taş yüzeylerde de
uygulanabilir. Eğer doğal taş zeminde kararmalar varsa, beyaz sirkeyi pompalı sprey kabına
konulup lekeli yerlere sıkılması gerekir. On, on beş dakika beklendikten sonra tazyikli su ile
bu kısımlar yıkanmalıdır.

Fotoğraf 2.10: Doğal taş

Lekelerin yoğunluğuna bağlı olarak işlemi birkaç kez tekrar etmek gerekebilir. Sirke
asidik bir ürün olduğu için bekleme süresini fazla uzatmamakta fayda vardır.
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2.1.3. Elastik Zeminlerin Temizliği
Elastik zeminler PVC, vinil gibi malzemelerden üretilen zemin kaplamaları son yıllarda
konaklama işletmesi dekorasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Kolay temizlenmeleri, kolay
bakım yapılması nedeniyle tercih edilmektedirler. Sık kullanılan bazı elastik zeminlerin
temizliğiyle ilgili esaslar aşağıda verilmiştir.


Mantar Zeminlerin Temizliği

Mantar zemin antistatiktir, kir tutmaz ve oda sıcaklığı üzerinde pozitif etkiye sahiptir.
Bu nedenle, alerjik hastalıkları olan kişilerin kaldıkları yerlerde çok tercih edilmektedir.
Çünkü tozun olmadığı yerde toz akarları da bulunmaz.

Fotoğraf 2.11: Mantar zemin

Mantar zeminleri temiz tutmak için, elektrikli süpürgeyle tozun çekilmesi ve genel
temizlik malzemesiyle silinmesi yeterlidir. Genelde paspas, parke fırçası veya elektrikli
süpürge ile kuru temizlemek yeterlidir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, temizlenirken
çok fazla su kullanılmamalıdır.


PVC Zeminlerin Temizliği

PVC zemin kaplamaları, bilinen en hijyenik, en uzun ömürlü kaplamalar olmasının yanı
sıra temizliği ve bakımı büyük önem taşımaktadır. Çevresel etkiler dahil, doğada bulunan
birçok maddeden etkilenirler. Bu anlamda en büyük hasarı toz parçacıkları, çamur, benzeri
sert çizici maddeler, ağır kir yağ içeren gıdalar, yüksek alkali ve asidik kimyasallar verir.
Tozların içerisinde metal parçacıklar, kum, taş ve benzeri sert maddeler bulunur.
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Fotoğraf 2.12: PVC zemin

Bu maddeler, PVC zemin kaplamasının yüzeyini kaplar ve üzerine basılmak suretiyle
zemine gömülürler. Kalıcı hasar vererek, zeminin yapısal özelliğini zaman içerisinde bozarlar.
Bu özelliğinin bozulmaması ve daha temiz, uzun ömürlü olmasını sağlamak için
temizlenmesinin dışında kimyasal yapısına uygun aynı türevli malzemelerle bakımının da
yapılması gerekir.
PVS zeminler genellikle şu yöntemlerle temizlenir:






Vakumlama yöntemi ile temizlik
Kuru moplama (paspaslama) yöntemi ile temizlik
Nemli paspaslama yöntemi ile temizlik
Islak paspaslama yöntemi ile temizlik
Islak yıkama yöntemi ile temizlik

2.2. Tekniğine Uygun Zemin Temizliği Yapmanın Önemi
Tüm zemin kaplamalarında tekniğine uygun temizlik yapmak, kullanılan malzemenin
ekonomik ömrünün uzatılması, malzemenin kalitesinin ve canlılığının korunması için
gereklidir.
Malzemenin özelliklerini bilmemek, uygun teknik ve malzeme ile temizlememek,
malzemeyi yıpratıp aşındırabileceği gibi lekelerin ve kirin kalıcı hale gelmesine sebep olabilir.
Bu durum malzemenin ekonomik ömrünü kısaltarak işletmeyi zarara uğratır.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
AZİMLİ OLMAK;
Sevgili öğrencimiz, azimli olmak, kazanmanın ve başarmanın en temel şartlarındandır.
Mesleğinizin başında bu kavramı iyi bilmeli, önemini kavramalı ve tüm çalışmalarınızda buna
yer vermelisiniz. Aşağıda size azimli olmanın faydalarına ilişkin güzel sözler verilmiştir.
Sizler de konuyla ilgili farklı hikâye veya güzel sözleri aşağıdaki bölüme yazınız.
* Azimli her problemde bir çözüm görür. Azimli olmayan her çözümde bir problem
görür.
* Azimli "Uzak ama yolu biliyorum!" der.
bilmiyorum!" der.

Azimli olmayan

"Yakın ama yolu

* Azimli bardağın dolu tarafında yüzerek hayallerine ulaşır. Azimli olmayan bardağın
boş tarafında boş boş beklemektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda ulusal standartlara uygun bir şekilde
zemin temizliği yapabileceksiniz.
Okulda, atölyede ve iş hayatınızda, çalışırken iş güvenliğine önem veriniz. İş sağlığı ve
iş güvenliği ile ilgili kurallara uyunuz.

İşlem Basamakları
 Temizlenecek
belirleyiniz.

zeminin

Öneriler
özelliklerini

 Zemine uygun temizleme araç-gereç ve
malzemeleri belirleyiniz.
 Araç-gereç ve malzemeleri temin ediniz.

 Üniforma giyiniz.

 Detaylara özen gösteriniz.
 İşyerine
ait
araç
gereçlerin
kullanımına özen gösteriniz.

 Temizleme tekniğini belirleyiniz.
 Planlı ve organize olunuz.
 Zemini tekniğine uygun temizleyiniz.
 Malzemeleri, tekniğine uygun toplayınız.
 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına
uyunuz.

 Temizlenen zemini kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki önermeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadeler için (D), yanlış ifadeler
için (Y) harflerini yazınız.
1.

( ) Yumuşak yüzeylerin yapay ya da doğal malzemeden üretilmiş olması temizlik
yöntemini seçerken belirleyici rol oynamaktadır.

2.

( ) Doğal ya da yapay malzemeden üretilmiş tekstil yüzeylerde ağartıcı kullanılır.

3.

( ) Sentetik bazlı temizleyiciler, çamaşır suları mermer yüzeylerde kullanılır.

4.

( ) Mermer temizliğinde sirkeden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

5.

( ) Epoksi, reçine esaslı bir zemin kaplama sistemidir.

6.

( ) Laminant parkelerin tercih edilmesinin nedeni, laminantın kolay temizlenebilir ve
bakımının kolay yapılabilir olmasıdır.

7.

( ) Konaklama işletmelerine şık görünüm kazandıran ahşap parkeler, temizliği
en kolay döşemelerden biridir.

8.

( ) Seramik zeminlerin temizliğinde tuz ruhu ve kireç çözücü kullanılmalıdır. ( )

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen uygulama faaliyetini tamamladığınızda ulusal standartlara uygun bir
şekilde farklı zemin türlerinin temizliğini yapabileceksiniz.
Okulunuz kat hizmetleri atölye ortamında bulunan seramik zeminin günlük temizlenme
işlemlerini tekniğine uygun olarak yapınız.
KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız
becerileri “Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

İşlem Basamakları

Evet Hayır

1. Üniformanızı giydiniz mi?
2. İşe uygun ayakkabı giydiniz mi?
3. Kişisel temizlik ve bakımınızı yaptınız mı?
4. Zemin özelliğini belirlediniz mi?
5. Paspas arabasının temizliğini kontrol ettiniz mi?
6. Islak paspasın temizliğini kontrol ettiniz mi?
7. Zemine uygun kimyasal maddeyi belirlediniz mi?
8. Doğru ölçüde kimyasal madde kullandınız mı?
9. Temizlenecek alandaki kaldırılabilir eşyaları yüzeyden aldınız mı?
10. Gerekli uyarı işaretlerini kullandınız mı?
11. Temizleme işlemini yaptınız mı?
12. Temizleme işlemini kontrol ettiniz mi?
13. Eşyaları düzgünce yerine yerleştirdiniz mi?
14. Ergonomi kurallarına uygun çalıştınız mı?
15. Kullandığınız araç-gereçleri kir ve artık ürünlerden temizlediniz mi?
16. Araçları doğru şekilde muhafaza edilecekleri yere kaldırdınız mı?
17. Zamanı etkili kullanabildiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

D

3

C

4

D

5

B

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Yanlış

4

Doğru

5

Doğru

6

Doğru

7

Doğru

8

Yanlış
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