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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

862ISG006

ALAN

Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon
yapabilmek için gerekli araç gereç, donanım ve yöntemler
hakkında bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Ön koşul yoktur.

YETERLİK

İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun
olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Temizlik ve dezenfeksiyon için ön hazırlık
yapabileceksiniz.
2. Usulüne uygun olarak elle temizlik ve dezenfeksiyon
yapabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun olarak yapılan CIP (Otomatik
Temizleme Sistemleri) işlemlerini inceleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Temizlik malzemeleri (fırça, sünger, bez, mop,
kova, çekçek vb.), deterjanlar, dezenfektanlar, temizlik suyu
temizleme makineleri, dezenfektan makineleri,
Ortam: üretim ortamı, kütüphane, internet, teknoloji sınıfı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Temizlik ve dezenfeksiyon sadece işletmelerde değil, yaşanılan her alanda düzenli
olarak uygulanması gereken faaliyetlerdir.
Gıda üreten işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon gerek toplumsal sağlık, gerekse
ürün kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gıda maddeleri mikroorganizmaların
üremesi için uygun bir ortam oluşturduğundan, işletmenin düzenli olarak temizlenmesi
gerekir.
Gıdalara fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal bulaş söz konusudur. Üretim esnasında
kullanılan araç- gereç, ekipman vb. ile doğrudan veya dolaylı bulaşma, dikkat edilmesi ve
önlem alınması gereken önemli hususlar arasında yer alır. Bu amaçla işletmelerde temizlik
planlanmalıdır. Temizliğin periyodik aralıklarla yapılması bulaş risklerini minimuma
indirecektir.
Temizlik faaliyetini mutlaka dezenfeksiyon işlemi takip etmelidir. Çünkü temizlik
esnasında serbest duruma geçen mikroorganizmalar dezenfeksiyon yapılmazsa daha geniş bir
ortama yayılarak üremelerini sürdürecektir.
Temizlik ve dezenfeksiyon uygulaması elle ya da otomatik yapılabilir. Günümüzde
ekipmanın sökülmesi zorluğu, işçilikten tasarruf ve en önemlisi etkili temizlik sağlaması
nedeniyle CIP (cleaning ın place-yerinde temizlik) uygulamaları tercih edilmektedir.
Temizlik ve dezenfeksiyonun niçin ve nasıl uygulandığının bilinmesi, olumlu sonuç
alınmasında büyük önem taşır. Modülde yer alan bilgileri ve uygulamaları günlük
hayatınızda da uygulamanız, tekrarlamanız ve benimsemeniz faydalı olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
temizlik ve dezenfeksiyon için ön hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizde bulunan gıda işletmelerine giderek deterjan, dezenfektan ve temizlik
malzemelerini nasıl temin ettiklerini araştırınız.

Gıda işletmelerinde dezenfeksiyon neden önemlidir? Çeşitli kaynaklardan
araştırınız.

1. TEMİZLİK MALZEMELERİ
1.1. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kavramları
Herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılar kir olarak tanımlanır. Kir,
organik veya inorganik nitelikte olabilir.
Kir çeşitleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;





Serbest kir: toz, toprak, kâğıt
Suda çözünen kir: şeker, tuz
Suda çözünmeyen kir: yağ, protein, kireç
Mikrobiyal kir: bakteri, virüs, maya, küf

Temizlik: Gıda ile temas eden alet ekipman ve çeşitli yüzeydeki kir ile gıda
artıklarının uzaklaştırılması, bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamı şekline
dönüşmesinin önlenmesidir.

Şekil 1.1: Silme
işlemi

Şekil 1.2: Silme
işlemi

Şekil 1.3: Süpürme
işlemi
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Şekil 1.4: Fırçalama
işlemi

Dezenfeksiyon; Temizlik aşamasından sonra ortamdaki ürüne kontaminasyon
(bulaşma) kaynağı olabilecek mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi ya da zararlı etkeni
yapmayacak en düşük düzeye indirilmesidir.

Şekil 1.5: Dezenfeksiyon etkisi

Gıda işletmelerinde temizleme işleminden sonra dezenfeksiyon uygulanmıyorsa,
yapılan temizlikten istenilen fayda sağlanamaz. Çünkü temizleme işlemi sırasında serbest
hâle geçen mikroorganizmalar daha geniş yüzeye yayılarak üremelerini yeni ortamda da
sürdürebilmektedir. Bu yayılmayı önlemek dezenfeksiyon işlemi ile mümkün olmaktadır. Bu
nedenle işletmede yapılacak temizliği mutlaka uygun bir dezenfeksiyon işlemi izlemelidir.
Yüzey

Bakteri sayısı

Kirli yüzey

10,000,000 adet/cm²

Temizlenmiş yüzey

10,000 adet/cm²

Dezenfekte edilmiş yüzey

10 adet/cm²

Tablo 1.1: Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş yüzeylerdeki bakteri sayısı

1.2. Temizlikte Kullanılacak Su ve Özellikleri
Su, tek başına bir temizlik maddesi olduğu gibi ayrıca deterjanların çözündürüldüğü
bir ortamdır. Bu öneminden dolayı temizlikte kullanılacak su içilebilecek nitelikte olmalıdır.
Saf su saydam, kokusuz, tatsız ve renksiz bir sıvıdır. Suyun içinde bulunan kalsiyum,
magnezyum iyonlarının karbonat, bikarbonat, sülfat, klorür iyonları ile birleşerek
oluşturdukları madensel tuzlar suyun sertliğini verir. Su içinde çözünmüş olarak bulunan
bikarbonatlar geçici sertliği, Ca ve Mg tuzları ise kalıcı sertliği oluşturur. İkisinin toplamına
ise toplam sertlik denmektedir.
Suyun sertliğinin yüksek olması temizlik maddesinin performansını düşürerek daha
fazla kimyasal harcanmasına sebep olur. Ayrıca temizlenen yüzeyin görünümünün
bozulmasına, ömrünün kısalmasına, işlevinin ortadan kalkmasına veya azalmasına yol açar.
Suyun sertliği yüksek ise giderilmeye çalışılmalıdır.
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Suyun mikrobiyolojik standartlara uygunluğu (zararlı mikroorganizma taşımaması)
standart yöntemlerin uygulandığı güvenilir bir laboratuvarda ayda en az bir kere kontrol
ettirilmelidir. İşletmede kullanılan suyun klorlanması çeşitli mikroorganizmalarla
mücadelede etkili bir yöntemdir.
Suyun kalitesi yanında sıcaklığı da önemli olup işletmede kirliliği oluşturan madde
tipine bağlı olarak ayarlanmalıdır.

1.3. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Deterjanların Özellikleri
Suyun tek başına kirleri temizleyici gücü sınırlıdır. Çünkü su, kirin yağ tabakası
üzerinde ufak damlacıklar hâlinde toplanarak kirle tam temas etmez. Kirle suyun
süspansiyon veya emülsiyon şeklinde birleşmesi için suya temizlik maddeleri katılır.
Deterjan ismi verilen bu temizlik maddeleri doğal veya yapay nitelikte toz, tablet, ince
tabaka veya sıvı hâlde olabilir.

Resim 1.1: Toz deterjan

Resim 1.2: Tablet deterjan

Deterjanlar yüksek yüzey aktivitesine
moleküllerinin nasıl çalıştığını inceleyebilirsiniz.

sahiptir.

Şekil 1.6: Deterjan molekülleri
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Aşağıdaki

şekilde

deterjan

Deterjan, su molekülleri arasındaki bağı parçalayarak yüzey gerilimini azaltır. Yani su
molekülünün oval yapısı bozularak suyun yüzeyi genişler ve kir yüzeyi üzerine yayılarak
ıslatır. Kirle teması artan su-deterjan karışımı protein ve karbonhidratları parçalayarak
karışıma geçmesini sağlar. Böylece gıda iş yerlerinde yüzeylerde bulunan kir, su- deterjan
karışımına geçerek ortamdan uzaklaştırılır.

Şekil 1.7: Suya deterjan ilavesi

Şekil 1.8: Deterjan kuyruklarının kire gömülmesi

1.4. Gıda Şekil 1.9: Kirin yüzeyden uzaklaştırılması
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Temizleme işlemi sırasında deterjanın yoğunluğunu yani gücünü sık sık kontrol etmek
gerekir. Deterjanın yoğun olması temizleme işlemini artırmaz, aksine fazla köpürerek ters
etki yapabilir ve yalnızca işlemin pahalı olmasına sebep olur. Etki, ısı yükseldikçe artar.
Deterjan solüsyonu, ne kirdeki yağın katılaşmasına yol açacak kadar soğuk, ne de proteinin
yüzeye yapışmasına neden olacak kadar sıcak olmalı, ortalama 50–60°C’de kullanılmalıdır.
Temizleme maddesinin çeşit ve kalitesi temizlik işleminin etkinliği açısından çok önemlidir.
Zira tüm olumlu nitelikleri taşıyan tek bir kimyasal madde yoktur.
Gıda endüstrisinde kullanılacak temizlik maddeleri şu niteliklere sahip olmalıdır:
















Suda kolay çözünmeli ve suyun kalitesini artırmalıdır.
Çalışılan sıcaklık derecelerinde çözünebilmelidir.
Yüzeylerdeki organik öğeleri yerlerinden sökebilmelidir.
Temizlenecek yüzeyi tamamen sarmalı, yayılmalı ve derinlere sızmalıdır.
Yüksek ıslatma etkisi olmalıdır.
Kalıntıları parçalamalı ve birleşmeleri önlemelidir.
Kalsiyum tuzlarının kalıntılarını eritebilmelidir.
Yüzeyleri tahrip etmemeli ve korozyona neden olmamalıdır.
Çalkalanabilme ve durulanabilmelidir.
Bakterisit etkisi yüksek olmalıdır.
Orta düzeyde köpürmelidir.
Dayanıklı olmalı ve etkisini çabuk kaybetmemelidir.
Kolay uygulanabilir olmalıdır.
Ekonomik olmalıdır.
Toksik olmamalıdır.

Endüstrisinde Kullanılan Deterjanlar ve Kullanım Amacı






Genel olarak deterjanlar 4 gruba ayrılır:
Alkali çözeltiler
Asitli çözeltiler
Yüzey aktif maddeleri
Çöküntüyü engelleyici maddeler (Sequestrant)
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Resim 1.3:Deterjan çeşitleri

1.3.1. Alkali Çözeltiler
Bu grup deterjanlar yağ ve protein gibi organik kalıntılara etkilidir. Mineral kalıntılar
üzerine etkileri yok denecek kadar azdır. Yaklaşık 75°C’de kullanılır. Oldukça ucuz olup
yüksek bakterisit özelliktedir. Kuvvetli korozif (aşındırıcı) etkisi ve sudaki sertlik veren
tuzları çökeltmesi istenmeyen özellikleridir.

Şekil 1.10: Sodyum hidroksit

Resim 1.4: Sodyum silikat

1.3.2. Asitli Çözeltiler
Isıl işlemin uygulandığı işletmelerde, alkalilerle temizlik tek başına yeterli olmaz. Bu
nedenle alkali temizlikten önce ve sonra asit temizleme bileşikleri kullanılır. Asitli
deterjanlar ise kireç ve diğer mineral taşlarını temizler. Ancak yağ ve proteinlere etki etmez.
Materyallerin kabuk tutmuş yüzeylerini çıkarmak ve karbonat ile mineral kalıntılarını
çözündürmek amacıyla kullanılır. Su yumuşatıcıdır ve kolay durulanır. Asitli deterjanların
kullanıldığı yeri eritme, çürütme ve bozma özelliği olduğundan günlük temizlik işlemleri
için uygun değildir. Haftada bir kez %0.5-1.5 oranında kullanılmalıdır.

1.3.3. Yüzey Aktif Maddeler
Bunlar, yüzeyleri ıslatıcı etkiye sahiptir. Islak yüzeyin yüzey gerilimini düşürerek
temizlik çözeltisinin derinlere işlemesini kolaylaştırır. Yağları kolayca suda eritme
özellikleri vardır. Bu tip deterjanlar yalnız kullanılabileceği gibi alkali veya asitli
deterjanlarla karıştırılarak da kullanılabilir.
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1.3.4. Çöküntüyü Engelleyici Maddeler (Sequestrant)
Bunlar Ca++ ve Mg++ gibi sularda sertliğe yol açan öğeleri bağlayarak tuz
oluşturmasını ve buna bağlı olarak da çökelti yapmalarını önler. İnorganik ve organik tipleri
bulunmaktadır.

1.4. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Dezenfektanların Özellikleri
Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir.
Dezenfektanlar sterilizasyon etkisi yapmaz. Çünkü bir grup sporlu bakteriler ve dirençli bazı
vejetatif hücreler dezenfektanlara karşı dayanıklıdır. Bu uygulama ile mikroorganizma
yükünün sağlık riski oluşturmayacak düzeye indirilmesi esastır.

Şekil 1.11: Dezenfektanların çalışma esası

Dezenfeksiyon işleminden önce mutlaka temizlik uygulaması yapılmalıdır. Çünkü
organik karakterli kir ve diğer artıklar dezenfektanların etkinliğini düşürebilir.
Dezenfektanların mikroorganizmalar üzerinde öldürücü veya üreme ve gelişmelerini
durdurucu etkileri vardır. Etkinlikleri bakteriler için geçerliyse, bakteriosidal özellik olarak
ifade edilmektedir.
Dezenfektanların sahip olması gereken nitelikler şunlardır:



Etki spektrumları (alanları) geniş olmalıdır (bakteri, küf ve mayaları hızla
öldürebilmelidir).
Organik karakterli yabancı madde artıklarının varlığında veya sert su
kullanımına bağlı mineral tuzların birikiminde bile etkinliğini sürdürebilmelidir.
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Korozif olmamalı ve işletmedeki boyalı yüzeyleri olumsuz etkilememelidir.
Kötü kokulu olmamalı, tercihen kokusuz olmalıdır.
Toksik (zehirli) veya tahriş edici karakterde olmamalıdır.
Suda eriyebilirliği yüksek olmalı, kolay uygulanabilmeli ve kolay
uzaklaştırılabilmelidir.
Çeşitli pH aralıklarında etkili olabilmelidir.
Konsantre hâlde uzun süre depolanabilir karakterde olmalıdır.
Fiyat açısından uygun ve kullanımı ekonomik olmalıdır.

1.5. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Dezenfektanlar ve Kullanım
Amaçları
Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar şunlardır;







Klorlu bileşikler
Dörtlü amonyum bileşikler
İyodoforlar
Amfoter bileşikler
Fenolik bileşikler
Deterjan-sanitizerler

Resim 1.5: Dezenfektanlar

1.5.1. Klorlu Bileşikler
Klorlu bileşikler geniş etkili ve oldukça güçlü dezenfektanlardır. Hem gram pozitif
hem de gram negatifler üzerine etkilidir. Ayrıca bazı bakterilerin sporları üzerinde de
etkilidir. Klorlu bileşiklerin çoğu hem ucuz hem de sert sularda kullanılabilir niteliktedir.
Bu gibi maddelerin olumsuz tarafları, metaller için aşındırıcı olmaları, plastikler ile
reaksiyona girmeleri ve en önemlisi organik maddeler ile geniş ölçüde bileşikler oluşturarak
kendi etkilerini azaltmaları veya yok etmeleridir. Buna ilaveten uzun süre bekletmelerde
hipokloritler değişime uğrayarak etkilerini kaybeder.
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1.5.2. Dörtlü Amonyum Bileşikler
Bunlar quartlar olarak da adlandırılır. Çoğunlukla zemin, duvar, döşeme ve
donanımların temizliğinde kullanılır. İyi nüfuz edici özelliklerinden dolayı gözenekli
yüzeylerin dezenfeksiyonunda tercih edilir. Bakteri sporlarını öldürmez, fakat gelişmelerini
durdurur. Gram pozitiflere karşı oldukça etkin olmakla birlikte gram negatiflere karşı daha
az etkilidirler. Yüzey aktif maddelerdir. pH=7’nin üzerinde daha etkilidir. Yüksek ısıda
kullanılabilir. Ancak etki spektrumları dardır. Gıda işleme ve taşıma ekipmanlarını bir ağ
gibi sardığından dezenfeksiyondan sonra dezenfekte edilen yerlerin suyla iyice yıkanmaları
gerekmektedir. Solüsyonları günlük hazırlanmalıdır.

1.5.3. İyodoforlar
Bunlar temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini aynı anda yapabilen deterjan etkili yüzey
dezenfektanlardır. Virüslere karşı da etkilidir. Suda çok iyi çözünür, buhar basınçları
düşüktür. Bakterisit etkisi olan iyodoforlar korozyon yapmazlar, alet ve gereçler üzerinde
tortu bırakmaz.
Kolay kullanımlı ve orta derecede pahalıdır. Hafif koku verir. 40oC’deki bir sıcaklıkta
kullanır. Daha yüksek ısılarda uçucudur.
Plastik maddeler tarafından absorbe edilerek renk açılmalarına neden oldukları için
böyle materyallerde kullanılmaz.

1.5.4. Amfoter Bileşikler
Geniş öldürme spektrumuna sahiptir. Bakterisit ve fungusit (mantar öldürücü) etkisi,
hücre proteinlerini koagüle (parçalama) edebilmesindendir. Protein, yağ ve fizyolojik
sıvılardan etkilenmez. Metalde korozyon yapmaz, deriye zarar vermez ve hafif koku bırakır.
En etkili oldukları pH=7,5'tur.
Genellikle diğer dezenfektanlara göre daha pahalıdır ve çok güçlü değillerdir. Organik
maddelerden ve suyun sertliğinden etkilenmez.

1.5.5. Fenolik bileşikler
Genel amaçlı güçlü dezenfektan maddelerdir.Ancak koku geçişine neden
olduklarından ve leke bıraktıklarından gıda endüstrisinde kullanılmazlar. Plastik ve
lastiklerle inaktive olur. Deri dezenfeksiyonunda daha çok kullanılır. Fenolik karakterli
maddeler dezenfektan özellikte olmakla beraber, %7 gibi yüksek konsantrasyonlarda suda
çözülebilmesi, sporlar üzerine etkili olmaması, korozif ve tahriş edici etkileri gıda endüstrisi
için diğer olumsuz özelliklerindendir.
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1.5.6. Deterjan-Sanitizerler
Sanitizerler, yüzeylerde sağlık koşullarını sağlayan dezenfektan özellikte maddelerdir.
Deterjan-sanitizerler ayrı ayrı dezenfektan ve deterjandan oluşurlar. Böylece tek bir işlem ile
hem temizlik hem de dezenfeksiyon işlemi yapılabilir. Bu tür formülasyonların yapımında
karışım hem temizleyici hem de geniş bakterisidal etkinlik kalıntıları içermesi istenir. Ancak
bu tür karışımlar oldukça pahalı olmakta ve tek tek etkileri daha fazla iken birlikte kullanımı
sonucunda etkileri azalabilmektedir.

1.6. İstenilen Konsantrasyonda Deterjan ve Dezenfektan
Solüsyonları Hazırlama
Deterjan ve dezenfektan solüsyonları işletme temizlik programı, verilen iş emri ve
tedarikçi firmanın önerileri doğrultusunda hazırlanır. Konsantrasyonun yoğun olması, kir
üzerindeki etkiyi artırmakla birlikte alet ve ekipmanın korozyonuna neden olur.
Konsantrasyon (derişim), çözeltinin birim hacminde bulunan madde miktarıdır.
Deterjan ve dezenfektan solüsyonları , % çözelti ve ppm çözelti esaslarına göre hazırlanır.
% çözelti; 100 ml çözücü içerisinde eriyen maddenin gram veya ml olarak miktarını
gösterir. Çözünen madde eğer katı ise ve gram olarak tartılarak çözelti hazırlanmışsa bu
çözeltiler ağırlıkça % (g/ml) olarak çözünen madde sıvı ise hacimce % (ml/ml) olarak ifade
edilir. Örneğin % 4’lük Sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi hazırlamak istersek 4 g NaOH
bir hassas terazide tartılır ve saf su ile 100 ml’ye tamamlanır. Bu şekilde istenilen %4’lük
çözelti hazırlanmış olur.
Ppm çözelti; çok seyreltik karışımların konsantrasyonları için kullanılan bir kütlesel
konsantrasyon birimidir. Milyonda bir kısım demektir. 1 ppm, 1kg karışım içinde bulunan 1
mg maddenin konsantrasyonudur.
1 ppm’lik bir NaOH çözeltisi demek 1 milyon kısım çözeltide 1 kısım NaOH var
demektir. (1 kilogramda l milyon miligram olduğundan) 1 kg NaOH çözeltisinde sadece 1
mg NaOH vardır, gerisi sudur. Örneğin, 35 ppm’lik bir NaOH çözeltisi, 35 mg NaOH
1000000 - 35 = 999965 mg veya yaklaşık 999.5 ml su ile karıştırılarak hazırlanır.
Deterjan/dezenfektan solüsyonunun konsantrasyon miktarını temizlik esnasında
kontrol etmek gerekir.

1.7. Temizlik Maddelerinin Depolanması




Temizlik maddelerini seçmek ve kullanmak kadar uygun koşullarda saklamak
da önemlidir. Deterjan ve dezenfektanları depolarken şu hususlara dikkat
edilmelidir:
Bütün temizleme ve dezenfeksiyon malzemeleri belirlenmiş, güvenli depolara
konulmalıdır.
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Depolamada stok/kontrol sistemi olmalıdır. Kayıt olmadan depodan deterjan ve
dezenfektan çıkışı yapılmamalıdır.
Bu depo belirlenmiş bir kişinin sorumluluğu altında olmalıdır.
Temizleme maddelerinin yığın depolanmasında, bu maddelerin karakteristik
özelliklerinden kaynaklanabilecek kazalar belirtilmelidir.
Reaktif, bazik ve asidik maddeler ayrılmalıdır. Bütün bu maddeler güvenli
alanlarda depolanmalıdır.
Otomatik su tesisatlarının (pulverizatör) altında depolandığında kapların
kapakları su geçirmez olmalıdır.
Alkalin maddelerin kapları su geçirmez şekilde mühürlenerek atmosfer
neminden korumalıdır.
Temizlik maddeleri mümkün olduğunca kendi ambalajlarında saklanmalı,
ambalajların kapağı açık bırakılmamalıdır.
Gıda üretim alanından uzak tutulmalıdır.
Depolama alanı sık sık havalandırılmalıdır.

Resim 1.6: Deterjan deposu

1.8. Temizlikte Kullanılan Araç Gereçler
Temizliğin gerçekleştirilmesi için bazı araç-gereçlere gereksinim duyulur. Fırçalar,
süpürgeler, süngerler, mekanik ovucular, çeşitli temizlik bezleri, moplar, çekçek, düşük ve
yüksek basınçlı sıcak, soğuk püskürtme birimleri elle yapılan temizliği kolaylaştıran araç ve
gereçlerdir. Bu malzemeler temizlenecek yüzeye göre seçilmelidir.
Günümüzde gıda işletmelerinde temizlik araç-gereçlerinin seçiminde renk kodlaması
yoluna gidilmektedir. Farklı bölüm ve üretim alanlarının temizliğinde işletmenin belirlediği
renk koduna uygun araç-gereçler kullanılması temizlik ve dezenfeksiyonun kontrol
edilebilmesini kolaylaştırır. Bu sistemde işletmedeki tüm yüzeyler farklı renkte malzemeler
kullanılarak temizlenir. Temizlikte kullanılacak her araç-gereç temel 5 renkte olabilir.
Örneğin; üretim alanının zemininde kırmızı, depo zemininde sarı, gıda ile doğrudan temas
eden üretim ekipmanlarının temizliğinde mavi renkli malzemeler kullanılabilir. Böylece
hangi renkteki malzemenin nerede kullanılacağını bilen temizlik görevlisi daha dikkatli
olarak hata riskini ortadan kaldıracak, hem sorumlu kişinin işi kontrol etmesi kolaylaşacak
hem de mikroorganizmaların temizlik araç-gereçleri ile farklı yüzeylere taşınması
önlenecektir.
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Şekil 1.12: Renk kodlama sistemli işletme temizliği



Fırçaların rengi kolayca fark edilebilir, sentetik, devamlı kullanımda kolay
kırılmayan ve yerinden kolay çıkmayan kıllardan oluşmalıdır. Sert elyaf fırçalar
ağır kirleri, daha az sert olan fırçalar metal ekipman ve duvarlar gibi orta
derecede kirli alanları, ince elyaflılar ise hafif fırçalama gerektiren kirleri
temizlemek için uygundur. Suyu absorbe eden materyalden yapılmış fırçalar
kullanılmamalıdır. Fırçalar iş bitiminde yıkanmalı ve saplarından asılarak
kurutulmalıdır. Uzun saplı olanlar yer temizliğinde kullanılır.

Resim 1.7: Renk kodun

Resim 1.8: Fırça askılığı

Resim 1.9: Su destekli fırça

Kazıyıcılar, küçük operasyonlarda yapışkan, kuvvetli kalıntıların uzaklaştırılmasında
gereklidir.

Resim 1.10: Renk koduna uygun kazıyıcılar

Resim 1.11: Plastik kazıyıcı
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Mekanik ovucular, sadece fırçalama yeterli olmadığında kullanılmalıdır.
Ovucu materyaller güç kullanıldığında kiri etkili şekilde uzaklaştırabilmesine
rağmen gıda ile direkt ilişkisi olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ovucuların
küçük parçaları, ekipmanın yapı materyali içine girerek nokta korozyonuna (
özellikle paslanmaz çelikte) neden olur.

Resim 1.12: Ovucu



Süngerler, gözenekli, su emme özelliği olan esnek araçlardır. Islak zeminlerin
temizliğinde kullanılır. Kullanım sonrası yıkanmalı ve kuru bırakılmalıdır.

Resim 1.13: Temizlik süngeri



Moplar, pamuklu kalın lifleri olan püsküllü paspaslardır. Zemindeki kuru ve
gevşek kirlerin alınmasında, köşe ve girintili yüzeylerin temizliğinde ıslak veya
nemli olarak kullanılır. Düz veya yassı moplar toz almada, tavan ve duvar
temizliğinde kullanılır. Moplar ıslak bırakılmamalı, temizlik sonrası yıkanıp
kurutulmalıdır.

Resim 1.14:Yassı mop

Resim 1.15: Mop parçaları
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Resim 1.16: İp mop



Temizlik bezleri, çok çeşitli kumaş ve malzemelerden yapılmaktadır. Son
zamanlarda atılabilir, çok amaçlı kullanımı olan rulo kâğıt temizlik bezleri,
temizliği kolay mikro fiber, mikro elyaf temizlik bezleri kullanılmaktadır.
Temizlik bezleri, suyu emebilen, toz bırakmayan, kolay temizlenen
malzemeden yapılmış olmalıdır. Kullanılan temizlik bezleri yıkandıktan sonra
dezenfekte edilmeli ve kirlenmeyecek şekilde kurutulmalıdır. Genel amaçlar
için veya ovma materyallerinin yerine silme bezleri kullanılmamalıdır, çünkü
bunlar küf ve bakteri yayar. Eğer bez kullanılması gerekiyorsa kullanımdan
önce kaynatılmalı ve dezenfekte edilmelidir. Cam, ayna silmede özel üretilmiş
bezler, güderi kullanılır. Anti-statik (elektriklenmeyi önleyici) özellikli bezler
toz almayı kolaylaştırmaktadır.

Resim 1.17: Temizlik bezleri



Çift kovalı pres, günlük temizliklerde ıslak veya nemli paspaslama işi için
kullanılır. Çift kova ve döner pres sistemi ile kirli suyun bir kovada
toplanmasını ve diğer taraftaki suyun temiz kalması sağlanır.

Resim 1.18: Çift kovalı pres



Çekpas, beton, mozaik, mermer, seramik yerlerin temizliğinde fazla suların
çekilerek yüzeyin kurumasını kolaylaştıran araçlardır. Kullanıldıktan sonra
yıkanmalı, lastikleri yıpranmış ise değiştirilmelidir.
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Resim 1.19: Renk koduna uygun



Resim 1.20: Çekpas kullanımı

Temizlik kovalarında plastik olanlar, temizlik ve kullanımı kolay olduğu için
tercih edilir. Kullandıktan sonra sıcak dezenfektanlı su ile yıkanmalıdır.

Resim 1.21: Metal kova

Resim 1.22: Plastik kova



Faraş, süpürülen çöp ve tozları toplamakta kullanılır. Temizliği kolay olduğu
için plastik olanlar tercih edilir. Kullanırken veya bulundukları yerde sıcakla
teması önlenmeli ve yıkanmış olarak bırakılmalıdır.



Su hortumları, temizlenecek tüm alanlara ulaşabilecek yeterli uzunlukta
olmalıdır. Etkili ve hızlı temizlik için dizayn edilmiş farklı hortum başlıkları
kullanılmalıdır. Temizlikten sonra hortumlar sanitasyon kurallarına uyularak
temizlenerek gıda üretim alanlarından uzaklaştırılmalıdır.



Yüksek basınçlı su pompaları, fabrikanın gereksinimleri ve büyüklüğüne bağlı
olarak portatif veya sabit olabilir. Sıkıştırılmış hava hortumlarının pislikleri
uçurmasından kaçınılmalıdır. Vakum sistemleri tercih edilmelidir.

Resim 1.23: Yüksek basınçlı su hortumu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kirli bir yüzeyi temizlemek için gerekli ön hazırlığı yapmak için aşağıda verilen
işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Organik kirler için alkali deterjan tercih
ediniz.

 Uygun deterjan ve dezenfektan
maddeyi seçiniz.

 Deterjanın ve dezenfektan maddenin
konsantrasyonunu ayarlayınız.

 Kireç ve mineral taşları temizlemek için
asitli çözeltiler kullanınız.
 Kirli yüzeyi daha kolay ıslatmak için
yüzey aktif bileşikler içeren deterjanlar
kullanınız.
 Deterjan ve dezenfektan solüsyonunun
günlük hazırlanmasına özen gösteriniz.
 Dikkatli ve titiz olunuz.
 İş güvenliğine dikkat ediniz.

 Temizlikte kullanılacak suyu
hazırlayınız.

 Suyun sertliğinin giderilmesini sağlayınız.

 Zemin için uygun temizlik madde ve
malzemelerini seçiniz.

 Ağır kirler için sert fırçaları, metal
ekipman ve duvarlar için orta sert fırçaları,
hafif fırçalama gerektiren kirler için
yumuşak fırçalar tercih ediniz.

 Suyu istenilen ısı derecesine getiriniz.

 Fırça ve mopları asarak depolayınız.
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 Bulaşma riskini önlemek için ağaç değil
metal veya plastik saplı fırçaları tercih
ediniz.

 Duvar, tavan için uygun temizlik
madde ve malzemelerini seçiniz.

 Ürün alanlarındaki basınç hortumlarını
prosesde açık yiyecek olmadığı
zamanlarda kullanınız.
 Kontaminasyonu önlemek için
hortumların ve diğer temizlik
malzemelerini doğru, düzenli bir şekilde
depolayınız.
 Tezgâh için uygun temizlik madde ve
malzemelerini seçiniz.

 Potansiyel mikrobiyolojik ve yabancı
madde kontaminasyonu riski yüzünden
temizlik bezlerinin kullanımını minimuma
indiriniz.
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 Temizlik bezlerini sık sık yenileyiniz,
kullanımı bitince, yapışmış olan
artıklardan arındırmak üzere günde en az
bir kere, bu bezleri suyla durulayınız.
 Kokusuz ve onaylanmış bir gıda
sterilizasyon deterjanında bekletiniz
 Tellerden yapılan ovma malzemeleri
kullanmayınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
 Potansiyel yabancı madde riskinden dolayı bütün temizlik aletlerini iyice
kullanılmayacak duruma gelmeden önce atınız.
 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.
 Araç ve ekipmanların kullanımına özen gösteriniz.
 İnsan ilişkisine özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
1.

Herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılara ne ad verilir?
A) Boya
B) Kir
C) Temizlik
D) Dezenfeksiyon

2.

Aşağıdakilerden hangisi gıda işletmelerindeki temizlik kapsamında yer almaz?
A)
Gıda ile temas eden alet-ekipman
B)
Çeşitli yüzeydeki kir ve gıda artıklarının uzaklaştırılması
C)
Bunların mikroorganizma için çoğalma ortamı şekline dönüşmesinin önlenmesi
D)
Halıların süpürülmesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi işletmede temizlik
özelliklerindendir?
A) Temizlikte kullanılacak su sert olmalıdır.
B) İçme suyu niteliğinde olmalıdır.
C) Kirin özelliğine uygun olmalıdır.
D) Beyaz renkte olmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi deterjanların sahip olması gereken niteliklerden değildir?
A)
Suda kolay çözünmeli.
B)
Yüksek ıslatma etkisi olmalı.
C)
Bakterisit etkisi olmalı.
D)
Güzel koku vermeli.

5.

Aşağıdakilerden hangisi dezenfektan grubunda yer alır?
A)
Klorlu bileşikler
B)
Asitli çözeltiler
C)
Alkali çözeltiler
D)
Yüzey aktif bileşikler
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amacıyla

kullanılacak

su

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
6.

(…) Temizlik bezi, sünger, fırça vb. kirli ve ıslak olduğunda birkaç saat içinde
milyonlarca bakterinin üremesini sağlayabilir.

7.

(…) Yağ, protein ve kireç suda çözünmeyen kirdir.

8.

(…) Suyun sertliğinin yüksek olması dezenfektanları olumlu etkiler.

9.

(…) Temizlik malzemeleri kendi ambalajlarında saklanmalıdır.

10.

(…) Deterjan ve dezenfektan konsantrasyon hazırlamada molar çözelti kullanılır.
Boşlukları doğru kelime ile doldurunuz.

11.

……………… pamuklu, kalın lifleri olan püsküllü paspaslardır.

12.

Organik kalıntılar üzerinde en etkili olan deterjan………………….çözeltilerdir.

13.

…………………..bileşikler iyi nüfuz edici özelliklerinden dolayı gözenekli
yüzeylerin dezenfeksiyonunda tercih edilir.

14.

………………….temizlik aşamasından sonra ortamdaki ürüne kontaminasyon
kaynağı olabilecek mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi ya da zararlı etkisi
yapmayacak düzeye indirilmesidir.

15.

……………… sentetik, yerinden kolay çıkmayan kıllardan oluşmalı ve saplarından
asılarak kurutulmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Verdiğiniz cevaplarınız
doğru ise uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST


Zemin temizliği yapmak için gerekli ön hazırlığı yapınız. Yaptığınız işlemleri
değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çalışmaya başlamadan önce ellerinizi uygun temizlik maddesi
ile yıkayıp kuruladınız mı?

2.

İş önlüğü giydiniz mi?

3.

Bone ve maske taktınız mı?

4.

Steril eldiven giydiniz mi?

5.

Çalışma ortamını hazırladınız mı?

6.

Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?

7.

Zemin temizliği için uygun deterjanı seçtiniz mi?

8.

Deterjanı depo sorumlusunun bilgisi dâhilinde ölçülü aldınız
mı?
Deterjanı depodan aldıktan sonra ambalajın ağzını kapattınız
mı?

9.

10. Temizlikte kullanılacak suyu uygun ısıya getirdiniz mi?
11. Zemine uygun dezenfektanı seçtiniz mi?
12. Dezenfektanı depo sorumlusuna haber vererek ölçülü aldınız
mı?
13. Dezenfektanı depodan aldıktan sonra ambalajın ağzını
kapattınız mı?
14. Yüzeye ve kire uygun temizlik malzemesini seçtiniz mi?
15. Temizlik malzemelerinin yıpranmışlığını kontrol ettiniz mi?
16. Temizlik malzemelerini hazırladınız mı?
17. Araç gereç kullanımına özen gösterdiniz mi?
18. Dikkatli ve titiz çalıştınız mı?
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Evet

Hayır

19. Zamanınızı iyi kullandınız mı?
20. Çalışmalarınız sırasında kişisel hijyen kurallarına uymaya özen
gösterdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
usulüne uygun olarak elle temizlik ve dezenfeksiyon yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Gıda işletmelerinde uygulanan temizlik çeşitlerini İnternet ortamından
araştırınız.
Evinizdeki temizliği planlayınız. Bu planı işletme ortamı ile kıyaslayınız.
Gıda endüstrisinde uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarını araştırınız.

2. GIDA İŞLETMELERİNDE TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYON
2.1. Temizlik Çeşitleri
İşletmelerde yapılan temizlik çeşitleri şu şekilde gruplandırılabilir:













Uygulama şekline göre temizlik
Elle yapılan temizlik
Otomatik ve yarı otomatik temizlik
Zamana göre temizlik
Günlük temizlik
Haftalık temizlik
Aylık temizlik
Mevsimlik temizlik
Derecesine göre temizlik
Fiziksel temizlik
Kimyasal temizlik
Bakteriyolojik temizlik
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2.1.1. Uygulama Şekline Göre Temizlik
Elle Yapılan Temizlik: Elle temizleme, diğer yöntemlere göre daha basit olup
temizleme maddelerinin ekonomik ve daha kontrollü kullanımına imkân sağlar. Elle temizlik
yapılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:


Temizleme
çözeltisi
cildi
konsantrasyonlardan olmalıdır.



Temizleme çözeltisinin sıcaklığı 35C’nin altına düşmemelidir, aksi takdirde
yağlı kirler tam olarak temizlenemez.



Çözeltinin sıcaklığı 45–50C’nin üzerine çıkmamalıdır, temizlik yapan kişinin
eli yanabilir.
Kullanılan fırçalar, ekipman üzerinde çizik ve çatlaklara neden olmayacak
materyalden yapılmalıdır, madeni temizleme tellerinden kaçınılmalıdır.
Elle temizlemede süre malzemenin kirlilik derecesine, materyale, yüzeyin düz
veya çıkıntılı oluşuna göre değişir.
Elle temizleme yapılan işletmelerde çalışma süresinin %50’si temizlik işleri için
hesaplanmalıdır.





tahriş

etmeyecek

maddelerden

ve

Şekil 2.1:El ve gıda ile temas eden yüzeylerin temizliği

Elle yapılan başlıca temizlik çeşitlerinin şunlardır:


Mekanik temizleme

Basınçlı buhar: Buhar tek başına temizleme ajanı olmamakla birlikte
kaba kirlerin uzaklaştırılmasında etkili olmaktadır. Fakat oluşan duman
bu uygulamayı oldukça zorlaştırmakta ayrıca suda patojen
mikroorganizma bulunması durumunda aerosollar (atmosfer içinde asılı
kalan katı ve sıvı parçacıklar) ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca
basınca dayanıksız hortum kullanılması sonucunda çalışanlara ve
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makinelere zarar verebilir. Buharın deterjanla birlikte kullanılması ile
daha etkin sonuçlar alınabilmektedir.
Hidrolik aletler: Bunlar sadece yerlerin temizliğinde kullanılmaktadır.
Bu yöntemde 300–1200 psi gibi yüksek basınçlı su uygulaması
yapılmaktadır. Bu basınçla pek çok kir uzaklaştırılabilmekle birlikte
bazen makinelere de suyun ulaşamadığı yerlerde kir kalabilmektedir.
Yüksek basınçlı su uygulaması en çok yerlerin temizliğinde, duvar
yüzeylerinin ve bazı aletlerin dış yüzeylerinin temizlenmesinde
kullanılmaktadır.
Basınçlı hava: Basınçlı hava, gıda işletmelerinde kuru kirlerin ve tozların
uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. Düşük maliyetli ve sağlam olmaları
avantajlarıdır. Ancak kuru kirleri yayması dezavantajıdır.
Ultrasonik (yüksek titreşimli) temizleme: Ultrasonik temizleme
oldukça pahalı ve gürültülü bir yöntemdir. Plastik materyaller gibi klasik
yöntemlerle temizlendiğinde zarar görebilen yüzeylerin ve daha küçük
partiküllerin temizlenmesinde kullanılır. Temizlenecek materyal 6070°C’deki deterjan içeren tank içerisine daldırılarak yüksek frekans
uygulanır ve bu bir çevirici ile titreşim olarak verilir. Bu titreşimler
deterjan çözeltisinde milyonlarca mikroskobik vakum baloncuklarının
oluşmasını ve deterjanın kirleri uzaklaştırmasını sağlar.
Köpük uygulanan temizleme: Köpükle temizleme son yıllarda zemin,
duvar, ulaşılması zor alanlar ve gıda ile temas yüzeyi geniş olan alet ve
ekipmanların temizlenmesinde çok sık kullanılan yöntemlerden birisi
olmaya başlamıştır. Bu tür temizleme işleminde köpüklenme ajanı
deterjan formülasyona katılmakta böylece uzun süre kalabilen kalın
köpük tabakası oluşturulmaktadır. Bu şekilde zenginleştirilmiş deterjanın
kirin yüzeyine yapışma yeteneği artırılmaktadır. Köpüklü temizlikte çok
yüksek sıcaklıkta köpük oluşma özelliği zayıftır. Maksimum sıcaklık,4050° C olmalıdır. Köpüklü temizlikte, üç aşamalı mekanik etki vardır:
o
Ön yıkama ile suyla çözülecek gevşek kirlerin çıkarılması
o
Köpük uygulama
o
Son durulama ile köpük ve kir artıklarının temizlenmesi
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Şekil 2.2: Köpüğün aşağı yönelmesini
sağlayan

Şekil 2.3: Köpüklü temizlikte mekanik etki
yer çekimi etkisi

Şekil 2.4: Köpüğün yüzeyde tutunması

Köpüğün yüzeydeki temas veya asılı kalma süresi önemlidir. Köpük, yüzeyde yetersiz
tutunursa kire nüfuz edemez ve çabucak aşağıya yönelir. İdeal tutunma süresi kirin
ıslatılmasına kadar değil, kirin ve köpüğün dikey yüzeylerden aşağıya doğru akma süresini
de içerir.




Jelle temizleme: Açık alan temizliğinde gelişen yeni bir yöntemdir. Jeller,
köpüklü ürünlere göre daha düşük viskoziteli ürünlerdir. Temas süresi, köpüğe
nazaran daha yüksek olmaktadır. Durulanması köpüğe göre daha kolaydır.
Otomatik ve Yarı Otomatik Temizlik: Elle temizlemede olduğu gibi makine
ve ekipmanları parçalara ayırmaya gereksinim duymadan çalkalama suyu ve
deterjan çözeltisinin üretim hattında sirkülâsyonu ile yapılan temizlik otomatik
temizleme yöntemidir. COP, sökülebilen parçaların temizlenmesinde sıvı
akışından yararlanılarak uygulanan bir temizlik yöntemidir. Otomatik ve yarı
otomatik temizlik hakkında detaylı bilgi Öğrenme Faaliyeti-3’te verilmiştir.
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2.1.2. Zamana Göre Temizlik
Gıda işletmelerinde temizlik işlerinin yapılma sıklığı önceden planlanmalıdır. Buna
göre işletmelerde yapılacak temizlik şu şekilde gruplandırılabilir.

Günlük Temizlik:
Gıda endüstrisinde temizlik işlemi, “işlenen son ham maddenin hemen arkasından
başlar” ilkesine dayanır. Bu nedenle ürüne temas eden araç, alet ve ekipman, günlük iş
bitiminden hemen sonra işlenen ürün kalıntısına göre işletmenin belirlediği deterjan ve
dezenfektanlar kullanılarak temizlenir. Temizlik malzemeleri kire ve yüzeye göre seçilir.
Temizliksiz geçen süre, temizliğin zorlaşmasına ve bulaşma tehlikesinin artmasına nedendir.
“Temizleyebildiğin kadar temizle” prensibi ile çalışma günü boyunca araç ve ekipmanın çok
kirlenmemesi sağlanır.

Şekil 2.5: Temizleyebildiğin kadar temizle

İşletmenin veya ürünün özelliğine göre hazırlanmış temizleme prosedürü
doğrultusunda gıdaların işlendiği ortamdaki zemin, işlemle ilgili kanallar, malzeme, alet ve
ekipman ile duvarlar iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Zeminde kullanılan
temizlik materyali ile alet ve ekipmanda kullanılan temizlik materyali tanımlanmalı ve renk
koduna uygun olmalıdır.
Pek çok gıda işletmesinde üretimden hemen sonra besinle teması söz konusu olan araç
gereç ve ekipmana günlük olarak alkali bir deterjanla temizlik işlemi uygulanmaktadır.

Haftalık Temizlik:
Ürünle temas eden araç gereç ve ekipmanlara, çok ağır ürün kalıntılarının söz konusu
olmadığı zamanlarda zemine haftada bir kez asitli deterjanla temizlik yapılması gerekir.

Aylık Temizlik:
Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde işletmedeki alet-ekipman ve tüm yüzeylerin etkin bir
şekilde dönemsel olarak temizlik ve dezenfeksiyonu gerekmektedir. İşletmelerin duvar ve
tavan temizliği aylık periyotlarda temizlenmelidir.
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Mevsimlik Temizlik:
İşletmelerde üretim, dolum, ambalajlama gibi makinelerin yağlardan arındırılması,
bakımı ve temizliği ile duvar boyalarının yenilenmesi gibi işlemleri ise üretimin yapılmadığı
veya azaldığı dönemlerde yapılmalıdır.

2.1.3. Derecesine Göre Temizlik
Temizlik, varılması istenilen amaca göre ya da temizlik derecesine göre aşağıda
belirtildiği gibi gruplandırılabilir.


Fiziksel Temizlik: Gözle görülebilen tüm görünür kirler yüzeylerden arındırılır.
Elle yapılan temizlikte ürün kalıntılarının alınması ve ön çalkalama aşamaları
ile mekanik temizleme, fiziksel temizlik kapsamında yer alır.



Kimyasal Temizlik: Gözle görülmemekle beraber tat ve koku ile varlığı
anlaşılabilen dezenfektan ve temizlik maddesi kalıntıları dâhil mikroskobik
kalıntıların da uzaklaştırılmasıdır. Deterjan ve deterjan aktivitesi gösteren her
türlü ajanın (köpük, jel gibi) kullanıldığı temizlik çeşididir.



Bakteriyolojik Temizlik: Mikroorganizmaların öldürülmesidir. Yalnız fiziksel
ve kimyasal temizlik işlemi yapıldığında toplam mikroorganizma sayısında
önemli bir azalma olmasına rağmen kalan etkenler kısa sürede çoğalıp tehlike
oluşturabilir.
Bu
işlemle
yüzeylerde
bulunan
patojen
(zararlı)
mikroorganizmaların tümü ile saprofit (zararlı olmayan) mikroorganizmaların
önemli bir kısmı temizlenir. Fiziksel ve kimyasal temizlik yapılmaksızın
bakteriyolojik temizlik yapılabilirse de fiziksel temizliğin yapılmış olması,
bakteriyolojik temizlikte istenilen sonuca ulaşmayı sağlar.

İyi uygulanmış bir temizlik işlemi dezenfeksiyona yardımcı olabilecek en önemli
basamaktır ve mikrobiyal gelişmeleri önemli ölçüde kontrol altına alabilmektedir.
Tüm dezenfeksiyon yöntemleri aynı zamanda bakteriyolojik bir temizliktir.

2.2. Dezenfeksiyon Yöntemleri
Dezenfeksiyon işlemi ısı, radyasyon ve kimyasal maddelerle olmak üzere başlıca üç
şekilde uygulanır.


Isıyla dezenfeksiyon: Bu yöntemde iki kaynaktan yararlanılır. Bunlar: Buhar
ve sıcak sudur. Buharla dezenfeksiyon yüksek enerji gerektirdiğinden pahalı bir
yöntemdir. Sıcak su kullanımı gıdayla temas eden yüzeyler için etkili bir
sanitasyon yöntemidir. Küçük parçalar 80°C veya daha yüksek sıcaklıktaki su
içine daldırılarak sanitize edilebilir. Toksik etkisinin olmaması, ucuz ve
kullanışlı olması, ayrıca kurulama gerektirmemesi sıcak suyla dezenfeksiyonu
avantajlı kılmaktadır.
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Radyasyonla dezenfeksiyon: Ultraviyole, yüksek enerjili katot veya gama
ışınları formundaki radyasyon mikroorganizmaları yok eder. Fakat bu metot,
kullanımı çok özen ve dikkat gerektirdiği için gıda işletmeleri için pek uygun
değildir.

Resim 2.1: Elektrikli ultraviyole cihazı



Kimyasal dezenfeksiyon: Isıl işlemin kullanılamadığı durumlarda özellikle elle
temizleme ile bazı ekipmanlara uygulanan yerinde temizleme işlemlerinden
sonra başvurulur. Öğrenme Faaliyeti-1’de dezenfektanlar hakkında bilgi
verilmiştir. Dezenfektanlar yapılarına bağlı olarak 2-30 dakika arasında
etkilerini gösterir.

2.3. Temizlik ve Dezenfeksiyon Aşamaları
Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri genel olarak 5 aşamada gerçekleştirilir.

2.3.1. Kaba Kirlerin Uzaklaştırılması
Temizlik, üretim bittikten hemen sonra başlamalıdır. Tüm makine ve ekipmanların
sökülebilir parçaları, özellikle ürünün temas ettiği parçalar ayrılır. Kaba pislikler ve ürün
kalıntıları alınır, pislik tutucu filtrelerin kaba temizliği yapılır. Böylece, etkili bir temizlik
yapılmasına başlamak yanında, işletmenin pis su sisteminin fazla yüklenmesi de önlenmekte
ve temizlik masrafları en aza indirilmektedir.

2.3.2. Ön Yıkama
Büyük parçalar ve kir kalıntıları uzaklaştırıldıktan sonra geri kalan kaba kirleri en aza
indirmek amacıyla su ile çalkalama yapılır. Bu işlem kirin niteliğine ve kirlilik oranına bağlı
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olarak farklı sıcaklık, akışkan hızı ve basınçta gerçekleştirilir. Çalkalama işlemi imalat biter
bitmez ve sistemden veya aletten temiz su akıncaya kadar yapılmalıdır. Etkili bir ön
çalkalama ile kir kalıntılarının yaklaşık %90-99’u uzaklaştırılabilir. İşlemde önemli bir nokta
da suyun ısı sınırı 45-50°C civarında olması gerektiğidir.

2.3.3. Deterjanlı Çözelti ile Temizlik
Kirin tipine ve yoğunluğuna bağlı olarak deterjan çözeltisi hazırlanır ve uygun bir
metot seçilerek temizlik işlemi yapılır. Şayet temizleme hem alkali hem de asit deterjanla
yapılıyorsa arada mutlaka su ile çalkalama işlemi uygulanmalıdır. Bu işlemin etkili
olabilmesi için;





Deterjan konsantrasyonu,
Suyun sıcaklığı,
Mekanik temizleme etkisi,
Temizleme süresi önemlidir.

2.3.4. Durulama
Temizlenen yüzey üzerinde kirlerin yeniden birikmesini önlemek ve deterjan
kalıntılarını uzaklaştırmak için son çalkalama yapılır. Çalkalama ve durulama işleminden
sonra ortamda su kalması önlenmelidir. Durulama suyunun yumuşak ve hafif asidik olması
(pH= 5’den az) boru ve ekipmanlarda bakteri gelişimi ve kalıntı oluşumunu engeller.

2.3.5. Dezenfeksiyon
Uygun yöntem seçilerek dezenfeksiyon veya sterilizasyon sağlanır.

2.4. Temizlik ve Dezenfeksiyonda Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Gıda işletmecisi/sorumlu yöneticisi tarafından temizlik kontrol programları yapılmalı,
bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipmanın temizlik
ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Bu programlar, iş yerinin ilgili
bölümlerine asılarak veya dosyada bulundurularak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon
işlemleri kaydedilmelidir.
Gıda işletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiş uygun deterjan,
kimyasal ve/veya dezenfektanlar ile bunların etken ham maddeleri kullanılmalıdır.
Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunların çözeltileri aracılığı ile işletmenin,
malzeme, alet ve ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sırasında gıda maddesinin
kirlenmesini ve bulaşmayı önleyecek tedbirler alınmalıdır.
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İş yeri personelinden bir kişi, işletme temizliğinden
görevlendirilmelidir. Temizlik mutlaka kontrol edilmelidir.

sorumlu

olarak

Şekil 2.6: Temizlik kontrolü

Risk analizine göre mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı iş yerleri mikrobiyolojik
yönden kontrol edilmelidir. Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı iş yerinin üretim yeri
girişinde, içinde dezenfektan bulunan havuz veya paspas bulunmalıdır veya başka uygun bir
yöntem ile söz konusu işlem gerçekleştirilmelidir.
İşletmelerde her bölüm için yazılı, resmi, temizleme prosedürleri ve çizelgeleri
olmalıdır. Bunlar açık, okunaklı ve izlenmesi kolay olmalıdır. Fabrika, aletler ve çevre
temizliğinde kullanılan temizlik çizelgelerini, temizleme metotlarını, sıklığını ve temizlik
maddelerini belirtmek zorundadır. Belirli sayılarda yabancı çalışanı bulunan fabrikalar
temizleme prosedürlerine o insanların kendi dilinde açıklamalıdır.
Araç, alet ve genel temizlikler için ayrı temizlik işlemleri uygulanmalıdır. Yıkama
prosesinin üretim süresince yapılması gerektiği durumlarda, yıkama alanları fiziksel olarak
üretim alanlarından ayrılmalıdır. Temiz ve kirli aletlerin ayrılması için yeterli ve belirlenmiş
depolar olmalıdır.
Temizlenmiş aletler temiz ve bakımlı bir alana konularak kurutulmalıdır. Bu alan iyi
bir drenaj ve kurutma sağlamalıdır. Temizlenmiş aletler yeniden kirlenmeyecek şekilde
yerleştirilmelidir. Küf oluşumunu önlemek için uygun yerlerde exraction tentesi ile
havalandırma yapılmalıdır.
Çalışanlar yeterli düzeyde temizlik ve dezenfeksiyon konusunda eğitilmiş olmalıdır.
“Temizleyebildiğin kadar temizle” prensibi benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Temizlik
işçilerinin diğerlerinden ayrılabilmesi için koruyucu giysilerinin değişik renkte, dizaynı
farklı, şapkaları değişik ya da giysilerinin sembolleri farklı olmalıdır.

2.5. Temizlik Sırasında Korozyonun Önlenmesi
Gıda işletmelerinde temizlik amacıyla kullanılan alkali ve asit karakterdeki
deterjanlar, konsantrasyonlarına ve tiplerine bağlı olarak alet ve ekipmanlar üzerinde
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istenmeyen düzeyde korozyon etkisi gösterir. Bu durumun önlenmesi için ya çeşitli inhibitör
maddelerden yararlanılır ya da işlem parametrelerinde bilinçli bir ayarlama yapılarak
korozyon oluşumu en aza indirilebilir. İşlem parametrelerinin düzenlenerek korozyonun
önlenmesinde şu hususlara dikkat edilmelidir:















NaOH esaslı alkali maddelerle temizlikte konsantrasyon %5’i, sıcaklık ise
140C’yi geçmemelidir. Alkali ile temas süresi birkaç saat olabilir.
Kostik soda çok az miktarda NaCl içermelidir.
Alkalilik, korozyonu inhibe ettiğinden 500 ppm’e kadar klorit içeriği zararlı
değildir.
Sodyumhipoklorit esaslı kombine edilmiş deterjanın pH değeri 11’den küçük,
konsantrasyonu %5’ten, temas süresi 1 saatten az ve sıcaklığı 70C’den düşük
olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda hipokloritler parçalanır.
Fosforik asit ve/veya nitrik asit esaslı asitlerle yapılan temizlikte yoğunlaşma
%5’ten fazla olmamalıdır. 100C’ye kadar olan sıcaklıklar ve 1 saate kadar olan
temas süreleri zararlı değildir.
UHT işletmelerinde ara aseptik temizliği için fosforik asit esaslı deterjan
genellikle 140 °C’ye kadar olan sıcaklıklarda, sadece 5 dakika temas süresiyle
kullanılır.
Nitrat iyonlarının etkisi ile kloritin etkisiz hale getirilmesine, sadece daha
yüksek konsantrasyonlarda dikkat edilir. %5’lik nitrik asit 140°C’de
kullanıldığında, dahili bir korozyon olabilir.
Contalar üzerine olan etkiyi önlemek için nitrik asit 80°C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. Hidroklorik asit, hidroflorik asit ve hatta
sülfirik asit esaslı deterjanlar kullanılmamalıdır.
Sarı, kahverengi ve koyu mavi yüzeylerde, yüksek sıcaklıklarda, asit ve alkali
temizlemede renk kaybı meydana gelir. Fakat bu durum korozyonun meydana
geldiğini göstermez.

2.6. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kontrolleri
Tüm işlemlerin gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığının fiziksel kontrolü yapılmalı,
belli zamanlarda bakteriyolojik kalite kontrol hizmetleri uygulanmalıdır. Bakteriyolojik
muayeneler;







Kullanım suyu,
Deterjan solüsyonları,
İş yerinin birçok noktası,
Araç gereç, ekipmanın yüzeyi,
Durulama suyu,
Bazen de temizlenmiş ekipmandan geçen üründe yapılır.

Özellikle genel mikroorganizma ve koliform yönünden muayeneler büyük önem taşır.
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Temizleme suyunun 100 ml. sinde koliform 2, genel mikroorganizma 10’dan fazla
olmamalıdır. Durulama suyu ve deterjanda koliform bulunmamalı, genel mikroorganizma 1
ml deterjanda 20, durulama suyunda 50’ den az olmalıdır.
Yüzeylerin 100 cm2’sinde koliform bulunmamalı, genel mikroorganizma da 1 cm’de
5’ten fazla olmamalıdır.
Ayrıca suyun sertliği, durulama suyunun klor miktarı ve deterjanın gücünün kontrolü
de yapılmalıdır.

2.7. Temizlik Formlarını Doldurma
İşletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin kayıt altına alınması, oluşabilecek
herhangi bir problem durumunda sorumlunun tespitini sağlar. Bu nedenle işletmeler ürün
prosesine uygun olarak çeşitli formlar hazırlayarak kullanır. Formlarda, kim, ne zaman,
nasıl, hangi tip/miktar, süre kontrol/kayıt parametreleri yer alır. Ürün özellikleri ve temizlik
programları doğrultusunda işletmeler kendi formlarını hazırlayarak kullanabilmektedir.
Aşağıdaki örnek formları inceleyebilirsiniz.

ONAY:
Tablo 2.1: Temizlik uygulama formu örneği
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İMZA

ADI SOYADI

KONTROL

KULLANILAN SU
SICAKLIĞI

KULLANILAN SU
MİKTARI (L)

KULLANILAN MİKTARI
(ml)

DEZENFEKTAN ADI

DETERJAN ADI

BİTİŞ SAATİ

BAŞLANGIÇ SAATİ

TEMİZLİK UYGULAMA FORMU

DEZENFEKTAN UYGULAMA
FORMU
Tarih

Saat

Dezenfektan

Kullanıldığı
alan

Temizliği
yapan

Doküman Nu:
Revizyon Nu:
Revizyon tarihi:
Sorumlu

HACCP yöneticisi

ONAY:

Tablo 2.2.: Dezenfektan uygulama formu örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz ortamın zemin temizliğini elle temizlik yapmak için aşağıda
verilen işlem basamaklarını uygulayınız.
İşlem basamakları

Öneriler
 İşletme temizlik programı bilgi
konusunu inceleyiniz.
 Dikkatli ve titiz olunuz.

 Temizlik programını alınız.

 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.
 İş disiplinine sahip olunuz.
 İş güvenliğine dikkat ediniz.
 Temizlik aşamalarını uygulayınız.

 Kaba kirleri uzaklaştırınız.
 Ürün kalıntılarını almak için uygun
malzemeleri seçiniz.
 Malzemelerin özellikleri için Öğrenme
Faaliyeti -1’i inceleyiniz.
 Planlı olunuz.

 Suyun sıcaklığını maksimum 45-50ºC’ye
ayarlayınız.
 Ön yıkama yapınız.

 Deterjanlı çözelti ile temizleyiniz.

 Suyun basıncını ayarlayınız.
 Sistemden veya aletten temiz su
çıkıncaya kadar ön çalkalama işlemini
sürdürünüz.
 Deterjanı istenen konsantrasyonda
hazırlayınız.
 Deterjanların temizleme etkinliğini
artırınız.
 Solüsyonun sıcaklığını ayarlayınız.
 Süreyi ayarlayınız.

 Yüzeye uygun temizlik malzemelerini
seçiniz.
 Malzemelerin özellikleri için Öğrenme
Faaliyeti -1’i inceleyiniz.
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 Seçtiğiniz malzemelerle kirli yüzeye
temizleme işlemi uygulayınız.
 Temizlikte alkali ve asit deterjan birlikte
kullanılıyorsa mutlaka su ile çalkalama
yapınız.
 Temizleme sırasında korozyonu önlemek için gerekli tedbirleri alınız.
 Durulama yapınız.

 Deterjan kalıntısı kalmadığından emin
olunuz.
 Mikroorganizmaların üremelerini
önlemek için havada kurutunuz.

 Dezenfeksiyon yapınız.
 Uygun dezenfeksiyon yöntemi ve
malzemesini seçiniz.

 Temizliğin kontrolünü fiziksel olarak
yapınız.
 Temizlik kontrollerini yapınız.

 Kullanılan su ve temizlik solüsyonu,
temizlenen yüzey, durulama suyu ve
arada bir ürün üzerinde mikrobiyolojik
kontrol yapınız.
 Gerekli formları doğru olarak
doldurunuz.

 Temizlik formlarını doldurunuz.

 Sorumluluk sahibi olunuz.
 İnsan ilişkisine özen gösteriniz.
 “Temizleyebildiğin kadar temizle”
prensibini benimseyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi gözle görülebilen tüm kirlerin yüzeylerden arındırıldığı
temizlik yöntemidir?
A) Fiziksel temizlik
B) Kimyasal temizlik
C) Bakteriyolojik temizlik
D) Sanitasyon

2.

Aşağıdakilerden hangisi elle temizlemede dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Temizleme çözeltisi cildi tahriş etmeyecek madde ve kosantrasyonlardan
olmalıdır.
B) Temizleme çözeltisinin sıcaklığı 35° C’nin altına düşmemelidir.
C) Temizlik suyu 90ºC olmalıdır.
D) Kullanılan fırçalar ekipmana zarar vermeyecek materyallerde yapılmalıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon yöntemi değildir?
A) Isıyla dezenfeksiyon
B) Radyasyonla dezenfeksiyon
C) Kimyasal dezenfeksiyon
D) Jelle dezenfeksiyon

4.

Aşağıdakilerden hangisi temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarından değildir?
A) Ön çalkalama
B) Mekanik temizlik
C) Ürün kalıntılarının alınması
D) Dezenfeksiyon

5.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınçlı su uygulamasının kullanıldığı mekanik
temizleme yöntemidir?
A) Basınçlı buhar
B) Hidrolik aletler
C) Basınçlı hava
D) Ultrasonik temizleme
E)
Aşağıdakilerden hangisi temizlik işleminin etkili olabilmesi için dikkat edilecek
hususlardan değildir?
A) Deterjan konsantrasyonu
B) Deterjan sıcaklığı
C) Mekanik temizleme etkisi
D) Deterjan kokusu

6.
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Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
7.

(…) Fiziksel temizlik gözle görülmemekle beraber tat ve koku ile varlığı anlaşılabilen
kalıntıları uzaklaştırır.

8.

(…) Gıda işletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiş uygun
deterjan, kimyasal ve dezenfektan kullanılmaktadır.

9.

(…) Korozyonu önlemek için NaOH esaslı alkali maddelerle konsantrasyon % 5´i
geçmemelidir.

10.

(…) Alkalilik, korozyonu inhibe ettiğinden 500 ppm’e kadar klorit içeriği zararlı
değildir.

11.

(…) Fiziksel temizlik mikroorganizmaların öldürülmesidir.
Boşlukları doğru kelime ile doldurunuz.

12.

………………………………..; kullanım suyu, deterjan solüsyonları, iş yerinin bir
çok noktası, araç gereç, ekipman yüzeyi, durulama suyu,bazen de temizlenmiş
ekipmandan geçen üründe yapılır.

13.

Temizleme suyunun 100ml. koliform …….,genel mikroorganizma…………dan fazla
olmamalıdır.

14.

Araç gereç ve ekipmanlara …………………………defa asidik deterjanla temizlik
gerekir.

15.

Elle temizlikte çözeltinin sıcaklığı …… nin üzerine çıkmamalıdır, temizlik yapan
kişinin eli yanabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Verdiğiniz cevaplarınız
doğru ise uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST


Kirli bir araç ya da ekipmana temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarını
uygulayınız. Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çalışmaya başlamadan önce ellerinizi uygun temizlik
maddesi ile yıkayıp kuruladınız mı?

2.

İş önlüğü giydiniz mi?

3.

Bone ve maske taktınız mı?

4.

Steril eldiven giydiniz mi?

5.

Çalışma ortamını hazırladınız mı?

6.

Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?

7.

Temizlik programını aldınız mı?

8.

Kirli araç gereç, alet ve ekipmandan ürün kalıntılarını
aldınız mı?
Ürün kalıntılarını almak için uygun malzeme kullandınız
mı?

9.

10. Ön çalkalama yaptınız mı?
11. Ön çalkalama için suyu 45–50ºC’ye getirdiniz mi?
12. Su, sistemden temiz çıkıncaya kadar ön çalkalama işlemini
sürdürdünüz mü?
13. Uygun deterjan kullanarak temizlik yaptınız mı?
14. Deterjanla temizlikte mekanik etki kullandınız mı?
15. Mekanik etkiyi sağlamak için doğru malzemeleri seçtiniz
mi?
16. Hem alkali hem de asitli çözelti kullandıysanız ara
çalkalama yaptınız mı?
17. Son çalkalama yaptınız mı?

41

Evet

Hayır

18. Deterjan kalıntısı kalmayıncaya kadar işlemi sürdürdünüz
mü?
19. Havada kuruttunuz mu?
20. Uygun dezenfektanı seçtiniz mi?
21. Dezenfeksiyon işlemini yaptınız mı?
22. Zamanı doğru ayarladınız mı?
23. Temizlik kontrollerini yaptınız mı?
24. Temizlik ve dezenfeksiyon formlarını doldurunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Bu faaliyette size verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam ve araç-gereç
sağlandığında tekniğine uygun olarak yapılan CIP (Otomatik Temizleme Sistemleri)
işlemlerini inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




CIP sisteminin çalışma prensibini İnternet ortamından araştırınız.
CIP sisteminin avantaj ve dezavantajlarını araştırınız.
CIP sistemine ait bir kataloğu okula getirerek arkadaşlarınızla inceleyiniz.

3. OTOMATİK TEMİZLEME SİSTEMLERİ
Gelişen teknolojik gelişmelerle birlikte, gıda işletmelerinde, bakteriyolojik açıdan
yetersiz ve zaman alıcı olan elle temizlemenin yerine otomatik makinelerle yapılan
temizleme yöntemleri tercih edilmektedir.

3.1. CIP ve COP Sistemi
Makine ve ekipmanları parçalamaya gerek duyulmadan çalkalama suyu ve deterjan
çözeltisinin üretim hattında sirkülasyonu ile yapılan yönteme CIP (Cleaning İn Place:
Yerinde temizleme) denir. Özellikle uzun boru hatları ve geniş hacimli tankların
temizlenmesinde başarıyla kullanılan bu yöntem personelin tehlikeli kimyasal maddelerle
direkt temasını azaltması açısından da son derece önemlidir.
CIP temizleme sistemiyle işletme içerisinde yüksek bir sanitasyon standardı
yakalanabilmektedir.

Resim 3.1: Tek tanklı
CIP ünitesi

Resim 3.2:İki tanklı
CIP ünitesi

3.3: Üç tanklı CIP
ünitesi
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3.4: Çift CIP ünitesi

COP, sökülebilen parçaların temizlenmesinde sıvı akışından yararlanılarak uygulanan
bir temizlik yöntemidir. Bu yönteme “Yerlerinden Ayırarak Temizleme’’ yöntemi veya
bunun İngilizce karşılığı olan “CLEANING ‘OUT OF PLACE” ifadesinin baş harflerinden
yararlanılarak kısaca COP denilmektedir.
Özellikle paketleme ünitelerinin ayrılabilen parçalarının yüzeylerindeki yağlar, COP
yöntemiyle etkili bir şekilde temizlenebilmektedir.
Birçok COP ünitesi temizleme solüsyonu ile alet ve parçaların içini ve dışını
temizleyen döner fırçalar içerir. Temizleme solüsyonu için bir tank vardır. Temizleme
çözeltisinin arzu edilen sıcaklığı (45–55°C) termostatik olarak kontrol edilen bir ısıtıcı ile
sağlanır.
COP üniteleri, maliyet ve bakım masrafları açısından uygundur. Ekipman ve iş gücü
gereksinimlerini azaltır ve hijyeni artırır.

Resim 3.5: Çeşitli COP üniteleri

3.1.1. Temel Aşamaları
CIP yöntemi genel olarak 5 aşamadan oluşmaktadır.






1. Aşama- Ön Yıkama: Kaba kirler uzaklaştırılır.
2. Aşama- Deterjanla Yıkama: Kir kalıntıları çıkartılır.
3. Aşama- Ara Çalkalama: Deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.
4. Aşama- Dezenfeksiyon veya Sterilizasyon: Geride kalan mikroorganizmalar
öldürülür.
5. Aşama- Son Yıkama: CIP çözeltileri tamamen uzaklaştırılır.

COP sistemi ise 3 temel aşamadan oluşur.




1. Aşama- 37-38ºC’deki ılık su ile ön çalkalama
2. Aşama- 40–65ºC’de klorlu alkali deterjan çözeltisi ile yaklaşık 10–15 dakika
sirkülasyon.
3.Aşama- Ilık su ile son çalkalama yapılır.
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3.1.2. Deterjan Kombinasyonları
Temizlik yapılacak ekipman, kirin yoğunluğu ve kirin karakteri dikkate alınmak
suretiyle hazırlanmalıdır. Bu nedenle belli bir sıranın verilmesi mümkün değildir. Bazen
alkali/asit, bazen asit/alkali, bazen de alkali/dezenfektan şeklinde bir sıralama yapılabilir
veya sadece alkali temizleme çözeltisi kullanılabilir.
Kirin derecesine göre çözelti konsantrasyonlarında da değişikler söz konusu olabilir.
Farklı konsantrasyonlarda temizleme çözeltisi arzu ediliyorsa, her çözelti için ayrı bir
deterjan tankı kullanılmalıdır.

3.2. CIP Sistemini Uygulama Tipleri ve Uygulama Basamakları
CIP sisteminde 2 temel uygulama yapılır:

3.2.1. Tek Kullanımlı
Bu sistemde temizleme solüsyonu sadece bir kez kullanılır. Tek kullanımlı sistemler
temizlenecek ve sanitize edilecek ekipmanın yakınına kurulur. Bu nedenle kullanılan
deterjan ve su miktarı azdır. Aşırı derecede kirli ekipmanda tek kullanımlı sistem daha fazla
tercih edilir, çünkü kirlenen deterjan çözeltisinin tekrar kullanımı uygun değildir. Bazı tek
kullanımlı sistemlerde temizleme solüsyonu ve çalkalama suyu bir sonraki temizleme
işleminde ön çalkalama amacıyla kullanılmak üzere toplama tankına alınır.
Diğer CIP sistemleriyle karşılaştırıldığında tek kullanımlı CIP sistemleri daha derli
topludur, yatırım masrafları daha azdır ve daha az komplekstir.
Tek kullanımlı sistemde bir tankın temizlenmesi için 20 dakikalık bir programa
gereksinim vardır ve işlem aşamaları aşağıdaki gibi gerçekleşir.








Ön yıkama: 40 saniye aralarla, 3 defa 20 saniye süreyle ön yıkama yapılarak
kaba kirler uzaklaştırılır. Kirlenen su bir pompa yardımıyla kanalizasyona
gönderilir. Eğer bu sudan yeniden yararlanılması düşünülüyorsa iyileştirme
tankına alınır.
Deterjanla yıkama: Temizleme maddeleri hesaplanarak hazırlanan çözelti,
buhar enjeksiyonu ile istenilen sıcaklığa getirilir. Bu çözelti 10–12 dakika
süreyle sirküle edilir. Kullanılan çözelti dışarı atılır veya bir sonraki ön
yıkamada kullanılacaksa iyileştirme tankına alınır.
Ara çalkalama: 40 saniye aralarla 2 defa 20 saniye süreyle soğuk suyla ara
yıkama yapılarak, deterjan kalıntıları uzaklaştırılır. Kullanılan su dışarı atılır
veya bir sonraki ön yıkamada kullanılacaksa iyileştirme tankına alınır.
Asitle yıkama: Gerekirse pH= 4.5-5 civarındaki oda sıcaklığındaki asit
çözeltisi ile 3 dakika süren yeni bir temizleme yapılır. Kullanılan çözelti dışarı
atılır.
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Dezenfeksiyon ve son yıkama: Dezenfeksiyon çözeltisi 2-3 dakika süreyle
püskürtülür. Daha sonra soğuk su yaklaşık 3 dakika süreyle püskürtülerek CIP
çözeltileri tamamen uzaklaştırılır.

CIP sistemlerinde kullanılan çözeltiler aşağıdaki gibidir:





Alkali temizleme çözeltisi: Kostikten hazırlanmış % 0.2-0.5’lik çözelti
Yardımcı madde çözeltisi: Yüzey aktif maddesi, emülsiye edici madde, köpük
önleyici gibi maddeler karışımı % 0.08’lik çözelti
Dezenfektan çözeltisi: 50-100 ppm’lik sıvı klor çözeltisi
Asit temizleme çözeltisi: %0.08-0.1’lik pH’sı 4-6 arası bir asit temizleme
çözeltisi

Şekil 3.1: Tek kullanımlık CIP tankı

Mekanik temizleme uygulamalarında kirlilik durumuna göre 900-3000 ppm’lik
konsantrasyondaki çözeltiler kullanılırken, CIP sistemiyle 1000-1500 ppm’lik deterjan
konsantrasyonu yeterli olmaktadır.

3.2.2. Geri Dönüşümlü
Geri dönüşümlü CIP sistemleri gıda endüstrisi için önemlidir, çünkü temizleme
bileşikleri ve çözeltinin geri kazanılarak tekrar kullanılmasını sağlar. İşletme maliyetinin
ucuzlatır. Deterjan çözeltisinin fazla kirlenmemesi ve olabildiğince çok kullanılması için, ön
yıkamanın çok iyi yapılması ve başlangıçtaki kaba kirlerin çalkalama suyu ile giderilmesi
gerekir. Eğer sıcak çalkalama suyu kullanılıyorsa, enerji ve sudan tasarruf etmek için sıcak
su tankı gereklidir. Bu sistem ile temizleme çözeltisi, işletme içerisinde belirli boru hatları
aracılığı ile temizlenmesi arzu edilen tüm alet ve ekipmanlara taşınır. Deterjan çözeltilerinin
konsantrasyonu önemli bir konuyu oluşturur. Bu nedenle tanklardaki çözelti
konsantrasyonları sürekli kontrol edilip konsantrasyonda düşme meydana geldiğinde
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deterjan ilave edilerek düzeltilmelidir. Bu sistemde her çözelti için mutlaka ayrı bir tankın
bulunması zorunludur.

Şekil 3.2: Geri dönüşümlü CIP sistemi

Kimyasal maddelerin tedarikçisi veya ekipman satıcısının önerileri doğrultusunda
konsantrasyon belirlenebilir. Asit/alkali veya alkali/asit operasyonların süre ve sırası
değişiklik gösterir.
Bu sistemde, deterjan ve asit çözeltisinin geri kazanıldığı tank ve boru hattının
temizlik aşamaları şu şekildedir.








1. Aşama-Ön çalkalama: 3–5 dakika süreyle geri kazanma tankından gelen
yumuşatılmış soğuk su ile yıkama yapılarak kaba kirler uzaklaştırılır. Kirlenen
su, bir pompa yardımıyla kanalizasyona gönderilir. Eğer bu sudan yeniden
yararlanılması düşünülüyorsa iyileştirme tankına alınır.
2. Aşama-Deterjanla yıkama: Temizleme maddeleri hesaplanarak hazırlanan
% 1-2’lik alkali çözelti, buhar enjeksiyonu ile 90°C’ye kadar ısıtılır ve 5–15
dakika süreyle sirküle edilir. Kullanılan çözelti, geri kazanım için deterjan
tankına gönderilir.
3. Aşama-Ara çalkalama: 3 dakika süreyle yumuşatılmış soğuk su ile ara
yıkama yapılarak, başlangıçtaki deterjan kalıntılarını içeren kısım deterjan
tankına ve sonraki çalkalama suyu da geri kazanım amacıyla su tankına alınır.
4. Aşama-Asitle yıkama: Gerekirse % 0,5-l’lik asit çözeltisi 90C ‘ye kadar
ısıtılarak 5–15 dakika süreyle sirküle edilir ve geri kazanım için asit tankına
alınır.
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5. Aşama-Son çalkalama: Daha önce kullanılmamış, yumuşatılmış soğuk su 3
dakika süreyle sirküle edilerek, asit çözeltisi tamamen uzaklaştırılır. Buradan
çıkan su, geri kazanım için su tankına alınır veya tank doluysa dışarı atılır.

Isı değiştiricilerin temizleme programı da yukarıdaki aşamaları içermekte, sadece son
yıkama suyu 70°C’ye kadar ısıtılmaktadır.

3.3. CIP Sisteminin Avantajları ve Dezavantajları


CIP sisteminin avantajları:

Su, deterjan ve ısıdan en verimli şekilde yararlanılarak giderlerden
tasarruf sağlanır.

İşletme daha verimli çalışır. Zaman kaybı minimum düzeyde olur.

İşçilikten büyük tasarruf sağlanır. Çünkü alet ve ekipmanların sökülüp
takılmasına gerek yoktur.

Çalışanlar için büyük bir rahatlık ve emniyet sağlar. Tank içine girmeye,
deterjan ve dezenfektan maddelerle temas etmeye gerek kalmaz.

Daha hijyenik çalışma olanağı yaratır. Temizleme programı tam olarak ve
etkili bir şekilde sürdürülebilir. Yeniden kontamine olma riski yoktur.



CIP sisteminin dezavantajları:

Her üniteye uygulanamaz çünkü çok yoğun kirlerin CIP sistemiyle
temizlenmesi mümkün değildir.

İlk yatırım maliyeti yüksektir.

Çok karmaşık ekipmanlar içerdiği için daha fazla bakıma gereksinim
gösterir.

3.4. CIP Sistemini Oluşturan Makine ve Ekipmanlar
Tek kullanımlı CIP sisteminde; seviye problu (ayarlı) bir deterjan tankı, su ve buhar
ilave etmek için pnomatik kontrollü vanalar, çözeltinin sirkülasyonu ve dışarı atılmasını
sağlayacak santrifüj pompa, sıcaklık ve basınç göstergeleri gibi donanımlar bulunmaktadır.
Geri dönüşümlü CIP sisteminde alkali tankı, asit tankı, su tankı, su iyileştirme tankı,
ısıtma sistemi, CIP besleme ve geri dönüş pompaları bulunmaktadır.
CIP sistemi zaman-sıcaklık kontrol ekipmanları, filtreler, dozajlama üniteleri, sıcak ve
soğuk sıvıların depolama tankları gibi çeşitli ek donanımlar gerektirmektedir.
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Şekil 3.3: CIP ünitesi (tanklarıyla beraber)

Resim 3.4: Dik ısı eşanjörü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çeşitli kaynaklardan yararlanarak CIP sistemi ile ilgili bir sunu hazırlamak için
aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları
 CIP sisteminin kullanım alanlarını
araştırınız.

Öneriler
 Kütüphane veya İnternet ortamından
bilgiye ulaşınız.
 CIP sistemi kullanan işletmelere randevu
alarak gidiniz.
 Yetkiliden makine ve ekipman hakkında
bilgi ve doküman isteyiniz.

 CIP sistemini oluşturan makine ve
ekipmanları araştırınız.

 İnsan ilişkilerine özen gösteriniz.

 CIP sisteminde kullanılan temizlik
malzemelerini listeleyiniz.

 CIP sisteminin çalışma aşamalarını şema
hâline getiriniz.

 Temizlik maddeleri ve özellikleri için
Öğrenme Faaliyeti-1’den
faydalanabilirsiniz.
 Temizlik maddeleri imal eden firmaların
İnternet sayfalarından yararlanabilirsiniz.
 Görüştüğünüz işletmeden CIP sisteminin
çalışma prensibini öğreniniz.
 CIP sistemi panelini gözlemleyiniz.
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 Sunumunuzu sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız

 Hazırladığınız sununun doğruluğunu
öğretmeniniz ve görüştüğünüz işletme
yetkilisiyle kontrol ediniz

 Vardiya sonunda en az miktarda gıda artığı bırakmak için “Temizle ve git” prensibini
benimseyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi CIP yönteminde deterjan kalıntılarının uzaklaştırıldığı
aşamadır?
A) Ön yıkama
B) Deterjanla yıkama
C) Ara çalkalama
D) Dezenfeksiyon

2.

Aşağıdakilerden hangisi CIP sisteminin avantajlarından değildir?
A) Su, deterjan ve ısıda en verimli şekilde kullanımını sağlar.
B) İlk yatırım maliyeti yüksektir.
C) İşçilikten tasarruf sağlar.
D) Daha hijyenik çalışma ortamı sağlar.

3.

Aşağıdakilerden hangisi COP sisteminin temel aşamalarından biri değildir?
A) Ön çalkalama
B) Deterjan yıkama
C) Son çalkalama
D) Dezenfeksiyon

4.

Aşağıdaki CIP sistemlerinden hangisi temizleme bileşikleri ve çözeltinin geri
kazanılarak tekrar kullanılmasını sağlar?
A) Geri dönüşümlü
B) Tek kullanımlı
C) Merkezi sistem
D) Taşımalı sistem

5.

Aşağıdakilerden hangisi COP sistemini oluşturan ekipmanlardandır?
A) Depo tankları
B) Kontrol memeleri
C) Fırçalama ünitesi
D) Sirkülasyon düzeni
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Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
6.

(…) Özellikle paketleme ünitelerinin ayrılabilen parçalarının yüzeylerindeki yağlar
CIP yöntemiyle etkili şekilde temizlenir.

7.

(…) COP ekipmanının en önemli özelliği küçük alet ve ekipmanları ve sökülmüş
parçaları etkili şekilde temizleyebilmesidir.

8.

(…) CIP temizleme sistemiyle işletme içerisinde yüksek bir sanitasyon standardı
yakalanabilmektedir.

9.

(…) Tek kullanımlı CIP uygulanmasında temizleme bileşikleri ve çözeltinin geri
kazanılması mümkündür.

10.

(…) CIP sisteminde zaman-sıcaklık kontrol ekipmanları, filtreler, dozlama üniteleri,
sıcak ve soğuk sıvıların depolama tankları gibi donanımlara gerek duyulur.
Boşlukları uygun kelime ile doldurunuz.

11.

CIP yönteminde kaba kirlerin uzaklaştırıldığı aşamaya ………………….denir.

12.

…………….sökülebilen parçaların temizlendiği bir yöntemidir.

13.

……………. sistemi çok karmaşık ekipmanlar içerdiği için, daha fazla bakıma
gereksinim gösterir.

14.

CIP
sisteminde kullanılan 2 temel
…………………………sistemlerdir.

15.

CIP sistemi, ……………………………..’den daha az deterjan kullanımına neden
olur.

uygulama

tipi

…………………..ve

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Verdiğiniz cevaplarınız
doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME






Tavanda örümcek ağı,
Duvarda toz,
Tezgâhlarda çeşitli organik kir kalıntıları (kurumuş lekeler ,kurumuş kan)
Lavaboda kireç kalıntısı,
Zeminde yağ birikintisi oluşmuş bir ortamda uygun deterjan, dezenfektan
madde ve malzemelerle temizlik ve dezenfeksiyon yaparak ilgili formu
doldurunuz.

Uygulamanızı aşağıda verilen ölçütler doğrultusunda değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çalışmaya başlamadan önce ellerinizi uygun temizlik maddesi
ile yıkayıp kuruladınız mı?

2.

İş önlüğü giydiniz mi?

3.

Bone ve maske taktınız mı?

4.

Koruyucu eldiven giydiniz mi?

5.

Çalışma ortamını hazırladınız mı?

6.

Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?

Tavan temizliği için;
7.

Tavan temizliği için doğru malzemeyi seçtiniz mi?

8.

Uygun şekilde örümcek ağlarını temizlediniz mi?

9.

Kullandığınız malzemeyi temizleyerek yerine koydunuz mu?

Duvar temizliği için;
10. Duvardaki kiri temizlemek için ön yıkama yaptınız mı?
11. Ön yıkama yapılan suyu gidere boşalttınız mı?
12. Duvar temizliği için deterjanı seçtiniz mi?
13. İstenen ısı derecesindeki suyu temin ettiniz mi?
14. Deterjan ve suyu gerekli konsantrasyona getirdiniz mi?
15. Uygun malzemeyi seçtiniz mi?
16. Duvarı temizlediniz mi?
17. Su ile deterjan kalıntılarını gidermek için durulama yaptınız mı?
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Evet

Hayır

18. Uygun dezenfektanı seçtiniz mi?
19. Doğru konsantrasyonda hazırladınız mı?
20. Dezenfeksiyon için uygun malzemeyi seçtiniz mi?
21. Dezenfeksiyon için süreyi kontrol ettiniz mi?
22. Dezenfektan kalıntılarını almak için durulama işlemi yaptınız
mı?
23. Doğru şekilde kurumasını sağladınız mı?
24. Kullandığınız araç ve malzemeleri gerekli işlemleri yaparak
depoya kaldırdınız mı?
Tezgah temizliği için;
25. Tezgâh yüzeyindeki kirleri tespit ettiniz mi?
26. Tezgâhtaki ürün kalıntılarını doğru malzemeyle aldınız mı?
27. Ürün kalıntısını aldığınız malzemeye gerekli temizlik ve
dezenfeksiyon işlemlerini yaparak depoya kaldırdınız mı?
28. Ön yıkama yaptınız mı?
29. Ön yıkama yapılan suyu gidere boşalttınız mı?
30. Tezgâh temizliği için kire ve yüzeye uygun deterjanı seçtiniz mi?
31. İstenen ısı derecesindeki suyu temin ettiniz mi?
32. Deterjan ve suyu gerekli konsantrasyona getirdiniz mi?
33. Uygun malzemeyi seçtiniz mi?
34. Tezgâhı temizlediniz mi?
35. Deterjan kalıntılarını gidermek için durulama yaptınız mı?
36. Uygun dezenfektanı seçtiniz mi?
37. Doğru konsantrasyonda hazırladınız mı?
38. Dezenfeksiyon için uygun malzemeyi seçtiniz mi?
39. Dezenfeksiyon için süreyi takip ettiniz mi?
40. Dezenfektan kalıntılarını yok etmek için durulama işlemi
yaptınız mı?
41. Doğru şekilde kurumasını sağladınız mı?
42. Kullandığınız araç ve malzemeleri gerekli işlemleri yaparak
depoya kaldırdınız mı?
Lavabo temizliği için;
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43. Lavabodaki ürün kalıntılarını doğru malzemeyle aldınız mı?
44. Ürün kalıntısını aldığınız malzemeye gerekli temizlik ve
dezenfeksiyon işlemlerini yaparak depoya kaldırdınız mı?
45. Ön yıkama yaptınız mı?
46. Lavabo temizliği için kire ve yüzeye uygun deterjanı seçtiniz mi?
47. İstenen ısı derecesindeki suyu temin ettiniz mi?
48. Deterjan ve suyu gerekli konsantrasyona getirdiniz mi?
49. Uygun malzemeyi seçtiniz mi?
50. Lavaboyu temizlediniz mi?
51. Deterjan kalıntılarını gidermek için durulama yaptınız mı?
52. Uygun dezenfektanı seçtiniz mi?
53. Doğru konsantrasyonda hazırladınız mı?
54. Dezenfeksiyon için uygun malzemeyi seçtiniz mi?
55. Dezenfeksiyon için süreyi takip ettiniz mi?
56. Dezenfektan kalıntılarını yok etmek için durulama işlemi
yaptınız mı?
57. Doğru şekilde kurumasını sağladınız mı?
58. Kullandığınız araç ve malzemeleri gerekli işlemleri yaparak
depoya kaldırdınız mı?
Zemin temizliği için;
59. Zemindeki yağı doğru malzemeyle aldınız mı?
60. Ürün kalıntısını aldığınız malzemeye gerekli temizlik ve
dezenfeksiyon işlemlerini yaparak depoya kaldırdınız mı?
61. Ön yıkama yaptınız mı?
62. Ön yıkama yapılan suyu gidere boşalttınız mı?
63. Zemin temizliği için kire ve yüzeye uygun deterjanı seçtiniz mi?
64. İstenen ısı derecesindeki suyu temin ettiniz mi?
65. Deterjan ve suyu gerekli konsantrasyona getirdiniz mi?
66. Deterjan kalıntılarını gidermek için durulama yaptınız mı?
67. Uygun dezenfektanı seçtiniz mi?
68. Doğru konsantrasyonda hazırladınız mı?
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69. Dezenfeksiyon için uygun malzemeyi seçtiniz mi?
70. Dezenfeksiyon için süreyi takip ettiniz mi?
71. Dezenfektan kalıntılarını yok etmek için durulama işlemi
yaptınız mı?
72. Doğru şekilde kurumasını sağladınız mı?
73. Kullandığınız araç ve malzemeleri gerekli işlemleri yaparak
depoya kaldırdınız mı?
74. Temizlik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise
modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır.
Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
D
B
D
A
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Moplar
Asit
Yüzey aktif
Dezenfeksiyon
Fırçalar

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
C
D
B
B
D
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Bakteriyolojik
Muayene
2 - 10
Haftada Bir
45-50ºC

12
13
14
15
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
B
D
A
C
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Ön Yıkama
COP
CIP
Tek kullanımlı,
geri dönüşümlü
Mekanik Temizlik

14
15
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