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AÇIKLAMALAR 
KOD 814EH0013 

ALAN  Aile Ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tüketici Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Reyon Temizliği 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül mal ve hizmet sektöründe uygun araç gereç ve 

temizlik maddelerini seçerek yüzeye ve hijyen kurallarına 

göre reyon temizlik iĢlemlerini yürütmeyi öğreten öğrenme 

materyalidir. 

 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Reyon temizlik iĢlemlerini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Mal ve hizmet sektöründe ortam 

sağlandığında uygun araç gereç ve temizlik maddelerini 

seçerek yüzeye ve hijyen kurallarına göre reyon temizlik 

iĢlemlerini yürütebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Temizlik araç ve gereçlerini hazırlayabileceksiniz. 

2. Temizlik maddelerini hazırlayabileceksiniz. 

3. Reyon temizliğini yüzeye ve hijyen kurallarına 

uygun yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Mal ve hizmet sektörü  

Donanım: Temizlik malzemeleri 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tüketicilerin ortamda bulunan ürün ve hizmetlerden önce ortamın temizlik ve 

düzeninden etkilendikleri bilinen bir gerçektir. Mal ve hizmet sunumunda bulunulan 

ortamdaki reyonların özelliklerinin bilinerek temizliğinin yapılması günlük iĢ yapımını 

kolaylaĢtıracaktır. 

 

Farklı malzemelerden oluĢturulmuĢ reyonların hangi temizlik gereçleriyle 

temizlenebileceği bilgisi zamandan ve enerjiden tasarruf sağlamaktadır. 

 

Tüketicilerin ve sizlerin sağlıklı bir ortamda iletiĢiminizi gerçekleĢtirmeniz sizin ve 

tüketicilerin memnuniyeti için elzemdir. Ortaya çıkabilecek kazaların ve oluĢabilecek 

zararların önlenmesi amacıyla reyonların temizlik ve düzen bilgisine sahip olmanız 

gerekmektedir. 

 

Bu modülü baĢarı ile tamamladıktan sonra çevrenizdeki reyon yapı malzemelerini 

tanıyacak ve bu yapı malzemelerine uygun temizlik gereçleriyle istenilen temizliği 

gerçekleĢtirebileceksiniz. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında reyon yapı malzemeleri ve temizlik araç gereçlerini seçerek 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Reyon yapı malzemelerini araĢtırınız. 

 Reyon yapı malzemesine uygun temizlik araç gereçlerini araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgilerle ilgili dosya hazırlayınız. 

 

1. REYON YAPI MALZEMELERĠ VE 

TEMĠZLĠK ARAÇ GEREÇLERĠ 
 

ĠĢletme reyonlarının istenilen temizliğinin sağlanması; kullanılan yapı malzemeleri ve 

özelliklerinin bilinmesi ve uygun temizlik araç gereçlerinin seçilmesi ile mümkündür. 

 

1.1. Reyonların Yapı Malzemeleri 
 

Reyonların sağlam, kullanıĢlı, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay 

malzemelerden yapılmıĢ olması tercih edilmelidir. Farklı kullanımları olan tüm reyonlarda 

kullanım amacına uygun yapı malzemeleri seçilmelidir. 

 

Cam metal, ahĢap, pvc belli baĢlı reyon yapı malzemeleri olmakla birlikte çeĢitli 

polimerler, seramikler, paslanmaz veya fırın boyalı çelik malzemeler vb. reyonlarda 

kullanılmaktadır. 

 

Temizlik öncesi reyon yapı malzemelerinin özelliklerinin bilinmesi hangi araç 

gereçlerle ne tür temizliğin yapılacağının belirlenmesini kolaylaĢtırıcı unsurdur. 

   

Resim 1.1: ÇeĢitli malzemelerden hazırlanmıĢ reyon örnekleri 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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1.1.1.Cam 
 

Cam, silisli kumun ateĢte eritilmesiyle yapılan saydam ve kırılgan maddedir. Camın 

erime noktası yoktur. Isıtıldığında yumuĢar ve arzu edilen Ģekil verilebilir. Sıcak 

Ģekillendirme 800-1300°C arasında yapılabilir. ÇeĢitli kimyasallarla saydamlığının ve 

dayanıklılığının artırılması mümkündür. Endüstride çeĢitli fiziksel ve kimyasal özelliklerde 

camlar üretilmektedir. 

 

Reyonlarda kullanılan camların, ürünlerin dayanıklılığını artıran, enerji tasarrufunu 

sağlayan, reyona ergonomik bir görünüm kazandıran, reyon içinde hijyen sağlayan, terleme 

ve buğulanmayı önleyici özelliklerde olması tercih sebebidir. 

 

 

Resim 1.2: Soğutuculu cam reyon 

 

1.1.2.Metal 
 

Metal, yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, Ģekillendirmeye 

yatkın, katyon oluĢturma eğilimi yüksek, oksijenle birleĢerek çoğunlukla bazik oksitler veren 

elementlerdir. Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de 

ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimon, arsenik gibi elementler yarı metaldir. 

Doğada ametaller daha çok bulunsa da periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir. 

Metallerin büyük çoğunluğu normal koĢullarda katı halde bulunur ancak cıva sıvıdır. Bütün 

metaller parlaktır, metalik parlaklık ıĢığı yansıtır. Metaller sert ve yumuĢak olabilir. Sert olan 

metal yumuĢak olanı çizer. Metaller, tel, levha ve toz haline gelebilir. Metaller esnektir; 

eğilip bükülebilir. Elektrik ve ısıyı iletme özellikleri bulunur. 
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Soy metaller (altın, platin gibi) dıĢında diğer metaller havada paslanır. Metaller 

birbirleriyle bileĢik yapmaz. Ancak birbiri içinde eritilerek karıĢtırılabilirler ve alaĢım 

oluĢtururlar.  

 

Metal reyonların estetik tasarımları ve kullanıĢlılıklarının yanı sıra paslanmaz ve 

temizlenmesi kolay özellikte olmaları da istenilen özellikleridir. 

 

  

Resim 1.3: Metal reyon 

 

1.1.3.AhĢap 
 

AhĢap mükemmel bir yapı malzemesidir. AhĢap yüksek bir taĢıma gücüne sahiptir 

(1 kilogram ahĢap, 1 kilogram beton ya da çelikten fazla yük taĢır.). ĠĢlenmesi kolaydır, 

hafiftir, kimyasallara, doğa Ģartlarına ve depreme dayanıklıdır. Ses, ısı ve elektrik 

yalıtımında mükemmel özelliklere sahiptir. AhĢabın bir önemli özelliği de birbirinden farklı 

binlerce türünün olmasıdır. Dünyada 20.000’in üzerinde ağaç türü olduğu bilinmektedir. Ġyi 

araĢtırılırsa yapılacak iĢe uygun tür ağaç mutlaka bulunur. Ağaç türleri; renkleri, dokuları, 

sertlikleri, taĢıma kabiliyetleri, dayanıklılıkları, boya tutma kabiliyetleri, kurutulma 

kolaylıkları, lif düzgünlükleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Ağacın iç kısmı, yani öz odunu 

ahĢabı tahrip eden canlılara karĢı doğal koruyucu maddeler içerir ve türüne göre az ya da çok 

bir doğal dayanıklılığa sahiptir. 

 

Biyolojik bir madde olan ahĢap zaman içerisinde dıĢ etkenlerle çeĢitli bozulmalara 

uğrar. Ancak ahĢabın seçimi, kurutulması ve ahĢap elemanın tasarımı doğru yapılırsa bu 

problemler ile karĢılaĢılmaz. Ayrıca ahĢaba uygulanacak çeĢitli koruma iĢlemleri onu bu dıĢ 

etkilere karĢı korur. AhĢabı kuru tutmak için baĢvurulan yöntemlerden biri de yüzeyi su 

geçirmeyen bir tabaka ile ahĢabı örtmek yani boyamaktır. 

 

Ekonomik açıdan öteki yapı sistemlerine göre ahĢap reyonlar daha pahalıdır. Ancak 

Ģık görünümü, kullanıĢlılığı, dayanıklılığı sebebiyle çoğunlukla tercih edilmektedir. 
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Resim 1.4: AhĢap reyon örnekleri 

 

1.1.4.PVC  (poli vinil klorür)  
 

Petrokimya tesislerinde petrol veya doğalgaz ile tuzdan üretilen, polimer türü bir 

plastiktir. Bu polimer, çeĢitli katkı maddeleri ile harmanlandıktan sonra yüksek sıcaklıklarda  

Ģekillendirilerek plastik haline getirilir ve kullanılır. Klor içermesi nedeni ile PVC'nin alev 

alma sıcaklığı yüksektir, alev tutuĢtuğunda kendiliğinden hemen söner.  

 

PVC, diğer polimerlere kıyasla daha fazla miktarda ve çeĢitte katkı maddesi ile 

karıĢtırılabilir. Bu nedenle de, PVC plastik malzemenin maliyeti nispeten düĢüktür, genel ve 

çok amaçlı kullanım sağlar. 

 

PVC, inĢaat sektöründen, ambalaj paketleme sanayine, tıptaki çeĢitli uygulamalardan, 

elektrik elektronik malzeme yapımına, otomotiv alanındaki kullanımlarından, çeĢitli diğer 

tüketim eĢyasının üretimine kadar, kısaca hayatımızın hemen her alanında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

PVC atıklar, kâğıt ve cam atıklar gibi, toplanıp değerlendirilebilir. Vinil cam profili 

veya diğer plastik malzeme üretim hattına belli oranlarda eklenerek tekrar kullanılabilir, 

hatta elyaf haline getirilerek tekstil sanayinde değerlendirilebilir. 

 

Temizlerken kullanılan deterjanların aĢırı partikülü olmamasına dikkat edilmeli, sıvı 

veya krem olanlar tercih edilmelidir. Metal donanımlı su veya sabunla temasından 

kaçınılmalıdır. 

 

PVC sistemleri çözücü veya ağartıcılarla temizlenmemelidir. Erken aĢınmaları 

önlemek için belirli zamanlarda gres yağı ile yağlanmalıdır. PVC malzemelerine yapıĢmıĢ 

boya, harç gibi maddeler hemen (kazınmadan) özenle temizlenmelidir. 
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PVC reyonların yüzeyindeki terlemeyi önlemek için, içerdeki ısı 20-22 C dolaylarında 

olmalıdır. 

 

PVC reyonlar estetik, bütünlük ve malzemenin fonksiyonelliğini bir arada sunması, 

çevre koĢullarından gelecek zararlı etkilere ve aĢınmalara dayanıklılığı, hijyenikliği, üzerinde 

bakteri barındırmazlığı, zengin renk ve model seçeneği, uygulamasının kolay ve hızlı olması, 

ekonomik ve pratikliği gibi özellikleriyle tercih edilmektedir. 

 

 

Resim 1.5: PVC reyon örnekleri 

 

1.1.5.Diğer 
 

ÇeĢitli polimerler, seramikler, paslanmaz veya fırın boyalı çelik malzemeler 

günümüzde kullanılan diğer reyon yapı malzemeleridir. 

 

 Polimerler 

 

Polimerler hayatımız için yaĢamsal önemi olan büyük moleküllerdir. Vücudumuzda 

bulunan polimerler, protein ya da enzimler gibi biyolojik kimyasallar iken bitkilerde bulunan 

polimerler ise selüloz ya da niĢasta gibi moleküllerdir. 

 

Gündelik hayatta en çok bilinen polimerler plastikler ve kauçuklardır. Polimerler 

düĢük üretim maliyetleri, kolay Ģekil almaları ve amaca uygun üretilebilmeleri nedeniyle her 

alanda yaygınlaĢmıĢtır. 



 

 8 

 

Resim 1.6: Plastik reyon örneği 

 

 Seramikler 

 

Seramik en basit tarifiyle çok yüksek sıcaklıkta piĢirilmiĢ toprak demektir. Seramik bir 

veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleĢmesi ve sin terlenmesi (toz 

halindeki malzemenin erime sıcaklığı altındaki bir sıcaklığa belli bir süre maruz bırakılarak 

tozların birbirlerine değdikleri noktalardan baĢlayarak kaynaĢmasına denir.) sonucu oluĢan 

inorganik bileĢiktir. Genellikle kayaların dıĢ etkiler altında parçalanması ile oluĢan kil, 

kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta piĢirilmesi ile meydana gelirler. Günümüzde 

teknoloji seramiklerinin üretim süreçleri klasik tanımdan oldukça farklılık gösterir.  

 

Teknoloji seramikleri çok özel (kimyasal, mekaniksel ve fiziksel) özelliklerin 

geliĢtirilmesi amaçlı süreçleri içerir. Günümüzde seramik binaların iç ve dıĢ yüzeylerinin, 

yapı malzemelerinin, zeminlerin kaplanmasında kullanılan önemli bir dekorasyon ürünüdür. 

 

Seramikten oluĢmuĢ reyonlar doğadan doğal yollarla elde edilen maddelerden 

yapıldığı için sağlıklıdır. Kaymazlık, asit ve bazlara dayanıklılık, aĢınmalara dirençlilik, 

çeĢitli renklerde, boyutlarda, modellerde üretilmesi seramiğin tercih edilme sebepleridir. 

Ayrıca seramik, ekolojik (çevreye zarar vermeyen) bir üründür. 
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Resim 1.7: Seramik reyon örnekleri 

 

 Çelik malzemeler 

 

Paslanmaz çelikler, bileĢimlerinde en az %11 krom içeren bir çelik ailesidir. Bu 

çeliklerin yüksek korozyon dayanımını sağlayan asıl unsur; yüzeye kuvvetle tutunmuĢ, 

yoğun, sünek, çok ince ve saydam bir oksit tabakasının varlığıdır. Çok ince olan bu amorf 

tabaka sayesinde paslanmaz çelikler, kimyasal reaksiyonlarda pasif davranarak korozyona 

karĢı dayanım kazanırlar. Söz konusu oksit tabakası, oksijen bulunan ortamlarda oluĢur ve 

dıĢ etkilerle (kesme, aĢınma, talaĢlı imalat, vb.) bozulsa dahi kendini onararak eski özelliğine 

tekrar kavuĢur. 

 

Çelik, geniĢ kullanım alanı, Ģekillendirme imkanı (boru, profil, yuvarlak demir, yassı 

çelik gibi) ve teknik özellikleri sayesinde, 21. yüzyılın en önemli inĢaat malzemesi olmuĢtur. 

Bütün bunlara ek olarak, çelik, dünya üzerinde geri dönüĢümü en yaygın olan malzemedir. 

Bu, kaynak ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle son on yıllık dönemde, ana yapı 

malzemesi olarak çelik kullanılması, gittikçe yaygınlaĢmıĢtır. 

 

Çeliğin yüksek taĢıma kapasitesi sayesinde çelik yapı elemanları, daha küçük kesit ve 

ölçülerde, daha hafif ve mükemmel kalitelerde üretilmektedir. Çelik yapılarda taĢıyıcı 

eleman boyutları, ahĢap ve betona göre çok daha küçük olduğu için, çok daha fazla kullanım 

alanı elde edilmektedir. 

 

Çelik, yüksek mukavemeti, esnekliği ve hafifliği sayesinde tercih edilen bir 

malzemedir. Aldığı darbelere kırılmadan karĢı koyabilmektedir. 

 

Çelik, dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzeme olduğu için aynı zamanda 

çevrecidir. Tüm dünyada uluslararası standartlarla belirlenmiĢ özelliklerde üretilen ve 

tamamen endüstriyel bir ürün olan çeliğin kalitesi, üretiminin her aĢamasında kontrol 

edilerek belgelenmektedir. Hafif çelik taĢıyıcı üretiminde, galvaniz kaplı çelik 

kullanıldığından korozyon direnci yüksektir. Paslanma olmamakta; ahĢaptaki gibi çatlama, 

zamanla sehim verme ve böceklenme yaĢanmamaktadır. 
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Yapısı gereği yüksek dayanıklılık sağlayan hafif malzeme olduğu için daha az 

malzeme ve nakliye maliyeti söz konusudur. 

 

Her türlü hava koĢulunda uygulanabilir olması ve iĢçiliğin çok daha kısa sürede 

tamamlanabilmesi özellikleri ile inĢaat süresi diğer yapı malzemeleri ile yapılan inĢaatlara 

göre çok daha kısadır, dolayısıyla yapı daha erken iĢletmeye açılır,  

 

Çelik reyonlar değiĢik çözüm olanakları ve daha küçük kesitler ile tasarıma olanak 

sağlaması, dayanıklı ve tekrar kullanılabilen malzemelerin kullanılması, diğer yapı 

malzemelerinden daha farklı ve geniĢ tasarım ayrıcalığının olması sebebiyle tercih 

edilmektedir. 

 

 

Resim 1.8: Çelik reyon örnekleri 

 

1.2.Reyon Temizlik Araç Gereçleri 
 

Reyonların toz, döküntü, çöp, iz, leke, koku gibi etkenlerle insanlara rahatsızlık 

verecek Ģekilde kaplanması, arzulanan doğal ve temiz görüntüsünü kaybetmesi reyon 

kirliliğini oluĢturmaktadır. Reyonların kullanım yoğunluğuna göre belirli periyodik 

zamanlarda temizliği yapılmalıdır.  

 

Temiz ortamın sağlanması ise uzman kiĢilerin profesyonelce iĢ yapması ve en son 

temizlik teknolojisinden faydalanmaları ile sağlanabilir. Hızlı temizlik metotlarının ve 

temizlik araç ve gereçlerinin kullanımı verimi arttırdığından dolayı fiyatları azaltır. ĠĢ 

veriminin artması ve personel moralinin yüksek olması, hoĢ ve hijyenik ortamların 

yaratılmasını sağlar.  

http://www.armadorgroup.com/index.htm
http://www.armadorgroup.com/index.htm
http://www.armadorgroup.com/index.htm
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1.2.1.Araçlar 

 

Reyon temizliklerinde lastikli yer silme aleti, süpürge, faraĢ, temizlik kovası, fırça, toz 

bezi, süngerler ve pedler vb. temizlik araçları kullanılmaktadır. Temizlik sırasında bu 

araçlardan birçoğu bir arada kullanılmaktadır.  

 

Bir temizlik aracını seçerken; kullanım kolaylığı, temizleme ve bakım kolaylığı, 

garanti, yedek parça, emniyet, fiyat, bakım ve onarım servisi, ambalajı, kalitesi, içeriği göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

Resim 1.9: Reyon temizlik araçları 

 

 Lastikli yer silme aleti 

 

Beton, mozaik, taĢ, mermer v.b. yerlerin temizliğinde fazla suların çekilmesi amacıyla 

kullanılır. Suyu çekerek, yüzey üzerindeki ince toz ve çamurlar temizlenir. 35-40 cm 

uzunluğundaki metal veya ahĢap ağza, 4-5 cm geniĢliğinde lastik yerleĢtirilmesi Ģeklinde 

yapılmıĢtır. Kullanıldıktan sonra yıkanması ve kurulanması gerekir. Lastiklerinin yıpranması 

durumunda su çekme gücü azalır. 

 

 Süpürgeler  

 

Temizlik araçlarından biri olan süpürgeler piyasada, ot ya da el süpürgesi ve elektrikli 

süpürge olmak üzere bulunurlar. Reyon temizliğinde elektrik süpürgesi kullanılır. Elektrik 

süpürgesi elektrikle çalıĢan, tozlan ve kırıntıları emerek temizleyen makinedir. En büyük 

avantajı; zamandan ve enerjiden büyük bir tasarruf sağlaması ve temizlik anında toz 

kaldırmamasıdır.  

 

Resim 1.10: Elektrik süpürgeleri 
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Sanayi tipi makinelerde kablo uzunluğu dikkate alınmalı, uzatma kullanmaya gerek 

duyulmayacak ölçüde olmalıdır. Elektrik kablosu topraklı olmalı ve üretildiği ülkedeki kalite 

standartları tarafından onaylanmıĢ olmalıdır. Watt gücü değil, saniyede emdiği hava miktarı 

dikkate alınmalıdır. Ses desibeli önemlidir. Personel ve çevre sağlığı açısından toz filtresi, 

kâğıt filtresi ve mikro filtre takılmasına uygun olmalıdır. Elektrik süpürgesinin büyüklüğü 

kullanılacağı alanın özelliğine bağlı olarak dikey, büyük, yatık ve küçük tiplerden biri 

olabilir. 

 Elektrikli süpürge kullanırken dikkat edilecek baĢlıca husus; fiĢ ve 

kordonun bozuk olmamasıdır. Elektrikli süpürgeyi çalıĢtırırken, önce 

kordonu makineye takılmalı ve sonra fiĢi prize takılmalıdır. Çivi, iğne 

gibi küçük fakat makine için zararlı olan maddeler elektrik süpürgesiyle 

alınmamalıdır. Aksi halde, elektrik süpürgesinin tüpü veya silindiri 

bozulabilir. Ayrıca, yeterli uzunluktaki kordon (3 metre) çalıĢma 

sırasında kolaylık sağlayacaktır. 

 

 Elektrik süpürgelerini uzun süre kullanabilmek için Ģu hususlara 

dikkat etmek gerekir: Elektrikli süpürgeler her gün veya çok sık 

kullanılıyorsa daha sık boĢaltılmalıdır. Torbası boĢ olan süpürge, tozları 

daha iyi emer. Haftada bir defa torbanın içi dıĢına çevrilip iyice 

fırçalanmalıdır. Toz torbası hiçbir zaman yıkanmamalıdır. Elektrikli 

süpürgenin fırçası, sık sık (saç, toz, iplik, kırpıntı gibi maddelerden) 

temizlenmelidir. 

 

 FaraĢ 

 

Süpürge veya fırça ile süpürülen çöpleri ve tozları toplamakta kullanılır. Ucuzluğu, 

hafifliği, kolay temizliği gibi sebeplerden dolayı genellikle plastik olanları tercih edilir. 

Plastik faraĢlar fazla sıcakta bozulacağından serin yerde muhafaza edilmeli ve gerektiğinde 

sıcak deterjanlı su ile yıkanmalıdır. Saplı, tekerlekli, geniĢ hazneli olanlar genel alanların 

temizliğinde tercih edilir. FaraĢlar her kullanımdan sonra yıkanmalı ve temizlenmelidir. 

 

Resim 1.11: FaraĢlar 

 

 Temizlik kovası 

 

Sıvı maddeleri içine koymaya ve taĢımaya yarayan kulplu kaplardır. TaĢınması kolay, 

temizliği basit ve ses çıkarmadığı için genellikle plastikten yapılmıĢ olanları tercih edilir. 

Temizlik kovaları, kullanıldıktan sonra sıcak sodalı su ile iyice yıkanıp kurumaya 

bırakılmalıdır.  
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Resim 1.12: Temizlik kovaları 

 

 Fırçalar 

 

Kullanılacak yüzeye göre biçimleri farklılık gösterir. Doğal liflerin (kıl, ot) yanı sıra 

plastik olanları da bulunur. Bunlar genelde lavabo ve tuvalet temizliğinde kullanılır. Kıl 

fırçalar hiçbir zaman kılları üzerinde dayalı durumda bırakılmamalıdır. Aksi takdirde, kılları 

bozulur. Kıl fırçaları kendinden daha sert bir fırça ile veya madeni bir tarakla fırçalanarak 

kılların üzerindeki tüy, kırpıntı, iplik, saç, toz gibi maddeler temizlenmelidir. Bundan baĢka, 

ucu sivri bir tahta parçası ile fırçanın dipleri temizlenmelidir. 

 

 

Resim 1.13: Farklı fırçalar 

 

Fırçalar daima açık havada kurutulmalıdır. Kıl fırçaların en iyisi at kılından yapılmıĢ 

olanlardır. Bu fırçaların kılları 4-5 cm uzunluğunda, tahta kısmı sağlam olmalıdır. Plastik 

fırçalar, ucuzluğu ve temizliğinin kolay olması ve rutubetten etkilenmemesi gibi özelliklere 

sahiptir. Hasır fırçalar ise, taĢ, beton, mermer ve tahta yüzeylerin ovularak yıkanmasında, 

paspas yapımında kullanılan araçlardır. Ot süpürgeden yapılan fırçalar, uzun saplı ve sapsız 

olarak satılır. Fırçaların uzun ömürlü ve verimli olması için; kullanıldıktan sonra sert bir 

fırça ile temizliği yapılmalı, ılık deterjanlı su ile yıkanıp durulanmalı, zaman zaman kıllarına 

(kıl fırçalarda) sertlik kazandırmak için tuzlu suda bekletilmeli, kurutma için sapı yere 

gelecek Ģekilde bekletilmelidir. 

 

 Toz bezi 

 

Toz ve temizlik bezleri, çok çeĢitli liflerden özel olarak dokunur. Bezin, emici 

(pamuklu, keten, sentetik, elyaf vb.) olması ve kolay temizlenmesi önemlidir. Suyu 

sıkıldığında kuruya yakın nemlilikte olmalıdır. 
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Çok çeĢitli kumaĢlardan yapılırlar. Nemli ve kuru olarak kullanılabilir. Toz bezlerinin 

hav ve tüy bırakmayan kumaĢlardan seçilmesi, avuç içinde toplanacak büyüklükte olması 

gerekmektedir. 

 

Resim 1.14: Toz bezleri 

 

Ayrıca, her alanda kullanılan toz bezlerinin ayrı renkte seçilmesi gerekmektedir. Bu 

Ģekilde, daha kolay ayırt edilebileceklerdir. Toz bezleri kullanıldıktan sonra sıcak deterjanlı 

su ile yıkanmalıdır. Oda içinde silkelenmemelidir. 

 

 Süngerler ve pedler 

 

Süngerler hemen her yüzeyin temizliğinde kullanılmaktadır. Gözenekli, su emme 

özelliği olan esnek araçlardır. Islak zeminlerin temizlenmesinde bezin yaptığı iĢi yapar. 

YeĢil, mavi ve beyaz olmak üzere üç renkten üretilir. YeĢil ve mavi mutfak 

malzemelerindeki yemek artıkları ve lekeleri çıkarmak için kullanılırken, beyaz, sıhhi tesisat 

vb. yüzeylerin temizliğinde ve genel temizlikte kullanılır. Süngerler son yıllarda yüzlerine 

çok ince alüminyum tel koyulmasıyla su toplama, köpük alma yanında, ovalama amacıyla da 

kullanılmaktadır. 

 

Pedler, cila ve yıkama makineleriyle birlikte kullanılan aparatlardır. Genellikle yüzey 

ovalama amacıyla kullanılırlar. KullanılıĢ amaçlarına göre farklı renklerde üretilirler. Ped 

rengi ve kullanıĢ amacına göre;  

 

 Beyaz ped: Islak ve kuru olarak kullanılır. Otomatik yer 

temizleme/cilalama makinelerinde parlatma amacıyla kullanılır.  

 YeĢil ped: Yerin cilalanmasından önce yapılması gereken ovma iĢlemi 

için kullanılır. Mevcut cilayı kaldırarak temizlik yapar. 

 Mavi ped: Islak veya köpüklü ovma iĢlemlerinin yanında kuvvetli 

spreyle temizlenmede kullanılır.  

 Kırmızı ped: Sprey temizliğinde kullanılır.  

 Siyah ped: En sert ve aĢındırıcı olanıdır. Cila sökmek ya da yaĢ 

yüzeylerde etkin temizlik amacıyla kullanılır. 
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Resim 1.15: Temizlik pedleri ve süngerleri 

 

1.2.2.Gereçler 
 

Temizlik iĢlerinin baĢarısı, iyi seçilmiĢ, kullanıĢ amacına uygun araç ve gereçlerin 

kullanımına bağlıdır. Temizlik gereçlerinin doğru seçilmiĢ olması, kullanan kiĢiye daha az 

zaman ve enerji harcatır. 

 

Bu gereçlerin özellikleri, nerelerde kullanılacağına ve amaçlarına göre değiĢmektedir. 

Uygun temizlik gereçlerinin seçilmesi, temizlik araçları ve kimyasallarının özelliklerinin 

bilinmesi ile mümkündür. Temizlik gereçlerinin amaçlarının ve kullanım koĢullarının 

bilinmesi, hasar ve kazaları önlemenin yanında, temizlenen yüzeyin ömrünü uzatır ve 

temizlik iĢini kolaylaĢtırır. 

 

Temizlik gereçleri kullanıldıkları yüzeylerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre 

farklılık gösterirler. Bunlar Ģu Ģekilde gruplandırılabilir; 

 

 Temel temizlik maddeleri 

 Genel temizlik maddeleri 

 Nötr temizlik maddeleri 

 Ovma maddeleri, 

 Dezenfektanlar (arındırma (sanitasyon) temizlik maddeleri) 

 Cam, ayna temizleme maddeleri 

 TıkanmıĢ boru açma maddeleri 

 YumuĢak dokulu yüzeyleri temizleme maddeleri 

 Kireç çözücüler 

 Leke çözücüler 

 Cilalar ve cila bakım maddeleri 

 Özel temizlik maddeleri 

 Diğer temizlik maddeleri 
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Resim 1.16: Temizlik gereçleri ekolojik dengeye zarar vermemeli 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ÇeĢitli iĢletmelerde kullanılan reyon yapı malzemelerini ve özelliklerini 

gözlemleyerek, araĢtırmalarınızla birlikte bir pano hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Reyon yapı malzemeleri hakkında 

araĢtırmalar yapınız. 

 Ġnternetten araĢtırabilirsiniz. 

 Yetkili kiĢi ve kurumlardan bilgi 

alabilirsiniz. 

 Kütüphaneden yararlanabilirsiniz. 

 Çevrenizdeki alıĢveriĢ merkezi, market, 

hazır giyim, mağaza vb. iĢletmeleri 

geziniz, yetkili kiĢilerden bilgi alınız. 

 Piyasadaki iĢletmeleri 

gözlemleyebilirsiniz. 

 Yetkili kiĢilerden bilgi alabilirsiniz. 

 Gezdiğiniz iĢletmelerin reyon yapı 

malzemeleri nelerden oluĢmaktadır? 

 Reyonlarda kullanılan yapı 

malzemelerini gruplandırabilirsiniz. 

 Reyon yapı malzemelerinin 

kullanıĢlılığını, ekonomikliğini 

değerlendiriniz. 

 Reyon yapı malzemelerinin özelliklerini 

gruplandırınız. 

 Reyonları gözlemleyerek Hangi 

bölümler hangi malzemelerden yapılmıĢ, 

değerlendiriniz. 

 Reyon yapı malzemelerinin özelliklerini 

öğrenerek not edebilirsiniz.  

 Birden fazla yapı malzemesinin 

kullanılarak oluĢturulduğu reyonlar var 

mı? 

 Gözlemleriniz arasında farklı 

malzemelerden oluĢmuĢ reyonlar 

bulunuyor mu? 

 Gözlemleriniz arasında farklı 

malzemelerden oluĢmuĢ reyonların 

özelliklerini not edebilirsiniz. 

 Hangi malzemeler bir arada kullanılmıĢ? 

 Cam, metal, PVS, ahĢap vb. hangi yapı 

malzemelerinin ne amaçlarla 

kullanıldığını yazabilirsiniz. 

 Sizce daha kullanıĢlı, ekonomik ne tür 

malzemelerden reyonlar oluĢturulabilir? 

 Ekonomiklik, estetiklik, temizlik 

kolaylığı, kullanıĢlılık vb. faktörleri 

dikkate alarak reyonları 

değerlendirebilirsiniz. 

 AraĢtırma ve gözlem bilgilerinizi bir 

araya getirerek bir pano hazırlayınız. 

 Panonuzu resimlerle ve Ģekillerle dikkat 

çekici hale getirebilirsiniz. 

 Hazırladığınız panoyu kontrol ediniz. 
 Eksiklerinin olup olmadığını kontrol 

edebilirsiniz. 

 HazırlamıĢ olduğunuz panoyu 

arkadaĢlarınızın hazırladıkları panolarla 

karĢılaĢtırarak tartıĢınız. 

 TartıĢırken bir birinize karĢı saygılı 

olmaya özen gösterebilirsiniz. 

 AnlaĢılır ve düzgün cümleler kurmaya 

özen gösterebilirsiniz.  

 Panonuzu uygun bir yere asınız. 
 Herkesin görebileceği bir yere panonuzu  

asabilirsiniz. 

.

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ  
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Temizlik araçlarının özelliklerini araĢtırdınız mı?   

2. Aynı temizlik aracının farklı özelliklerini karĢılaĢtırdınız mı?   

3. Kullanım kolaylıklarını araĢtırdınız mı?   

4. Temizleme ve bakım kolaylığı açısından incelediniz mi?   

5. Garanti belgesini incelediniz mi?   

6. Yedek parçasının olup olmadığını incelediniz mi?   

7. Hangi yüzeyleri temizlediğini incelediniz mi?   

8. Fiyatı ile kalitesinin uygun olup olmadığını incelediniz mi?   

9. TSE ve ISO Standartlarına uygun olup olmadığını incelediniz 

mi? 
  

10. En uygun yüzeye en uygun temizleme aracını seçebildiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Farklı kullanımları olan tüm reyonlarda kullanım amacına 

uygun……………………,  ……………………..seçilmelidir. 
 

2. ………… reyonların estetik tasarımları ve kullanıĢlılıklarının yanı sıra 

paslanmaz ve temizlenmesi kolay özellikte olmaları da istenilen özellikleridir. 
 

3. Reyonlarda kullanılan ……………ürünlerin dayanıklılığını artıran,enerji 

tasarrufunu sağlayan,reyona ergonomik bir görünüm kazandıran,reyon içinde 

hijyen sağlayan,terleme ve buğulanmayı önleyici özelliklerde olması tercih 

edilir. 
 

4. Biyolojik bir madde olan ………….zaman içerisinde dıĢ etkenlerle çeĢitli 

bozulmalara uğrar. 
 

5. Ekonomik açıdan öteki yapı sistemlerine göre ……….reyonlar daha 

pahalıdır.Ancak Ģık görünümü,kullanıĢlılığı,dayanıklığı dolayısıyla çoğunlukla 

tercih edilmektedir. 
 

6. ………..Petrol (veya doğalgaz) ile tuz'dan petrokimya tesislerinde 

üretilen,polimer türü bir plastiktir. 
 

7. ÇeĢitli polimerler,seramikler,paslanmaz veya fırın boyalı çelik malzemeler 

günümüzde kullanılan diğer ……………yapı malzemeleridir. 
 

8. …………………..düĢük üretim maliyetleri, kolay Ģekil almaları ve amaca 

uygun üretilebilmeleri nedeniyle her alanda yaygınlaĢmıĢtır. 
 

9. ……………. en basit tarifiyle çok yüksek sıcaklıkta piĢirilmiĢ toprak demektir. 
 

10. Reyon temizliklerinde lastikli yer silme aleti,süpürge,faraĢ,temizlik 

kovası,fırça,toz bezi,süngerler ve pedler vb………………, …………………… 

kullanılmaktadır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 
 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve 

koşullar sağlandığında, reyon yapı malzemelerine uygun temizlik maddelerini seçerek 

sağlığa zarar vermeden hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Reyon temizlik maddelerini araĢtırınız. 

 Temizlik maddelerinin kullanımında nelere dikkat edilmelidir? AraĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgilerden oluĢan bir katalog hazırlayınız. 

 

2.REYON TEMĠZLĠK MADDELERĠ VE 

SAĞLIĞA ETKĠLERĠ 
 

Reyon temizleme iĢlemlerindeki baĢarı; yüzey özelliğine uygun seçilmiĢ temizlik 

maddesine ve kullanımda dikkat edilecek noktalara bağlıdır. 

 

2.1. Reyon Temizlik Maddeleri 
 

Temizlik gereçlerinin amaçlarının ve kullanım koĢullarının bilinmesi, hasar ve kazaları 

önlemenin yanında, temizlenen yüzeyin ömrünü uzatır ve temizlik iĢini kolaylaĢtırır. 

 

2.1.1. Su 
 

Su bilinen en genel temizlik maddesidir. Eritici ve çözücüdür. Ancak tek baĢına 

kullanıldığında iyi sonuç vermez. Çünkü suyun yüzey gerilimi çok fazladır. Bu nedenle 

suyun esas etkisi kiri eriterek ortamdan yok etmek ve sıvı içerisinde süspansiyon halinde 

tutmaktır. Su herhangi bir yüzey üzerindeki toz zerreciklerini kolaylıkla eritir, gevĢetir ve 

çözer. Bu iĢlemi yapmada yumuĢak su, sert sudan daha iyi bir çözücüdür. Pek çok kir için de 

sıcak su, soğuk sudan daha iyi bir eriticidir. Sıcak sular arınık özelliğe sahiptirler. Su, ağaç, 

mantar gibi yüzeylere zarar verebilir. Ayrıca bazı kumaĢların rengini soldurabilir. 

 

Su, en önemli yıkama bileĢenidir. Tek baĢına çok etkili bir temizleyici olmamakla 

birlikte, bazı hafif kirler su ile çıkarılabilmektedir. Suyun bir yüzeydeki bakterilerin % 4’ünü 

tek baĢına giderilebildiği bilinmektedir. Suyun kimyasal yapısı, molekülleri arasında bir 

çekim kuvveti doğurmaktadır. Bu kuvvet, suyun yüzey üzerinde dağılmadan, küresel bir 

Ģekilde durmasını sağlar. Buna suyun “yüzey gerilimi” denmektedir. Yüzey gerilimi, suyun 

yüzeyinin küçük bir kısmına temas etmesine, dolayısıyla ıslanmanın az olmasına neden olur. 

Bu sorunu gidermek için suya “yüzey aktif maddeler” eklenmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Sert su 

 

Suda kalsiyum ve magnezyum tuzları bulunur. Su, bu tuzlardan fazla miktarda 

içeriyorsa sert sudur. Sert sular özelliğine göre ikiye ayrılır. Kalsiyum ve magnezyum 

bikarbonat tuzlarından ileri gelen sertliğe geçici sertlik denir. Geçici sertlik 60 C sıcaklığın 

üzerindeki sularda kalabilir. Kalsiyum ve magnezyum sülfat ve klorürle oluĢturduğu 

tuzlardan ileri gelen sertliğe kalıcı sertlik denir. Temizlikte suyun sertliği oldukça önemlidir. 

Sert sular, deterjanın etkinliğini azaltarak daha fazla deterjan kullanımı gerektirmesi, 

çamaĢırların yıpratılması ve makinelerde kireç birikimi ve enerji kaybına yol açması 

nedenlerinden dolayı genel bir maliyet artıĢı yaratmaktadır. Temizlikte, yıkamadaki bu tür 

olumsuz etkiler genellikle 10–15 temizlikten sonra görülmeye baĢlamaktadır. 

 

Temizlik maddelerini suya katmadan önce suyu yumuĢatmak için kimyasal yöntemler 

kullanılır. Sertlik, kalsiyum sülfat ve kalsiyum klorürden ileri geliyorsa pratikte soda 

ilavesiyle bu giderilebilir. Magnezyum sülfat ve magnezyum klorürden ileri gelen sertlik 

sodyum hidroksit gibi alkalilerle büyük tesislerde kimyasal uygulamalarla giderilebilir. Bu 

amaçla boraks ve trisodyum fosfat gibi alkalilerde kullanılır. 

. 

 

Resim 2.1: Temel temizlik maddesi su 

 

Temizlikte suyun sertliği kadar al kalitesi de önemlidir. Bilindiği gibi su artı yüklü 

hidrojen (H+) ve eksi yüklü(H-) hidroksil iyonlarının birleĢmesinden meydana gelir. Suyun 

bulunduğu ortamda bu iki cins iyon miktarı birbirine eĢit ise artı ve eksi iyonları birbirini 

götürür. Bu ortama nötr denir. Suya herhangi bir kimyasal madde ilave edilir ve bunun 

etkisiyle ortamdaki hidrojen iyonlarının sayısı artarsa bu ortama asidik denir. Buna karĢılık 

suya ilave edilen kimyasal madde, hidroksil iyonlarını artırırsa bu ortama da alkali denir. 

Buna bağlı olarak suda hidrojen iyonlarını arttıran maddelere asidik, hidroksil iyonlarını 

arttıran maddelere de alkali madde denir. 
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Asit ve alkaliler kendi içlerinde kuvvetli ve zayıf olarak gruplandırılır. Kuvvetli asitler 

genellikle anorganik ( mineral bazlı) asitlerdir. Kuvvetli asitlerin PH değeri 1–2 arasında 

olup son derece yakıcıdır (tuz ruhu ve kezzap gibi). Zayıf asitler ise genellikle organik 

asitlerdir ve çamaĢır temizliğinde, leke çıkarmada ve grileĢmeleri gidermede kullanılır. 

Alkalilerin de kuvvetlileri yakıcı ve deriyi tahriĢ edici özellik gösterir. Zayıf alkaliler ise, 

yıkama maddelerinde ve yıkama ortamına al kalite sağlamada kullanılır. Sodyum hidroksit, 

soda, en çok kullanılan alkalilerdir. Asit ve alkali çözeltisi eĢ değerde ise reaksiyon sonucu 

tuz ve su oluĢur. Buna nötralize iĢlemi denir.  

 

 Sert su (tuz ve kireçler yüzeyler arasına yerleĢerek)Ģu olumsuzluklara 

neden olmaktadır: 

 

 Yıkama maddesi içerisindeki yüzey aktif maddelerin kaybına neden olur. 

 Yüzeyin su ve nem çekme özelliği azalır. 

 IĢık ve hava geçirgenliği azalır. 

 SertleĢir, keçeleĢir. 

 Rengi grileĢir ya da kirli bir renge dönüĢür. 

 Yağ, kir ve boyar madde lekelerini sabitleĢtirir. 

 Kireçlenen yüzeyler ancak özel asidik madde ile temizlenebilir. Bu 

durumda nahoĢ bir koku yayar. 

 Tüm bunların neticesinde, yüzeyler hızla yıpranır. 

 Daha fazla yıkama maddesi kullanılmasını gerektirir. 

 Deterjanın köpürmesini engeller. 

 

 YumuĢak su 

 

Ġçinde kalsiyum ve magnezyum tuzları bulundurmayan sular yumuĢak su olarak 

adlandırılmaktadır. YumuĢak su sabun ve temizlik malzemesi kullanımında tasarruf sağlar. 

YumuĢak suyun temizleme gücü sert sudan daha fazladır. Sert suların yüzeyde bıraktığı film 

tabakası ve sabun kalıntıları yumuĢak sularda olmadığı için yüzeyler daha kolay ve hızlı 

temizlenir. 

 

 Ġyi bir temizleme suyunda bulunması gereken özellikler; 

 

 Renksiz ve berrak, 

 Kokusuz, 

 Tortusuz, 

 YumuĢak, 

 Bikarbonat sertliği düĢük, 

 0.05 ppm’ den fazla mangan içermeyen, 

 PH 7 civarında, 

 Bakteriyolojik açıdan temiz olmalıdır. 
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2.1.2. Sentetik Deterjan 
 

Sentetik deterjanlar, Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği norma göre genel 

temizlik iĢlerinde kullanılan, içerisinde esas temizleyici olarak alkali sülfat ve 

alkilarilsülfatan tipindeki anyonik yüzey aktif maddeleriyle temizleme iĢlemlerine yardımcı 

diğer maddeler bulunan toz, granül, yumuĢak kıvamlı ve sıvı maddelerdir. 

 

Deterjanlar sabunlara göre temizleme özelliği üstün olan ve temizlikte kullanılan 

temel kimyasal maddelerden bir tanesidir. Çok hafif kir genellikle yüzeyin suyla 

yıkanmasıyla çıkabilir. Fakat daha ağır kirlerde kirleri ortamdan uzaklaĢtırmak, çamaĢırın 

temizlik sonrası kullanımında bazı iyileĢtirmeler yapabilmek için deterjanlar kullanılmalıdır. 

Deterjanlar, çeĢitli yüzey aktif maddeler, organik ve inorganik kimyasal maddelerden 

oluĢurlar. Yıkama üzerinde ayrı ayrı etkileri olan bu maddeler, bir araya gelerek sinerjik bir 

etki yaratmaktadır. 

 

Resim 2.2: Sentetik deterjanlar 

 

Sentetik deterjanlar gerek sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum tuzlarıyla reaksiyona 

girmediklerinden gerekse kirleri ve yağları süspansiyon halinde tutmada etkili olduklarından 

temizleyici olarak sabundan daha üstündürler. Sentetik deterjanlar, sudaki çözeltilerinde 

gösterdikleri kimyasal reaksiyona göre; anyonik, katyonik, noniyonik ve amfoterik olmak 

üzere 4 gruba ayrılırlar. 

 

Dünyada imal edilen sentetik deterjanların yarısı anyoniktir. Türkiye’de de imal 

edilenlerin çoğunluğu anyoniktir. Anyonik deterjanların  ph’ları yüksek olduğundan deriyi, 

hatta esası bitkisel yağ olan muĢamba gibi maddeleri kurutur ve tahrip edebilirler. Katyonik 

sentetik deterjanlar ise deriyi anyonik olanlara göre daha az tahriĢ ederler ve kuvvetli 

dezenfektanlardır. Pozitif yük taĢırlar, kir çıkarmanın yanı sıra yumuĢatıcıların esas 

maddesini oluĢtururlar. Mikrop öldürücüdürler. Noniyonik maddeler; elektrik yükü 

taĢımazlar ve suda tamamen çözünürler. Sert sulardan diğerlerine oranla daha az etkilenirler 

ve özellikle yağları çıkarmada çok etkilidirler. Amfoterik maddeler ise; ikili yapıları 

nedeniyle, anyonikler gibi alkali ortamda katyonikler gibi asit ortamda bulunurlar. 

Temizleme ve anti mikrobik etkileri yanında cilde uygunluğunun da iyi bir özellik olmasına 

rağmen temizlik maddelerinde pek kullanılmazlar.  
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Sentetik deterjanlara temizleme gücünü artırıcı maddeler eklenebilir. Bir sentetik 

deterjanın çok fazla köpürmesi, daha iyi temizleme performansına sahip olduğu anlamına 

gelmez. Diğer taraftan köpük sabitleyicilerinin (stabilize) fazla kullanılması sonucu köpük 

kesilmesi olmadığı için hem temizleme iĢlemi zorlaĢır hem de bu durum sentetik 

deterjanların atık sularının karıĢtığı su kaynaklarının kirlenmesine, araçların köpükle 

tıkanarak bozulmalarına yol açar. Bu nedenle deterjanlara sentetik deterjanların temizleme 

gücünü etkilemeyen, köpük miktarını azaltıcı veya dengeleyici tripolifosfat gibi maddeler 

katılmaktadır. Fakat fosfatlı deterjanlar çok fazla kullanılırsa atık suların karıĢtığı nehir ve 

göllerdeki bitki varlığının (flora) dengesi bozulmakta, bitkilerde aĢırı geliĢmeler olmaktadır. 

 

 

Resim 2.3: Deterjanlar 

 

2.1.3 Sabun 
 

20. yy. ortalarına kadar sabun, en önemli yüzey aktif maddesi olmuĢtur. Bitkisel ve 

hayvansal yağlarla, mumların, reçinelerin ve asitlerin veya bunların karıĢımının inorganik ve 

organik alkalilerle reaksiyonu sonucu elde edilen en eski temizlik ürünüdür. Sabunlar yağ 

asitlerinin sodyum ve potasyum tuzlarıdır ve özelliğini içindeki yağ oranı ve türü 

belirlemektedir. Örneğin, birinci sınıf sabunda %60 oranında yağ asidi olmalıdır. YumuĢak 

ve bol köpüklü olan zeytinyağı sabunu cilt için uygundur. Fakat temizlik için kullanımda 

daha az etkilidir. Sabun asitli çözeltilerde kullanılmamalıdır. Sert ve soğuk sularda etkisinin 

oldukça azalması, yüzeyinde ince bir kireç tabakası bırakması ve zor durulanması sabunun 

dezavantajlarıdır. 

 

Sabunlar fiziksel yapı bakımından katı, sıvı, toz ve krem halinde olabilirler. Katı ve 

küp Ģeklinde olanlar el ve vücut temizliğinde, krem halinde olanlar ince, narin kumaĢları, toz 

halinde olanlarsa yünlü ve yumuĢak kumaĢları yıkamada kullanılırlar. Toz sabunlar, çabuk 

köpük elde etmede büyük kolaylık sağlarlar. Krem sabunlar (Arap sabunu, potas sabunu) taĢ, 

tahta ve mermer gibi yüzeylerin temizliğinde son derece etkilidir. 
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Ġyi bir sabun, düzgün ve sert olmalıdır. Kesildiği zaman içi parlak görünmelidir. 

Sabunlara bazı özellikler kazandırmak amacıyla sağlığa zararlı olmayan ve sınıflamalarda 

belirtilen oranları aĢmamak koĢuluyla yararlı sentetik maddeler eklenebilir. 

 

 

 Resim 2.4: Sabun çeĢitleri 

 

 Sabunların içerdikleri yağ asitleri oranına göre gruplandırılması: 

 

 Ekstra sabunlar: %75 ve daha fazla oranda yağ asidi içeren sabunlardır. 

Serbest alkali oranı sodyum hidroksit cinsinden en çok %0,2 oranında 

olmalıdır. 

 1. sınıf sabunlar: En az % 62 yağ asidi oranına sahip sabunlardır. 

Serbest alkali oranı en fazla %0,2 olmalıdır. Banyo sabunları ve reçineli 

sabunlar bu grupta yer almaktadır. 

 2. sınıf sabunlar: En az %40 yağ asidi oranına sahip sabunlardır. Serbest 

alkali oranı en çok %0,3 olmalıdır. Toz sabunlar, tuzlu suda eriyebilen acı 

su sabunları bu grupta yer almaktadır. 

 3. sınıf sabunlar: Yağ asidi oranı %40’tan az olan sabunlardır. 

Ġçerdikleri alkali oranı en fazla %0,4 olmalıdır. Arap sabunu bu grupta 

yer almaktadır. 

 

Sabunun en önemli özelliği sert sularla olan etkileĢimidir. Bu nedenle suda sertliğe 

sebep olan maddelerle reaksiyona girerek, suda çözünmeyen ve hiçbir temizleyici etkisi 

olmayan kireci oluĢturur. OluĢan kireç yüzey içerisine yerleĢir, dokumaların grileĢmesine ve 

yüzeylerin matlaĢmasına neden olur.  

 

2.1.4. Asitler 
 

Asitler, hem yararlı hem de en tehlikeli kimyasal maddeler arasında yer alırlar. 

Örneğin deriĢik hidroklorik asit öldürücü bir zehirdir. Bu bileĢiklerin çoğunun tadı ekĢidir. 

Bazı asitler ağır yanıklara yol açarken, bazıları yalnızca ağrı verirler. Örneğin karınca ve arı 

gibi böceklerin ya da ısırgan otu gibi bitkilerin salgıları ağrı verici asitlerdir. Bazı asitler 

öldürücü bir zehir olmasına karĢı, bazılarının meyve asitleri gibi tadı ve kokusu hoĢ olabilir. 
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Gerek deriĢik yani sulandırılmamıĢ asitlerin gerekse seyreltik asitlerin son derece 

dikkatli kullanılmaları gerekir. Örneğin, sülfürik ve hidroklorik asitlerin çok yakıcı ve 

kaĢındırıcı etkileri olduğundan, kullanımları sırasında cilde ve giysilere sıçramamasına 

dikkat edilmesi gerekir. Bu tür asitler temizlikte genellikle dezenfektan olarak kullanılır. 

 

Asit denilince sulu çözeltilerinde pozitif yüklü hidrojen (H+) iyonlarının oluĢturduğu 

bazı maddeler anlaĢılmaktadır. Temizlik iĢlerinde kullanılan asit sayısı azdır. Çünkü çoğu 

asitlerin yakıcı etkileri fazladır. Leke çıkarma, koku giderme ve mikroorganizmaları 

öldürmek amacıyla tuvalet temizliğinde, merdiven, alçı, çimento gibi yüzeylerin 

temizliğinde kullanılır. Mermer yüzeylere uygulandığında yüzeyler zarar görür. Kuvvetli 

asitler ellere ve bazı yüzeylere değdirilmemelidirler. Diğer deterjanlarla birlikte 

kullanılmamalı ve karıĢtırılmamalıdırlar. Kullanırken zayıf asitler tercih edilmelidir. 

 

 Uygulamada en çok kullanılan asitler 

 

 Asetik asit: Bu amaçla sirkeden yararlanılır. Sirke hem koku giderir hem 

de bir miktar dezenfektandır. 

 Sitrik asit: Bu amaçla limon suyundan yararlanılır. Sirkenin özelliklerine 

sahiptir. 

 Oksalik asit: Kristaller halindedir. Pas lekesinin giderilmesinde çok 

etkindir. Ancak suyla temas ettikten sonra çıkan buharlar için dikkatli 

olmak gerekir. 

 

2.1.5. Alkaliler 
 

Kuvvetli yüzey sıvı temizleyicilerdir. Yağlı kirle kolayca birleĢerek kiri çözmede 

oldukça etkilidirler. Bu özellikleri, temizlik için gerekli insan gücü ve mekanik gücü azaltır. 

Sabun ve diğer aktif yüzey temizleyicilerinin daha iyi performans göstermesini sağlarlar. 

Eldivenle kullanmak sağlık açısından gereklidir. Amonyak, karbonat, boraks, soda alkali 

çeĢitleridir. 

 

2.1.6. Ağartıcılar 
 

ÇamaĢırları genel olarak ağartmak ve birçok leke türünü beyazlatarak görünmez hale 

getirmek ve çamaĢırlarda dezenfeksiyon sağlamak için ağartıcılar kullanılmaktadır. 

Ağartıcılar ev tipi deterjanların bileĢiminde bulunurken, endüstriyel amaçlı deterjanlara 

genellikle ilave edilmez ve ayrı olarak kullanılır. 

 

Ağartıcılar, çamaĢırlar üzerindeki boyar maddeleri çözerek lekeleri ve kirleri 

uzaklaĢtırırlar. Ancak, ağartmanın hiçbir zaman iyi bir temizlemenin yerini tutmadığı 

unutulmamalıdır. Dikkatli kullanılmayan ağartıcılar, çamaĢırları yıpratarak ömrünü 

kısaltabilmektedir. Ağartıcıların, çamaĢırlara verdikleri hasarların giderilmesi mümkün 

olmamaktadır. Ağartıcılar, klorlu ve oksijenli olmak üzere ikiye ayrılırlar. En çok kullanılan 

klorlu ağartıcı sodyum hipoklorittir. Bu ağartıcı su ile temas ettiğinde aktif klor açığa çıkar 

ve ağartma gerçekleĢir. Ancak bazı yüzeylerde kirleri çıkarmada beklenen sonucu 

vermeyebilir. Suda çözünmüĢ olan mineraller klor ile reaksiyona girip yüzeyi sarartabilirler. 
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Lekenin kaynağına göre ağartma yerinde değiĢik bir görünüme yol açabilirler. Ġyi bir 

koku gidericidirler. Yüksek yoğunlaĢma (konsantre) da kullanılırsa etkin bir mikrop 

öldürücüdürler.  

 

Ağartma amacıyla %2-3, dezenfektan amacıyla ise %5-6’lık çözeltileri kullanılır. 

Ağartıcılar klorlu ve oksijenli olmak üzere piyasada iki Ģekilde bulunurlar. 

 

 

Resim 2.5: Oksijen bazlı ve klor bazlı ağartıcılar 

 

2.1.7. Dezenfektanlar 
 

Dezenfeksiyon yüzeydeki mikro organizmaların öldürülmesi veya engellenmesi 

iĢlemidir. Dezenfektanlar temizleme maddesi değildir. Temizleme iĢlemi sonunda 

kullanılırlar. Bunlar özel kimyasal solüsyonlardır. Halk arasında çamaĢır suyu olarak bilinen 

klorlu ağartıcılar, beyazlatıcı ve mikrop öldürücü özelliği olan bir maddedir. Kireç kaymağı, 

javel suyu, labarak suyu, çamaĢır sodası, tuz ruhu, sirke, sudkostik, amonyak birer 

dezenfektandır. 

 

 Dezenfektanların kullanıldığı yüzeyler: 

 

 Lavabo 

 DuĢ 

 Küvet 

 Tuvalet 

 Genel kullanıma açık alanlar 

 Hasta odası 

 Zeminler 

 Giderler 

 Yiyecek hazırlama alanları 

 Yiyecek servis alanları 



 

 28 

 

Resim 2.6: Sıvı dezenfektanlar 

 

2.1.8. Ovucular 
 

Yüzeylerdeki kirleri, ovma yoluyla temizleyen maddelerdir. Banyo, lavabo, küvet, 

fayans gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılırlar. 

 

 Klorlu ovma maddeleri 

 

Ovma maddelerinin aktif maddesi klor olduğu için, kirleri yok ederken aynı zamanda 

ağartır ve dezenfekte eder. Toz ovma maddelerinin yüzeyleri çizme tehlikesi de vardır. 

Ġçinde suda erimeyen maddelerin bulunması, lavabo giderlerinde birikerek tıkanıklıklara yol 

açtığından fazla tercih edilmemektedir. Çok kirli olmayan yüzeylerde sıvı temizlik maddeleri 

kullanılmalı, eğer istenilen beyazlık elde edilmemiĢse klorlu (çamaĢır sulu) bileĢiğe 

baĢvurulmalıdır. 

 

 Mineralli sıvı temizleme maddeleri 

 

BileĢimindeki amonyak mineralleri sayesinde kolayca çözülüp yüzeylerdeki kir ve 

yağları çizmeden temizler ve parlatırlar. 

 

 Kullanıldığı yerler: Mekanik ovma tozlarının kullanılması halinde 

bozulacak hassas yüzeylerde, cam eĢyalarda mermer, banyo ve mutfakta 

bulunan tüm yüzeylerde (eviye, fırın ve muslukta), porselen eĢyalarda, 

paslanmaz çelik, formika ve emaye yüzeylerde kullanılırlar. 

 

 Kullanım Ģekli: Mineralli sıvı temizlik maddesini sulandırmaya gerek 

yoktur. Doğrudan doğruya nemli bez veya fırçaya dökülerek kullanılır. 

Ovulan yüzey, daha sonra su ile durulanıp parlaması için kurulanmalıdır. 

Mineralli sıvı temizlik maddesi daha önce kullanılmamıĢ (ilk defa 

kullanılıyorsa) küçük bir yerde denendikten sonra kullanılmalıdır. 
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 Dikkat edilmesi gereken kurallar: Kısa süreli kullanıldığında cilde 

zarar vermez. Uzun süreli kullanımda ellere koruyucu eldiven 

giyilmelidir. Eldiven giyilmediği zaman eller bol su ile yıkanmalıdır. 

Çocukların eriĢemeyeceği yerde saklanmalıdır. Temizleme etkisinin 

azalmaması için ağzı sıkıca kapatılmalıdır. 

 

 

Resim 2.7: Mineralli ovma maddesi 

 

2.1.9. Yağ Çözücüler 
 

Yağlı yüzeylerin temizliğinde kullanılan yüksek alkali ürünlerdir. Ürün bileĢenleri %5 

noniyonik yüzey aktif maddelerdir. Yağ çözücü özel formülü sayesinde yağları kolayca 

çözer. Yağ çözücü ürünün aktif maddeleri %80’in üzerinde biyolojik olarak doğada 

parçalanma özelliğine sahiptir.  

 

Yağ çözücü direkt olarak yağlı yüzeye yeteri miktarda dökülerek kullanılır. Etkisini 

arttırmak için, bir müddet beklenmelidir. Yüzey nemli bir bez ya da sünger yardımıyla 

ovulduktan sonra bol su ile durulanır. Kullanma talimatına dikkat edilerek uygulanmalıdır. 

TahriĢ edicidir. Cildin korunması için lastik eldiven kullanılmalıdır. El, yüz, vücut ve gıda 

maddeleri temizliğinde kullanılmaz. Sağlık açısından ürünle uzun süre temastan ve ürünü 

solumaktan kaçınılmalıdır. Boyalı yüzeyleri tahriĢ edebilir. 
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Resim 2.8: Yağ çözücüler 

 

2.1.10. Cilalar 
 

Cila, yüzeyde koruyucu bir tabaka oluĢturarak tozlanma, kirlenme ve lekelenmeyi 

geciktirmek, parlak bir görünüm sağlamak için kullanılan kimyasal bir maddedir. Cila, 

zeminlerin üzerindeki gözenekleri kapatır, buralara tozların yerleĢmesini engeller. 

 

Yüzeylerin cila yapma zamanlarının belirlenmesinde yüzeyin kullanım sıklığı ve 

yüzey kaplamasının özelliği etkilidir. Bunun yanı sıra cila üzerindeki aĢınma belirtileri ve 

cilalı yüzeyin düzenli bakımı bu sürenin belirlenmesinde rol oynamaktadır. 

 

 

Resim 2.9: Farklı cilalama uygulamaları 

 

Cila gerektiren yüzeylerin iyi bakım ve temizliği yapılmadığında cila yıpranarak 

görüntüyü bozar. Böyle durumlarda da zeminde birikmiĢ, gözeneklerin içine yerleĢmiĢ 

kirlerin temizlenmesi gerekir. Yüzeydeki kaba kirler temizlendikten sonra kovanın ¾’üne su, 

¼’ ine kir ve cila sökücü konarak, bileĢim paspasla yüzeye yayılır. Birkaç dakika sonra 

yüzey üzerindeki kiri ve aĢınmıĢ cilayı kabartarak yapıĢmıĢ oldukları yüzeyden ayırır. 

Yüzey, böylece yeni cilaya hazırlanmıĢ olur. Cila uygulanırken kir ve cila sökücü, daima cila 

makinesi ile temizlenmeli, kurumadan fırçalanmalı, kuruyarak eski cilanın yüzeye tekrar 

yapıĢması önlenmelidir. Cila makinesi kullanmadan da uygulanan cilalar vardır. 
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2.1.11. Koku Gidericiler 
 

Koku gidericilerin çoğu havadaki kötü kokuları yok etmez. Bazıları rahatsız edici 

kokuları, hoĢ kokularla örtmeye çalıĢır, bazıları burun yollarını yağlı bir tabakayla kaplayıp 

koku alma duyumuzu engelleyen bir kimyasal yayar. Oda deodorantlarında bulunan 

kimyasal maddelerden bazıları naftalin, fenol, kresol, etanol, ksilen ve formaldehit'tir. 

Ġçerdiği aktif maddelerin en az %95'i biyolojik olarak parçalanıp çevreyi koruyacak biçimde 

formüle edilmiĢ olmalıdır. Koku gidericilerin bileĢimi noniyonik aktif madde % 5 – 

10,aniyonik aktif madde % 25 - 35 ayrıca koruyucu, parfüm, boyadan oluĢmaktadır. 

 

 

Resim 2.10: Koku giderici ürünler 

 

2.1.12. YumuĢatıcılar 
 

Kullanımı esnasında ortamda oluĢan sertlikleri giderir. ÇamaĢırdaki ya da sudaki 

elektriklenmeyi önleyerek yumuĢaklık ve kayganlık verir. Ütülemeyi kolaylaĢtırır. Suyun 

yumuĢatılması, suda kalsiyum ve magnezyum tuzlarının yol açtığı sertliğin ortadan 

kaldırılması ve suda tortu veya kireçlenme oluĢturmayan sodyum tuzları ile değiĢtirilmesi 

iĢlemidir. 

 

2.1.13.Diğer 
 

Parlatıcılar, kireç ve pas çözücüler, leke çözücüler, özel temizlik gereçleri reyon 

temizliğinde kullanılan diğer maddelerdir. 

 

 Parlatıcılar: Yüzeydeki yağ ve kirleri çizmeden temizler. Su lekelerini 

giderirler. EĢya üzerinde oluĢturduğu film tabakasıyla metal yüzeylerde devamlı 

parlaklık sağlar ve kirlenmeyi önlerler. Özellikle paslanmaz çelik, krom ve 

nikelden yapılmıĢ yüzeylerde kullanılırlar. Cila ya da parlatma iĢlemi yapılırken 

yüzeyin temizlenmiĢ olmasına dikkat edilmelidir. 
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 Kireç ve pas çözücüler: Genel temizlikte inĢaat sonrası fayans üzerindeki 

kireçleri yok etmekte, banyo, lavabo, küvet, fayans, batarya, gibi sürekli su ile 

teması olan yerlerin çeĢitli bölümlerinde biriken kireçleri temizlemek için 

güvenle kullanılırlar. Son derece etkilidirler. Ve kireci derhal çözerler. Suyu çok 

kireçli olan yerlerde, ayda bir veya iki defa kullanılabilirler. Aynı zamanda 

grileĢmiĢ havlu, çarĢaf gibi eĢyaların üzerindeki kireci yıkama esnasında 

çözerek beyazlamasını sağlarlar. Suyla teması olan yüzeylerde bulunan 

metallerin meydana getirdiği pas lekelerini çıkarmakta güvenle kullanılırlar. 

Kireç ve pas çözücü kullanırken eller korunmalı, cilde değmiĢse bol su ile 

yıkanmalı kullanılan yerler derhal durulanmalıdır. 

 

 Leke çözücüler: ÇeĢitli yüzeylerdeki lekelerin çıkarılması için hazırlanmıĢ 

maddelerdir. Lekelerin hepsini aynı leke çıkarıcısı ile ya da aynı yöntemle 

çıkarmak mümkün değildir. Yüzeylerin temizlenmesinde oldukça sorun yaratan 

lekeler, uygun yöntemle çıkarılmazsa, o yüzeyin bozulmasına sebep olurlar. 

Bunun için firmalar her yüzey ve leke için ayrı leke çıkarıcılar üretmekte, bu 

ürünlerin daha mükemmel olması için çalıĢmaktadırlar. Leke çıkarıcılar 

piyasada sıvı ve sprey halinde bulunur. Bu ürünlerin kullanma talimatına 

uyulması, gereksiz harcamanın önüne geçtiği gibi lekenin daha kolay çıkmasını 

da sağlar. 

 

 Özel temizlik gereçleri: Piyasada mobilya ve ahĢap yüzeyler için 

temizleyiciler, deri temizleyicileri, çelik parlatıcılar, cilasız parlak yüzeyler için 

temizleyiciler, pirinç, bakır ve gümüĢ gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılan, 

çeĢitli özel temizlik gereçleri bulunmaktadır. Bu ürünler yüzeylerdeki kirleri 

yok etmelerinin yanı sıra, parlaklık kazandıran kimyasal maddelerdir. Piyasada 

çeĢitli isimlerde satılmaktadırlar. 

 

2.2. Temizlik Maddelerinin Sağlığa Etkileri 
 

Deterjan içerisinde bulunan yüzey aktif madde dıĢında önemli oranda (%70–90) 

bulunan temizleyici, beyazlatıcı, yumuĢatıcı, köpürtücü, parlaklık verici ya da antiseptik 

özellik veren katkı maddelerinin çoğu da yüzey aktif madde gibi insan organizmasına 

gıdalardan, solunum yollarından, deri teması ve diğer yollardan girdiklerinde dokularda 

olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. Birçok kanser türünün ise deterjanların olumsuz 

etkilerinden dolayı oluĢabildiği bildirilmektedir. Ayrıca akciğer tahribatı, akciğer iltihabı, 

alerjik reaksiyonlar, santral sinir sistemi, kalp, böbrek ve kan damar rahatsızlıkları, endokrin 

ve bağıĢıklık sistemi bozuklukları gibi önemli rahatsızlıkların kaynağı üretimde kullanılan 

katkı maddeleri ve dolayısı ile deterjanlar olabilmektedir.  

 

Amonyak içeren temizleyiciler fazlasıyla tahriĢ edici gazlar yayar ve kazara göze 

püskürtülürse zararlı olabilir. Temizleyicilerin birçoğu amonyak ve klor içerir ve birlikte 

kullanıldıklarında ölümcül amonyum klorür gazını oluĢtururlar. Amonyak akciğerlerimiz 

için tehlike oluĢtururken, klorla karıĢtırıldığında kansere yol açan bileĢikler 

oluĢturabilmektedir. 
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Ovarak temizleme için kullanılan tozların neredeyse tümü, beyazlatıcı ve leke çıkarıcı 

etkisi olan klorlu çamaĢır suyu içerir. Toz halindeki klor suyla karıĢtığında, göz, burun, 

boğaz ve ciğerler için tahriĢ edici olabilen klor gazını oluĢturur. Kullanılan tozların içinde 

deterjan ile karıĢık olarak "hidratlı doğal magnezyum" da bulunabilir ve bunların kanserojen 

asbest ile kirlenmiĢ olma olasılığı vardır. 

 

 Dezenfekte edici temizlik maddeleri, solunursa tehlikeli olacak birtakım uçucu 

kimyasallar içerirler. Deri ve solunum sisteminin iç zarları yoluyla kolayca emilebilen 

kresol, bu kimyasalların en sık kullanılanlarından biridir. Kresol, karaciğer, böbrek, akciğer, 

pankreas ve dalakta hasara neden olabildiği gibi, merkezi sinir sistemini etkileyerek 

depresyon, sinirlilik ve hiper aktiviteye de yol açabilir. Dezenfektanlarda bulunabilecek 

diğer maddeler ise fenol, etanol, formaldehit, amonyak ve klordur. 

 

 YanlıĢ ve yetersiz temizliklerde görülen sağlık sorunları; 

 

 Göz, burun ve boğazda tahriĢ 

 Burun tıkanması 

 HapĢırma 

 BaĢ ağrısı 

 Egzama 

 Astım  

 Alerji 

 

Farklı sağlık sorunları kiĢiden kiĢiye değiĢebilir. Çocuklar daha fazla incinebilir ve 

hassastır. 

 

 Temizlik maddelerini kullanırken dikkat edilecek ilkeler;  

 Ürünün kuvvetli bir kokusu ve dumanı varsa doğrudan solunmamalıdır. 

 Ürün havalandırması iyi olan bir yerde kullanılmalıdır. 

 Aerosoller yerine pompalı spreyler kullanılmalıdır.  

 Hiç bir zaman (hamile değilken bile) klorlu ürünler amonyaklı olanlarla 

birleĢtirilmemelidir. Bu karıĢım öldürücü dumanlar çıkarabilir.  

 Etiketlerinde zehirli olduğuna iliĢkin uyarı bulunan fırın temizleyici ve 

leke çıkarıcı ürünler birlikte kullanılmamalıdır.  

 Temizlik yaparken lastik eldivenler kullanılmalıdır. Bu yalnızca elleri 

korumakla kalmaz, deriden zehirli kimyasal maddelerin emilimini de 

engeller.  

 Temizlik yaparken ortamı havalandırmaya özen gösterilmelidir. 

 Temizlik maddeleri bilinçsizce kullanıldığında etkileri sonradan ortaya 

çıkan ciddi ve kalıcı zararlar verirler.  

 Yüzeyin temizlenmesi imkânsız bile olsa çamaĢır suyu, kireç çözücü ve 

tuz ruhu gibi maddeler birbirine karıĢtırılmamalıdır.  

 Unutmamalıdır ki temizlik maddeleri solunduğunda tek baĢına bile çok 

zararlıdır. 
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Temizlik iĢlerinde kullanılan deterjanların vazgeçilmez yararlarının yanında sağlık 

açısından zararlarından korunabilmek için üretimlerinin kontrol altında tutulması zorunludur. 

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlığa ve çevre kirlenmesine en az zararlı bileĢimlerin saptanıp 

bu standardın dıĢında deterjan üretimine izin verilmemesi gerekmektedir.  

 

 

Resim 2.11: Temiz çevre sağlıklı insanlarla mümkündür 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Reyon temizliğinde kullanılan gereçleri kullanıldıkları yerlere ve içeriklerine göre 

gruplandırarak bir sunum hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Temizlikte kullanılan gereçler hakkında 

çevrenizden bilgi derleyiniz. 

 Ġnternetten araĢtırabilirsiniz. 

 Yetkili kiĢi ve kurumlardan bilgi alınız. 

 Temizlik gereçlerinin kullanım yerleri 

hakkında araĢtırma yapınız. 

  Ġnternetten araĢtırabilirsiniz. 

 Temizlik Ģirketlerinden ve yetkili 

kiĢilerden bilgi alabilirsiniz. 

 Kullanılan temizlik gereçlerinin 

bileĢimleri hakkında kitaplardan, 

internetten bilgi edininiz. 

 Ġnternetten araĢtırabilirsiniz. 

 Kaynak kitaplardan yararlanabilirsiniz. 

 Reyon temizliğinde kullanılan gereçleri 

gruplandırınız. 

 Gereçleri katı ve sıvı oluĢlarına, 

kullanıldıkları yüzeye göre 

gruplandırınız. 

 Gruplandırmalarınızda hangi yüzeylere 

hangi gereçlerin kullanıldığını 

resimlendiriniz. 

 ÇalıĢmalarınızı temizlik gereçlerinin ve 

yüzeylerin resimleri ile eĢleĢtirerek 

renklendiriniz. 

 Gereçleri içeriklerine göre 

sınıflandırınız. 

 BileĢimlerine göre temizlik gereçlerini 

gruplandırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmayı ve 

oluĢturduğunuz sunumu bilgisayar 

ortamında tamamlayınız. 

  Tüm gruplandırmalarınızı bilgisayar 

ortamında sunum haline getiriniz. 

 Ġsterseniz yaptığınız çalıĢmaları bir 

dosyada bir araya getiriniz. 

 ÇalıĢmanızı sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 HazırlamıĢ olduğunuz sunumlarınızı 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ………bilinen en genel temizlik maddesidir 
 

2. ………………, …………..….Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği 

norma göre genel temizlik iĢlerinde kullanılan, içerisinde esas temizleyici 

olarak alkali sülfat ve alkilarilsülfatan tipindeki anyonik yüzey aktif 

maddeleriyle temizleme iĢlemlerine yardımcı diğer maddeler bulunan toz, 

granül, yumuĢak kıvamlı ve sıvı maddelerdir. 
 

3. ………………yağ asitlerinin sodyum ve potasyum tuzlarıdır ve özelliğini 

içindeki yağ oranı ve türü belirlemektedir. 
 

4. ………………..leke çıkarma, koku giderme ve mikroorganizmaları öldürmek 

amacıyla tuvalet temizliğinde, merdiven, alçı, çimento gibi yüzeylerin 

temizliğinde kullanılır. 
 

5. Amonyak, karbonat, boraks, soda …………….çeĢitleridir. 
 

6. Halk arasında çamaĢır suyu olarak bilinen ………………, 

……………..beyazlatıcı ve mikrop öldürücü özelliği olan bir maddedir. 
 

7. ………..yüzeyde koruyucu bir tabaka oluĢturarak tozlanma, kirlenme ve 

lekelenmeyi geciktirmek, parlak bir görünüm sağlamak için kullanılan 

kimyasal bir maddedir. 
 

8. Ürün………………………………iyi olan bir yerde kullanılmalıdır. 
 

9. Temizlik iĢlerinde kullanılan deterjanların vazgeçilmez yararlarının yanında 

sağlık açısından zararlarından korunabilmek için 

…….………………….kontrol altında tutulması zorunludur. 
 

10. Temizlikte kullanılan ürünün kuvvetli bir kokusu ve dumanı varsa 

……………………..dır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar 

sağlandığında reyon temizliğini yüzeye ve hijyen kurallarına uygun yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 AhĢap yüzey temizliği nasıl yapılmalıdır? AraĢtırınız. 

 PVC yüzey temizliğinde nelere dikkat edilmelidir? AraĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. REYON TEMĠZLĠĞĠ 
 

Reyon temizliği esnasında yüzeye uygun temizlik yöntemleri ve temizlik maddelerinin 

uygulanması zaman, para ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

 

3.1. Cam ve Ayna Yüzeylerin Temizliği 
 

ĠĢletmelerin baĢarılı olabilmesi için cam ve ayna yüzeylerin temizliğine dikkat etmesi 

gerekmektedir. Tozlu yüzeyler müĢterilerin temizlik ve hijyen konusunda rahatsız olmasına 

neden olur. 

 

3.1.1. Cam Yüzeylerin Temizliği 
 

Cam reyonlar sıklıkla tercih edilen, kullanılan bir yüzey tipidir. Tozu ve kiri fazlasıyla 

belli eden bir özelliği vardır. Bu nedenle cam yüzeydeki toz ve kirler insanların doğrudan 

dikkatini çeker.  

 

 Cam silme araçları ve özellikleri 

  

 Lastikli cam çek çek: Cam reyon yüzeylerinin kısa zamanda silinmesini 

sağlar. Yöntemine uygun olarak kullanıldığında iĢ gücünden tasarruf 

sağlanır. Bu aracın en önemli bölümü lastik ağzıdır. Lastik pürüzsüz ve 

temiz olmalıdır, aksi halde camlar silinirken iz bırakır. Kullanıldıktan 

sonra her seferinde lastik ağız kuru bez ile kurulanmalıdır Kullanımı 

sırasında, öncelikle cam deterjanlı su ile ıslatılır ve yüzeydeki kir alınır. 

Lastikli cam silecek ile yukarıdan aĢağıya doğru” S” Ģeklinde cam 

üzerindeki su alınır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 PelüĢ: Cam üzerindeki kaba kirleri almak ve yüzeyi deterjanlamak için 

kullanılır. Bol su emicidir. Kiri çabuk akıtması, kolay temizlenmesi 

sebebiyle sentetik pelüĢ tercih edilir. 
  

 Teleskopik sap: Lastikli cam çek-çek ve pelüĢün yüksek yerlerde 

kullanımını sağlayan iç içe geçmeli uzatılabilir saptır. 

 

 Güderi: Cam yüzeylerin, metal eĢyaların temizlenmesinde ve 

parlatılmasında kullanılır. Camları son derece iyi parlatır. GümüĢ 

eĢyaların parlatılmasında da kullanılır. Yıkamaya elveriĢlidir. Yıkarken 

asla sıcak su kullanılmamalıdır. Kirlenen güderi ılık sabunlu suda 

çitilenmeden yıkanır ve kurutulur. Kurutulurken ateĢten ve kızgın 

güneĢten uzak tutulmalıdır. Eğer sertleĢmiĢse iyice kuruduktan sonra 

ovuĢturulmalıdır. Kuruduktan sonra depolanmalıdır. 

 

 Cam bezi: Tüm pencere, ayna ve diğer cam eĢyaları kolayca 

temizlemede ve parlatmada kullanılır. Emiciliği yüksek olan, tüy 

bırakmayan özel bez, güderi gibi özellikle pencere, ayna ve diğer cam 

eĢyaları temizlemede kullanılmaktadır. Yüksek ısıda ve çamaĢır 

makinesinde yıkanabilen bu bez ilk kullanımdan önce bol su ile 

yıkanmalıdır. Ancak aĢındırıcı temizlik maddeleriyle kullanılmamalıdır. 

Eski çarĢaflar ve yastık kılıfları toz bezi olarak otellerde 

değerlendirilmektedir. 

 

 Eldiven: Personelin çalıĢırken, olabilecek iĢ kazalarından korunmak ve 

kullandığı temizlik kimyasallarından etkilenmemek amacıyla kullanmak 

zorunda olduğu plastik el koruma aracıdır. 

 

 Kova: Temizlikte en çok kullanılan araçlardır. KullanıĢlılığı, estetik 

oluĢu, renkli ve hafif olması, kolay saklanması bakımından plastik 

kovalar tercih edilir. 

 

 Cam jileti: Cam yüzeylerde oluĢan inĢaat sonrası kalıntıları ve boya 

artıklarını temizlemek amacı ile kullanılır. Normal jiletten daha geniĢtir, 

cam yüzeyleri temizlerken çizmez, cam silme aparatlarının takıldığı 

teleskopik sapa takılarak yüksek ve uzak yerdeki lekelerin kolayca 

temizlenmesini sağlar. 

 

 Sünger: Gözenekli ve yumuĢak bir yapısı vardır. Kullanıldığı yüzeyin 

özelliklerine göre büyülükleri, sertlikleri değiĢmektedir. Cam temizliği 

veya çerçevelerin temizlenmesinde kullanılır. 

 

 Elektrik süpürgesi: Kirli camların ve çerçevelerinin tozlarını almak için 

kullanılır. Daha fazla bilgi için Öğrenme Faaliyeti 1’e bakınız. 
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 Cam silme gereçleri ve özellikleri 

 

 Cam silme ilacı: Piyasada satılan ve püskürtmeli bir kaba konulmuĢ 

özel temizlik ilacı kullanıldığı gibi, kendi yöntemlerimizle de cam silme 

ilacı yapabiliriz. Örneğin; sirke, ispirto, bulaĢık deterjanları sulandırılarak 

cam temizliğinde kullanılabilir. 
 

 

Resim 3.1: Cam silme 

 

3.1.2. Cam Silme Yöntemlerinin Önemi 
 

Her türlü reyonda en çok bulunan yüzeydir. Cam raflar, cam duvarlar, cam sehpa, cam 

asansörler, alıĢveriĢ merkezlerinde cam ve ayna yüzeyler, bulunduğu ortama güzellik verir.  

 

Bu yüzeylerin aynı zamanda çabuk kirlenmesi ve kiri anında belli etmesi söz 

konusudur. Cam silme yöntemleri doğru uygulandığı zaman iĢlem daha kolay yapılır ve 

sonuç daha kaliteli olur. 

 

 Yüzeye uygun malzeme hazırlama 

 

Cam yüzeylere uygun temizlik araçları olarak aĢağıdakiler temin edilmelidir: 

 

 Kova 

 Camlar için deterjan ve su (ılık) 

 PelüĢ 

 Lastikli cam çek çek 

 Cam bezi 

 Teleskop sap 

 

Cam yüzeyi silme iĢlemine baĢlamadan önce eldiven giyilmelidir. ÇalıĢma anında 

olabilecek kazalara ve temizlik ilaçlarına karĢı ellerin korunması açısından önemlidir. 
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3.1.2.1 Tekniğine Uygun Cam Silme 

 

 Camların bezle silinmesi 

 

 Üniforma giyilir. 

 Yapılacak iĢe uygun temizlik araç gereçleri hazırlanır. 

 Silmeden önce elektrik süpürgesinin özel aleti ile çevre ve cam çerçevesi 

etrafı iyice süpürülür. 

 Tüyleri dökülmeyen, suyu iyi emen bez kullanılır. 

 Kova yarıya kadar su ile doldurulur. 

 Suya bir miktar cam silme ilacı eklenir. 

 Bez, bu su içinde ıslatılır, sıkılır. 

 Bu bezle camların kaba kirleri alınır. 

 Çerçeve ve cam önleri silinir. 

 Temiz su ile durulanıp tüy bırakmayan bezle durulanır. 

 Kuru, yumuĢak bez ya da güderi ile parlatılır. 

 

 Cam silme aleti ile camların silinmesi 

 

Yüksek ve zor yetiĢilen geniĢ alanlı reyonların cam yüzeyleri cam silme aleti 

kullanılarak silinir. Bunun için: 

 

 Üniforma giyilir. 

 Yapılacak iĢe uygun temizlik araç gereçleri hazırlanır. 

 Yarım kova suya bir miktar cam silme ilacı karıĢtırılır. 

 Aletin pelüĢ veya sünger kısmı bu suya batırılır. Fazla suyu alınarak sap 

kısmına takılır. 

 Cam silme iĢlemine yüksekten baĢlanır. 

 Kaba kirler yukarıdan aĢağıya doğru çekilir. 

 AĢağıya akan kirli suların, çerçeveyi kirletmemesine dikkat edilir. 

 Kaba kirler alındıktan sonra, pelüĢ ve sünger yıkanarak iĢleme temiz su 

ile devam edilir. 

 Sapı kurulayarak lastikli bölüm sapa takılır. 

 Lastik, yukardan aĢağı çekilerek cam kurulanır. 

 Bu iĢlem yapılırken, lastik ağızla cam arasında boĢluk bırakılmamalıdır. 

 Her defasında lastik ağız bezle silinmelidir. 

 Lastiğin girmediği yer ve köĢeler bez ya da güderi ile temizlenmelidir. 

 

3.1.3. Ayna Yüzeylerin Temizliği 
 

Ayna; camın bir yüzeyinin simle kaplanarak görüntü ve ıĢık yansıtma özelliğinin 

sağlanması sonucunda elde edilen yüzeydir. 
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Resim 3.2: Ayna temizliği 

 

3.1.3.1. Ayna Temizliğinin Önemi 

 

Ayna yüzeyler, cam yüzeylerde olduğu gibi günümüzde en çok kullanılan yüzey 

maddelerinin baĢında gelir. Güzel görünüm sağlaması, dar mekânları daha geniĢ ve ferah 

göstermesi, ortamları daha aydınlık, Ģık göstererek ortamlara otantik ve çağdaĢ tasarım 

eklemesi ayna yüzeylerin sıkça kullanımını sağlamaktadır. Ayrıca, ayna yüzeyler görünüĢleri 

itibariyle iĢletmelerde temizlik ve hijyenin sembolü konumuna gelmiĢtir. 

 

Yansıtma özelliğinden dolayı ayna yüzeyler insanların en çok dikkatini çeken yüzeyler 

olduğundan, daima temizliği özen ve titizlik isteyen yüzeylerdir. 

 

 Ayna temizlik araç gereç çeĢitleri ve özellikleri 

 

Cam bezi, güderi, cam silme ilacı, lastikli cam çek çek, pelüĢ ayna yüzeylerin 

temizliğinde kullanılan araç gereçlerdir. (Daha ayrıntılı bilgi için cam yüzey temizliğinde 

kullanılan araç gereçlere bakınız.) 

 

 Ayna silme kuralları 
 

 Malzeme hazırlama: Ayna yüzey kirlilik çeĢidine uygun kimyasalları ve 

temizlik malzemeleri çalıĢmaya baĢlamadan önce hazırlanır. 

 Eldiven giyme: Görevli personel, çalıĢmaya baĢlamadan önce iĢ 

kazalarından, kimyasal ilaçlardan ve mikroplardan kendisini korumak 

amacıyla eldiven kullanmak zorundadır. 
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 Aynanın tekniğine uygun silinmesi 

 

Yüzeye uygun hazırlanan kimyasallı su, bez veya pelüĢle ayna silinir. Kuru bez veya 

cam çek çekle kurulanır. Yüksek ve zor yetiĢilen geniĢ alanlı ayna yüzeyler (özellikle dıĢ 

cephelerde),teleskopik cam silme aleti ile silinmelidir. Bunun için cam yüzeylerin 

temizliğinde kullanılan araç gereçler kullanılır.  

 
Resim 3.3: Temiz aynalar ortama zarafet katar 

3.2. Metal Yüzeylerin Temizliği 
 

Bir boya tabakasının dayanıklı olması için her Ģeyden önce boyanın metal yüzeyinin 

sağlamca yapıĢması gerekir. Bu ise yüzey temizliğine bağlıdır. Eğer yüzeyde pas, toz, kir, 

çeĢitli yabancı maddeler ve özellikle yağ varsa boya metal yüzeyine yapıĢamaz. 

 

Yüzey temizliği kaplama kalitesinin temelini o1uĢturur. Boya tabakasının metal 

yüzeyine tam olarak yapıĢmaması durumunda yüzeyden penetre olan su buharı burada 

toplanabilir. Ayrıca termal etkiler ve osmoz olayları da boyanın o bölgede kısa sürede 

kabarmasına neden olur. 

 

Metal yüzeyinin boyadan önce hangi yöntemlerle temizleneceği ve yüzeylerin 

temizlik dereceleri Steel Structures Painting Council (SSPC) ve Standard Institution of 

Swedish (SIS) tarafından detaylı olarak standardize edilmiĢtir. 

 
 Resim 3.4: TemizlenmiĢ metal görünümü 

 

Temizlik dereceleri numaralanmıĢ ve her biri fotoğraflarla belgelenmiĢtir. Türk 

standartlarında da SIS standartları kabul edilmiĢtir. AĢağıdaki çizelgede yüzey temizlik 

derecelerinin tanımları topluca verilmektedir. 
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Temizleme Yöntemi Standartlar Yüzey temizlik derecelerinin 

tanımı 
SSPC SIS 

Solvent ile temizleme SP-1  Solvent yada alkali çözeItisi kullanarak 

yüzeyde bulunan yağ, gres ve kirler 

giderilir. Bu yöntem ile pas giderilemez. 

El aletleriyle 

temizleme 

SP-2 SP-2 St–

2 

Yüzeyde bulunan eski boya, pas ve 

yüzeye yapıĢmıĢ yabancı maddeler, tel 

fırça, zımpara gibi el aletleri ile 

temizlenir. 

Makina ile temizleme SP- 3 St–3 Yüzeyde bulunan eski boyalar ve paslar, 

makina ile çalıĢan disk, zımpara gibi 

çeĢitli aĢındırıcılar kullanılarak 

temizlenir. 

Kum püskürtme ile 

beyaz metale kadar 

temizleme 

SP- 5 Sa–3 Metal yüzeyinde bulunan paslar ve diğer 

bütün yabancı maddeler tam olarak 

giderilir. Bu temizlik derecesi beyaz 

metal yüzeyinin elde edildiği en üstün 

temizlik derecesidir. 

Kum püskürtme ile 

ticari 

temizleme 

SP-6 Sa–2 Metal yüzeyinde bulunan pasların 

giderildiği fakat bazı oyuk ve çatlaklar 

içinde pasların görüldüğü temizlik 

derecesidir. 

Kum püskürtme ile 

hafif 

temizleme 

SP-7 Sa–1 Metal yüzeyinde bulunan yumuĢak 

maddelerin ve kaba pasın giderildiği, 

fakat yüzeyde henüz gözle görülecek 

derecede pas rengi bulunan temizlik 

derecesidir. 

Pikling SP -8  Uygun konsantrasyonlarda asit 

çözeltileri içine daldırılarak, metal 

yüzeyindeki pas ve yabancı maddelerin 

kimyasal olarak temizlenmesidir. 

Kum püskürtme ile 

beyaza yakın 

temizleme 

SP -10 Sa –2 ½ Metal yüzeyinde bulunan pasların 

yaklaĢık olarak %95 inin giderilmiĢ 

olduğu ve metal yüzeyinin parlak bir 

renk kazandığı temizlik derecesidir. 

SSPC 

Steel Structures Painting Council: Yapı çelikleri boyama konseyi 

SIS Standard Institution of Swedish: Ġsveç Standartlar Komisyonu 

SP Surface preparation: Yüzey hazırlama 

St Surface tool: Yüzey aletleri 

Sa Surface abrasion: Yüzey aĢındırma 
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3.2.1.Metal Yüzeylerin Temizlik Kuralları 
 

 Her türlü metal yüzeyin temizliği, malzemenin cinsine göre değiĢmekle birlikte, 

genellikle hiçbir metal aksama deterjan veya alkol içeren parlatıcı madde 

sürülmemesine dayanır.  

 

 Metal eĢyaların temizliği sırasında metal fırça ya da tel kullanılmamalıdır. Bu 

malzemeler ürünlerde çizilmelere neden olur. YumuĢak bir bez yardımı ile 

temizlik yapılması daha sağlıklıdır. 

 

 Pirinç, bakır, metal ve benzeri malzemelerin temizlenmesini, belli bir standart 

altında yapmak önemlidir. Bakır, pirinç, metal vb. eĢya önce havlu bezle 

silinerek tozları alınır. 

 

 Pirinç, gümüĢ, bakır gibi metal yüzeylerde parlatıcı uygun ürün kullanılır. Ürün 

beze püskürtülür ve temizlenecek bölüm silinir. Diğer metal bölümlerin 

siliminde uygun metal temizleme ve parlatma maddesi kullanılır. Ayrıca uygun 

yüzey bakım maddesi kullanılır. 

 

 Temizlik bezi yukarıdan aĢağı doğru hareketle metallerden teması kesilmeden 

silinir. 

 

 Temizlenecek bölüm çok kirli ise önce beze ürün püskürtülür ve silinir. Daha 

sonra temiz bir bezle aynı bölüm yeniden silinir. 

 

 Günlük temizlik yapılıyorsa temiz bir beze ürün püskürtülerek temizlenecek 

bölüm silinerek temizlenir. Kuru bez ile kurulanarak parlatılır. 

 

 Ġçeriği bilinmeyen parlatıcı maddeler, metal yüzey üzerindeki koruyucu vernik 

tabakasına zarar vererek, metal kısımların parlaklığını alırlar. En iyi temizleme 

yöntemi, hafif nemli ve temiz bir bezle silmektir. Ürün, silme iĢleminden hemen 

sonra, kuru ve temiz bir bezle kurutulmalıdır. 

 

 Metal olmayan diğer kısımlar ise malzeme cinsine uygun olabilecek temizlik 

maddeleri ile temizlenebilir. Örneğin; cam, kristal ve plastik kısımlar, deterjanlı 

su ile temizlenip, hemen arkasından iyice durulanıp, kurutulmalıdır. 

 

 Metal reyon yüzeyi çok kirli ve girintili çıkıntılı ise içine toz sabun veya 

deterjan atılmıĢ ılık suda yumuĢak bir fırça ile yıkanıp durulanarak, iyice 

kurulandıktan sonra yünlü bir bez parçası ile parlatılmalıdır. 
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3.2.1.1 GümüĢ Yüzey Temizliği 

 

GümüĢ, beyaz renkte çok parlak ve kıymetli bir maddedir. Zamanla kararma özelliği 

vardır. 

 

 Nemli bir bez, yemek sodasına batırılarak gümüĢ yüzey bununla ovulur. Fazla 

girintili çıkıntılı ise bu toza batırılmıĢ nemli ve çok yumuĢak bir diĢ fırçasıyla 

fırçalanıp yünlü kumaĢ parçası ile parlatılır. 

 Piyasada bulunan toz, macun veya sıvı halindeki temizleyici ve parlatıcılardan 

birinin tarifelerinde açıklandığı Ģekilde kullanılması ile temizlenir. 

 Yine aynı iĢe yarayan eczalı bezlerle ovularak parlatılır. 

 Hafif nemli bir bez parçası sigara külüne batırılarak yüzey ovulur ve yünlü 

bezle parlatılır. 

 

Ayrıca çok kirli gümüĢlerde iyi sonuç almak için uygulanan yöntemin birkaç defa 

tekrarlanması gerekebilir. 

 

Resim 3.5: GümüĢ yüzey temizliği 

 

3.2.1.2. Bakır Yüzey Temizliği 

 

Bakır, çok eski tarihlerden beri bilinen parlak kırmızımsı renkte, çok kullanılan, 

iĢlenmeye elveriĢli bir madendir. 

 

Bakır eĢya, havanın etkisiyle zamanla rengini ve parlaklığını kaybederek kararır. 
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 Bakır eĢya, kaole batırılmıĢ bir bezle iyice ovulur ve yumuĢak bezle parlatılır. 

 Piyasada bulunan temizleyici sıvıya batırılmıĢ bir bezle ovulur ve yumuĢak 

bezle parlatılır. 

 Tuz ve limon suyu karıĢımına batırılmıĢ bir bezle ovulur, ılık su ile çalkalanır, 

kurulanarak yünlü bezle parlatılır (limon suyu yerine sirke kullanılabilir). 

 Karbonata batırılmıĢ nemli bir bezle ovulup yumuĢak bezle parlatılır. 

 

3.2.1.3. Pirinç Yüzey Temizliği 

 

Pirinç, bakırla çinkonun eritilerek belirli oranlarda, birbirleri ile karıĢtırılmasından 

elde edilen bir alaĢımdır. Havanın etkisinde kalarak zamanla renk ve parlaklığını kaybeden 

pirinç eĢya, aynen bakır eĢya temizliğinde anlatılan yöntemlerle parlatılır. 

 

Ayrıca, gaza veya terebentine batırılmıĢ bir bezle ovulduktan sonra, yumuĢak bir bezle 

parlatılır. 

 

Resim 3.6: Metal reyonların parlatılması 

 

3.3.AhĢap Yüzeylerin Temizliği 
 

AhĢap aslında güzel yaĢlanır. GüneĢin etkisi ile rengi solar, grileĢir. Rüzgâr ile taĢınan 

toz toprak yüzeyini aĢındırır ve aĢırı olmadığı zaman hoĢ bir görüntü oluĢur. Ancak bu 

eskime zamanla güneĢ ve yağmurun etkisi ile çatlamalara ve elyaf kaybına neden olabilir.  
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Yüzeyde küf oluĢabilir, çatlaklarda pislik birikir, çatlağın büyümesi ile içerisine su 

bile girebilir. AhĢabı bu tür bozulmalardan korumanın yolu yüzeyi bir “yüzey koruyucu” ile 

kaplamaktır. Yüzey koruyucu olarak boya, vernik, cila gibi ürünler kullanılmaktadır. 

 

Doğru yüzey koruyucuyu seçmek için ilk önce yüzeyin neden korunduğu 

belirlenmelidir. AhĢap zeminde kullanılacaksa, mekanik darbelere, aĢırı aĢınmaya karĢı 

dayanıklı poliüretan esaslı malzemeler, dıĢ cephede kullanılacaksa güneĢe ve dıĢ ortam 

Ģartlarına dayanıklı esnek ve nefes alan dıĢ ortam boyaları seçilmelidir. 

 

AhĢabın uzun süre ıslak kalması hem boyanın dökülmesine hem de ahĢabın 

çürümesine neden olur. Nefes alan ahĢap boyaları örtücü ve Ģeffaf olabilirler. ġeffaf olanlar 

da renklidir ve büyük oranda doğal metalik pigmentler ihtiva ederler. BaĢka bir deyiĢle 

solmazlar. Bu boyalar aynı zamanda ahĢaba iyi nüfuz eder ve ahĢapla birlikte çalıĢabilecek 

esnekliğe sahiptir. 

 

Yağlı boyalı tahtalar, nemli bezle veya sabunlu su ile silinerek durulanmak suretiyle 

temizlenir. AhĢabı deterjanla temizlemek doğru değildir. Zira deterjan, yağlı boyadaki 

parlaklığın kaybolmasına sebep olur. AhĢap çerçevelerin ılık suda ıslatılıp iyice sıkılan bir 

bezle tozu alınır. Eğer çok kirli ise özel cilalı ahĢap yüzey temizleyici malzemelerle silinerek 

temizlenir.  

 

Lifleri karĢılıklı gelecek Ģekilde birbirine geçirilmiĢ ve cilalanmıĢ döĢemelere parke 

denir. Bunları her gün kıl süpürge ile süpürüp, yünlü bir parça ile parlatarak temizlemek 

mümkündür. Parkeler süpürüldükten sonra neft, gaz veya benzinle silinerek de 

temizlenebilir. Ancak, bu temizlikten sonra mutlaka cila yapılmalıdır. Gerekiyorsa bundan 

sonra da sodalı sabunlu su veya deterjanlı su ile silinir veya fırçalanır. Sonra duru su ile 

çalkalanır.  

 

Çok kirli olan tahtalar, süpürüldükten sonra içine bir iki kahve fincanı javel suyu veya 

hazır çamaĢır suyu konmuĢ bir kova sodalı sabunlu su ile boyları yönünde fırçalanıp, 

durulanmak suretiyle temizlenir. 

 

3.4.PVC Yüzeylerin Temizliği 
 

Profillere yapıĢmıĢ boya, harç gibi maddeler hemen ama kazınmadan özenle 

temizlenmelidir. Temizlerken kullanılan deterjanların aĢırı partiküllü olmamasına dikkat 

edilmeli, sıvı veya krem olanlar tercih edilmelidir. Metal donanımlı su veya sabunla 

temasından kaçınılmalıdır.  

 

3.4.1.PVC Yüzey Temizliğinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

PVC sistemleri çözücü veya ağartıcılarla temizlenmemelidir. 

 

PVC yüzeylerin yoğun yağıĢlı hava Ģartlarında dahi su tahliyesini güvenle sağlayan su 

kanalları zaman zaman temizlenirse daha iyi sonuç verir. 
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Ġspanyoletler (PVC malzemelerde açılıp kapanmayı sağlayan mekanizma) rahat 

iĢlemesi açısından yılda bir kez yağlanmalıdır. Böylelikle erken aĢınma önlenmiĢ olur. Bu iĢ 

için gres yağı idealdir. Donanımların zarar görmemesi için tüm ayarların yetkili bayilerce 

yapılması gerekir. 

 

Nem havadaki su buharıdır ve hava sıcaklığına bağlı olarak değiĢiklik gösterir. Nem 

cam benzeri soğuk yüzeylerle karĢılaĢtığında su halini alır ve terleme oluĢur. AhĢap 

doğramaların mevcut kasa kanat aralıkları terlemeyi engeller. PVC sistemlerindeyse contalar 

sayesinde terlemenin hava akımıyla yok olması söz konusu değildir. Bu yüzden uygun 

zamanlarda kanatların açılarak PVC bulunan mekânların havalandırılması gerekmektedir.  

 

 PVC yapı elemanları yüzeyindeki terlemeyi önlemek için;  

 

 Ġçerdeki ısı 20-22ºC dolaylarında olmalıdır. 

 Yapının banyo-WC gibi yoğun su kullanılan bölümleri pencere ile 

havalandırılmalıdır. 

 Yemek piĢirilirken açığa çıkan su buharı ocak üstü aspiratörlerle 

giderilmelidir. Mutfak günde en az 4-5 defa havalandırılmalıdır. 

 

3.5.Temizlik Araç ve Gereçlerinin Temizliği ve Depolanması 
 

Temizlik sonrası kullanılan araçları kullandıktan sonra günlük bakımlarını yaparak 

tekrar kullanıma hazır halde yerlerine kaldırmalıyız. 

 

Araçların yanlıĢ kaldırılması, taĢınması ve depolanması bel incinmelerine, bacak 

ezilmelerine, sırt zedelenmelerine, iç organlarının sarkmasına, el, kol, ayak ezilmelerine, 

kanamaya ve kesilmelere neden olmaktadır. 

 

 Kazalardan korunmak için araç kaldırırken, taĢırken ve depolarken 

aĢağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 

 

 TaĢınacak araç ağır ise kaldırılmamalı, yük taĢıma arabası veya bir ekip 

ile taĢınmalıdır. Erkekler 23 kg bayanlar 15 kg’dan fazla yük 

kaldırmamalıdır. 

 Yeri değiĢtirilecek eĢyalar itilmemeli, kaldırılarak taĢınmalıdır. 

 Yüksek yerlere uzanılacağı zaman merdiven veya tabure kullanılmalıdır. 

 EĢya elle taĢınacaksa taĢınacak eĢyanın önünde dizler bükülerek eğilmeli 

ve eĢya avuç içi ile sıkıca kavranmalıdır. 

 EĢya ağırlığı iki tarafa eĢit olarak dağıtılarak ve bacaklardan kuvvet 

alınarak kaldırılmalıdır. Eğer eĢya belden kuvvet alınarak kaldırılırsa sırt 

ve bel rahatsızlıklarına neden olabilir. 

 ÇalıĢırken uygun ayakkabılar giyilmelidir. 

 TaĢınan araç, görüĢü engellememeli, yürürken adım atılan yer 

görülmelidir. 

 Eğer iki kiĢi taĢıyacaksa bir kiĢi önde ve yüzü gidilen tarafa dönük 

olmalıdır.  



 

 49 

 Personel cam yüzeyleri temizlerken eldiven takarak sağlığını 

tehlikelerden korumalıdır. 

 ÇalıĢmaları sırasında ergonomi kurallarına uyarak meslek 

hastalıklarından korunmalıdır. 

 Temizlik araçlarını standartlara uygun kullanarak iĢ kazalarının olmasının 

önüne geçilmelidir. 

 DıĢ cephede ve yüksek yerlerde cam silerken emniyet kemeri 

takılmalıdır. 

 Çatlak ve kırık camlarda çalıĢılırken dikkatli olunmalıdır. 

 

Toz alma iĢlemi bittiğinde kullandığımız tüm temizlik araç gereçlerimiz, temizlik 

yapılan alandan eksiksiz olarak toplanmalıdır. Toplanan temizlik araç gereçleri ertesi gün 

kullanılacak Ģekilde hazırlanarak kat ofislerindeki yerlerine kaldırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Cam reyon temizliğinde kullanılan gereçleri hazırlayarak cam yüzey temizliğini 

gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cam reyon yüzeyin özelliğine göre 

kullanacağınız araç gereçleri tespit 

ediniz. 

 Yapılacak iĢe uygun temizlik araç 

 gereçleri hazırlayabilirsiniz. 

 Üniformanızı giyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 ĠĢ güvenliğine özen gösterebilirsiniz. 

 . Cam yüzeyi ve aksamlarını siliniz. 

 Tekniğine uygun temizleyebilirsiniz. 

 ĠĢlem basamaklarını dikkate alarak 

temizlik yapabilirsiniz. 

 Ayna ve cam yüzey temizliğini 

yaparken, aĢırı baskı yapmamaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Kenar ve köĢe temizliğini yapınız. 
 Temizlik ilkelerini göz önünde 

bulundurabilirsiniz. 

 Kontrol ediniz. 

 . Ergonomi kurallarına dikkat 

edebilirsiniz. 

 Kaynakları verimli kullanmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 . Araçları temizleyerek depolama 

alanına kaldırınız. 

 .Araçları depolarken tekniğine uygun 

Ģekilde toplayabilirsiniz. 

 . Gereçleri temizleyerek depolama 

alanına kaldırınız. 

 Gereçlerin ağızlarının tam kapalı 

olduğundan emin olduktan sonra 

depolama alanına kaldırınız.  

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Silmeden önce elektrik süpürgesinin özel aparatı ile cam 

reyon yüzey etrafını iyice süpürdünüz mü? 
  

2. Tüyleri dökülmeyen, suyu iyi emen bezi kullandınız mı?   

3. Kovayı yarıya kadar su ile doldurdunuz mu?   

4. Suya bir miktar cam silme ilacını ilave ettiniz mi?   

5. Cam bezini, bu su içinde ıslatıp sıktınız mı?   

6. Bu bezle yüzeyin kaba kirlerini aldınız mı?   

7. Cam yüzeyi iyice sildiniz mi?   

8. Temiz su ile durulayıp tüy bırakmayan bezle kuruladınız mı?.   

9. Kuru, yumuĢak bez veya güderi ile parlattınız mı?   

10. Zamanınızı iyi kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. …………. temizliği esnasında yüzeye uygun temizlik yöntemleri ve temizlik 

maddelerinin uygulanması zaman,para ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

 

2. Lastikli cam silecek ile yukarıdan aĢağıya doğru”……” Ģeklinde cam üzerindeki su 

3. alınır. 

 

4. ……… yüzeyler görünüĢleri itibariyle iĢletmelerde temizlik ve hijyenin sembolü 

konumuna gelmiĢtir. 

 

5. ………., beyaz renkte çok parlak ve kıymetli bir maddedir. 

 

6. ……….., çok eski tarihlerden beri bilinen parlak kırmızımsı renkte, çok kullanılan, 

iĢlenmeye elveriĢli bir madendir. 

 

7. ……….,….bakırla çinkonun eritilerek belirli oranlarda, birbirleri ile 

karıĢtırılmasından elde edilen bir alaĢımdır. 

 

8. ………..yüzeylerde yüzey koruyucu olarak boya, vernik, cila gibi ürünler 

kullanılmaktadır. 

 

9. …………sistemleri çözücü veya ağartıcılarla temizlenmemelidir. 

 

10. Temizlik sonrası  kullanılan araçları kullandıktan sonra ……………….. bakımlarını 

yaparak tekrar kullanıma hazır halde yerlerine kaldırmalıyız. 

 

11. Temizlik araçlarını standartlara uygun kullanarak 

…………………………….olmasının önüne geçilmelidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

. Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    )Cam, metal, ahĢap, PVC belli baĢlı reyon yapı malzemeleri olmakla birlikte çeĢitli 

polimerler, seramikler, paslanmaz veya fırın boyalı çelik malzemeler vb. reyonlarda 

kullanılmaktadır. 

 

2. (     )Temizlik öncesi reyon yapı malzemelerinin özelliklerinin bilinmesi hangi araç 

gereçlerle ne tür temizliğin yapılacağının belirlenmesini kolaylaĢtırıcı unsurdur. 

 

3. (   )PVC’nin erime noktası yoktur. Isıtıldığında yumuĢar ve arzu edilen Ģekil 

verilebilir. 

 

4. (   ) Biyolojik bir madde olan ahĢap zaman içerisinde dıĢ etkenlerle çeĢitli bozulmalara 

uğrar. 

 

5. (   ) PVC sistemleri çözücü veya ağartıcılarla temizlenmelidir. 

 

6. (   )ÇeĢitli polimerler, seramikler, paslanmaz veya fırın boyalı çelik malzemeler 

günümüzde kullanılan diğer reyon yapı malzemeleridir. 

 

7. (   ) PVC’den oluĢmuĢ reyonlar doğadan doğal yollarla elde edilen maddelerden 

yapıldığı için sağlıklıdır. 

 

8. (   ) Reyon temizliği esnasında yüzeye uygun temizlik yöntemleri ve temizlik 

maddelerinin uygulanması zaman, para ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

 

9. (   ) AhĢabı deterjanla temizlemek doğru değildir. Zira deterjan, yağlı boyadaki 

parlaklığın kaybolmasına sebep olur. 

 

10. (   )Toz alma iĢlemi bittiğinde kullandığımız tüm temizlik araç gereçlerimiz, temizlik 

yapılan alanda toplanarak bırakılmalıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yapı Malzemeleri 

2 Metal 

3 Camların 

4 AhĢap 

5 AhĢap 

6 Pvc 

7 Reyon 

8 Polimerler 

9 Seramik 

10 Temizlik Araçları 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Su 

2 Sentetik Deterjanlar 

3 Sabunlar 

4 Asitler 

5 Alkali 

6 Klorlu Ağartıcılar 

7 Cila 

8 Havalandırması 

9 Üretimlerinin 

10 Solunmamalıdır 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Reyon 

2 S 

3 Ayna 

4 GümüĢ 

5 Bakır 

6 Pirinç 

7 AhĢap 

8 Pvc 

9 Günlük 

10 ĠĢ Kazalarının 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 
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