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ÖNEMLİ ! 

Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi 

şekilde etkiler. 

Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik 

kurallarına uyması çok önemlidir.  

Bunu yaparken deterjan ve 

dezenfektanlar en etkili yardımcılardır.  

Nasıl ve ne kadar kullanılacaklarını iyi 

bilmek gerekir. 



Kir Nedir ? 

Olmaması gereken bir yerde 
olan maddedir. 

 

Pekmez, tabakta kir değildir. >> Gömlekte 

kirdir. 

Saç teli  >> Muhallebide kirdir. 

 



Kir Nedir ? 

Protein yapılılar (kan, yoğurt, vb.) 

Karbonhidrat yapılılar (şekerler, nişasta,vb.)  

Yağ yapılılar (hayvansal ve bitkisel yağlar) 

Karışık kirler 

 

Kirler 2 ana grupta toplanır. 

1. İnorganik kirler. (metal, tuz, kireç kalıntıları)  

2. Organik kirler. (canlıların ürünlerinde kaynaklanan) 

 



Deterjan nedir ? 

Kirleri uzaklaştırmak 

için sentetik (yapay) 

olarak üretilen 

kimyasallardır. 

 

 

 

 

Yapısı gereği kirin 

parçalanmasını ve su 

içinde yüzer hale 

gelmesini sağlar. 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=803915&memlevel=A&a=c&q=detergent&s=1&e=25&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=


Deterjan Nasıl Çalışır ? 

Yüzey Aktif Maddeler : 

Su içinde dağılır. 

Kirin etrafını sarar. 

Yüzebilir duruma getirir. 

Suyla birlikte 

uzaklaşmasını sağlar.  



Temizliği Etkileyen Faktörler 

Temizliğin etkinliği değişik bileşenlerin 

varlığıyla değişir.  

Sıcaklık  

Süre  

Suyun Sertliği 

Mekanik Etkiler  

Kimyasalın Yoğunluğu 

Kirin Miktarı  



Temizlikte Uygulanacak Sıra 

Etkili temizlik için uygulanması 

gereken  sıra: 

Durulama ve kaba kirleri uzaklaştırma 

Deterjanlı suyla yıkama 

Bekleme ve mekanik uygulama  

Durulama  

Gerekliyse dezenfeksiyon 



Sanitasyonda Amaç Nedir ? 

 

Gıda üretiminde  

istenmeyen mikroorganizmalar, 
uzaklaştırılmalı  

veya öldürmelidir. 

 
İstenmeyen mikroorganizmalar : 
 

Hastalıklara ve zehirlenmelere neden olurlar. 

Ekonomik kayıplar oluştururlar. 
  

http://creative.gettyimages.com/source/Search/15','2','


Mikroplara Karşı İşlemler  

Mikroplara karşı 3 işlem uygulanmaktadır: 
 

Sterilizasyon  
Tüm mikroorganizmalar sporları ile birlikte öldürülür.  

 

Dezenfeksiyon  
Tüm canlı mikroorganizmalar öldürülür. Sporları yaşamını 

sürdürür. 
 

Sanitasyon 
Ortamdaki mikroorganizma sayısı halk sağlığı için uygun 

seviyelere çekilir.  

 



Dezenfeksiyon Yöntemleri 

Isıyla dezenfeksiyon 
Mikropların öldürülmesinde kullanılan  

en eski yöntemdir.  

En sağlıklı dezenfeksiyon yöntemidir.  

Kimyasalla dezenfeksiyon 
Çeşitli dezenfektanların kullanılması  

ile yapılan dezenfeksiyon işlemidir.  

Diğer yöntemler 
UV, radyasyon, ozon vb. gazlar, basınç ile dezenfeksiyon 

da kullanılan yöntemlerdir.   

 



Dezenfektan Özellikleri 

Dezenfektan belli özellikleri karşılamalıdır: 

Gıda ile temas eden yüzeylerde kullanılabilmelidir.  

Geniş etkili olmalıdır.  

Mikroorganizmaları kısa sürede  tahrip etmelidir. 

Farklı şartlar altında özelliklerini yitirmemelidir. 

Çevresel koşullara karşı dayanıklı olmalıdır.  

  



Dezenfektan Özellikleri 

Kirlere karşı az da olsa etkili olmalıdır.  

Zehirliliği ve tahriş ediciliği düşük olmalıdır.  

Uygun fiyatlı olmalıdır.  



Dezenfektanları Etkileyen Unsurlar 

Fiziksel unsurlar : 
 

Yüzey karakteri  

Uygulama zamanı 

Sıcaklık 

Yoğunluk  

Kir 



Dezenfektanları Etkileyen Unsurlar 

Kimyasal Unsurlar : 
 

pH 

Su Kalitesi 

Etkisizleştiriciler 
 

Biyolojik unsurlar : 
 

Mikrobiyolojik yük 

Mikroorganizmaların özellikleri 



Dezenfektan Çeşitleri 

Genelde kullanılan 

dezenfektanlar: 
 

Klorlu bileşikler 

İyotlu bileşikler 

QAC bazlı bileşikler 

Diğerleri 



Klorlu Bileşikler 

Etki alanı çok geniştir. 

Ucuzdur. 

Su sertliğinden az etkilenir.  

Kalıntı miktarı çok düşüktür.  

Sıcaklık farklılıkları, pH, organik artıklardan etkilenir.  

Klor gazı (hardal gazı)  

Tahriş edici özelliği vardır.  

 

Cl2 



İyotlu Bileşikler 

☺Geniş etki alanına sahiptir. 

☺Organik artık ve su sertliğinden az etkilenir.  

☹ Tahriş edici gaz üretir.  

☹ Boya etkisi oluşturur (özellikle plastik maddelerde).  

☹ Deterjan kalıntılarından etkilenir. 

I2 



QAC Bazlı Dezenfektanlar 

☺Geniş etki alanına sahiptir.  

☺Sıcaklıktan ve hafif kirlerden fazla etkilenmez.  

☺Ortamda film oluşturarak koruma sağlar.  

☺Kullanımları sırasında toksik etki yaratmaz.  

☹ Kapalı sistemlerde köpük etkisinden dolayı kullanılması 

sakıncalıdır.   

 

 

QAC 



Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Kimyasalların kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. 

Kimyasallar zehir etkisi gösterir, tahriş, organlarda 

bozulmalar ve kansere neden olabilirler. 

Kimyasallar kullanılamadan önce etiketleri okunarak, 

prosedüre uygun uygulama yapılmalıdır.  

Kimyasallar orijinal ambalajında kullanılmalı, farklı bir 

ambalaj kullanılması gerekirse uyarıcı etiketleme 

yapılmalıdır. 



Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Tahriş ve yakıcı özelliği olan kimyasallar 

koruyucu kıyafetlerle kullanılmalıdır.  

Kimyasallar kapalı ve kilitli dolap ve 

bölmelerde, gıda ve gıda ambalaj 

maddelerinden uzakta depolanmalıdır.  

Kimyasallar kullanımı sırasında asla 

karıştırılmamalıdır. 

Çalışma yapılacak yüzeyin yapısı 

kullanılacak kimyasala uygun olmalıdır. 

Kimyasal kullanımı sırasında duman 

oluşursa kesinlikle solunmamalıdır.  
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