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Bölüm 
Temizlik ve 

Dezenfeksiyon 
Yapılacak Alan 

Kullanılacak 
Malzeme 

Malzeme Özelliği Uygulama Sıklığı Yapan Kişi Açıklamalar 

STERİL ALAN 
AMELİYATHANE 

ODALARI 

Günün son 

ameliyatından sonra 
Yüzey 

-Dezenfektan 
- kompres bez 
 

-Yer yüzey 
dezenfektanı(1/10 
Çamaşır suyu=1 Litreye 
100 Ml Çamaşır Suyu) 
-hızlı yüzey 
dezenfektanı 

Günün son 
ameliyatından sonra 

Ameliyathane 
Personeli 

Ameliyat masası, sehpası, lambası, anestezi ekipmanı vb. ayrı ayrı 
kompreslerle silinir, temizden kirliye doğru dezenfeksiyon yapılır, işlem 
sonunda kompresler atılır. Elle ulaşılamayan yerlerde hızlı yüzey 
dezenfektanı kullanılır. 

Günün son 

ameliyatından sonra 

Zemin 

-Dezenfektan 

-Yer yüzey 
dezenfektanı(10 Lt 
suya 100 Ml(1/100) 
Çamaşır Suyu) 

Günün son 
ameliyatından sonra 

Ameliyathane 
Personeli  

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılır. Paspasın 
arabasının temiz taraftaki kovasında dezenfektanlı solüsyon, kirli 
taraftaki kovasında su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır 
ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra 
zemin paspaslanır. Paspaslama yapıldıktan sonra paspas dezenfekte 
edilir. 

Kreşuar ve Diş 

Ünitinin Temizliği  

 

Ameliyat aralarında ve 

her ameliyatın 

sonunda yüzey  

-Dezenfektan 
- kompres bez 
 

-Yer yüzey 
dezenfektanı(1/10 
Çamaşır suyu=1 Litreye 
100 Ml Çamaşır Suyu) 
-Hızlı yüzey 
dezenfektanı 

Ameliyat aralarında ve 

her ameliyatın sonunda  
 

Ameliyathane 
Personeli  

*Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılır. Her vakadan sonra 

Kreşuar,Ünit tablası, Reflektör, Ünit Tabla Kolları ve Aspiratör cam 

haznesi dezenfekte edilir.Ünit Hızlı Yüzey dezenfekatanı ve kompres bez 

ile silinir. *Ameliyat aralarında odada bulunan yüzeylerde  gözle 

görünür kirlenme yoksa  yüzey dezenfektanı kullanılır. 

*Her ameliyattan sonra çıkan  tüm çöpleri (ambalaj atıkları hariç) 

kırmızı atık torbalarına koyarak uzaklaştırılır.  

*Ambalaj atıkları mavi çöp poşetine koyularak uzaklaştırılır. 

* Örtüler, kompresler hemşire gözetiminde kontrol edilerek kirli 

sepetine koyularak uzaklaştırılır. Bu süreçte kullanılan ameliyat 

aletlerinin örtülerinin içine kalmamasına dikkat edilir, sayımı yapılır, 

dekontaminasyon odasına teslim edilir. Kirli sepetinde ki çamaşırlar 

yıkanmak üzere  gönderilir, yıkanan örtüler sterilizasyon ünitesi 

tarafından teslim alınır. 

Ameliyat aralarında ve 

her ameliyatın 

sonunda zemin 
-Dezenfektan 

-Yer yüzey 
dezenfektanı 

Ameliyat aralarında 

kirlenme oldukça ve her 

ameliyat sonunda  

Ameliyathane 
Personeli  

Yer yüzey dezenfektanlı(10 Lt suya 100 Ml(1/100) Çamaşır Suyu)  
solüsyonla paspaslama yapılır, paspas dezenfekte edilir. 

 
 
Çöp Kovaları 

 
-Dezenfektan 

 
-Yer yüzey 
dezenfektanı-Hızlı 
Yüzey Dezenfektanı 

 
Kirlenme oldukça 

Ameliyathane 
Personeli  

Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı suyla veya Hızlı yüzey 

dezenfektanı ile silinir ve kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir. 
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Bölüm 
Temizlik Yapılacak 

Alan 
Kullanılacak 

Malzeme 
Malzeme Özelliği Uygulama Sıklığı Yapan Kişi Açıklamalar 

STERİL ALAN 
AMELİYATHANE 

ODALARI 

Haftalık ve aylık 
temizlik 
yüzey ve zemin 

-Dezenfektan 
 
-Kompres bez 

-Yer yüzey 
dezenfektanı(10 Lt 
suya 100 Ml(1/100) 
Çamaşır Suyu) 
 

  
-Her haftanın cumartesi 
günü 
-Her ayın son cumartesi 
günü 

Ameliyathane 
Personeli  

* Haftalık Temizlik her hafta cumartesi günü saat 08 ile 12 arası yapılır. 
*Ameliyat faaliyetleri yoğunluğuna ve kontaminasyon durumuna göre 
ameliyathane her ayın son cumartesi günü acillerin dışında vaka 
olmadığında kapsamlı temizlik yapılır. 
*Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkartılır.Islak mop ile zemin 
temizliği yapılır. Kesinlikle kuru süpürme yapılmaz.*Ameliyathanenin 
tüm bölümlerinin temizliğinde  her zaman 1/100 çamaşır suyu 
kullanılır.  
*Kapılar, pencereler, duvarlar, zemin, taşınamayan malzemeler 
dezenfektanlarla silinir.*Tavan lambaları, diş üniti, kreşuar, merkezi 
sistem aspiratörleri, dolaplar dezenfektanlı solüsyonla silinir(Kuru 
alanların temizliği Mavi bez ve mavi kova ile yapılır.Ameliyathanede 
kullanılan hiçbir temizlik malzemesi başka yerde kullanılmaz. 
*Dışarıya çıkarılan malzemeler tekerlekleri de dahil silinip içeri alınır ve 
yerleştirilir.  

Cerrahi el yıkama 

lavabosu Yüzey 

-Deterjan 

-Ovma maddesi 

-Dezenfektan 

-Hızlı Yüzey 

Dezenfektanı  

-Genel temizlik 

maddesi-Yer yüzey 

dezenfektanı 

Günde 1 kez yapılır. 

İlk ameliyat öncesi. 

Kirlenme oldukça 

tekrarlanır. 

Ameliyathane 
Personeli  

Cerrahi el yıkama lavabosunu kaba kirlerinden sıvı deterjan, ovma 

maddesi ve su ile arındırdıktan sonra, dezenfektan solüsyon ile 

fırçalayarak temizlenir. Musluklar hızlı yüzey dezenfekatanı ile 

dezenfekte edilir.  

Post op  odası 

Zemin 
-Dezenfektan 

-Yer yüzey 

dezenfektanı(10 Lt 

suya 100 Ml(1/100) 

Çamaşır Suyu) 

Günde 2 kez yapılır. 

Kirlenme oldukça 

tekrarlanır. 

Ameliyathane 
Personeli  

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “S” çizilerek yapılır. 

Ayılma odası 

Yüzey 

-Dezenfektan 

- kompres bez 

-Yüzey dezenfektanı 

-hızlı yüzey 

dezenfektanı 

Günde 2 kez 

yapılır.Kirlenme oldukça 

tekrarlanır. 

Ameliyathane 
Personeli  

Tek kullanımlık (kompres) bez kullanılır. 

STERİL ALAN 
AMELİYATHANE 

ODALARI 
TIBBI CİHAZLAR 

Tansiyon aleti 

manşonu 
-Dezenfektan 

-Hızlı Yüzey 

Dezenfektanı 
Her kullanım sonrası Ameliyathane 

Personeli  

Çok kirli ve kontamine olursa sterilizasyona gönderilir. 

Ameliyathanede tek kullanımlık ( kompres) bez kullanılır. 

Steteskop 
-Dezenfektan-Hızlı 

yüzey dezenfektanı 

-Hızlı yüzey 

dezenfektanı 
Her kullanım sonrası Ameliyathane 

Personeli  
 Ameliyathanede tek kullanımlık( kompres) bez kullanılır 

Aspiratör aleti cam 

haznesi 

 

-Dezenfektan 

Yer yüzey dezenfektanı 

veya Hızlı yüzey 

dezenfektanı 

Her kullanım sonrası Ameliyathane 
Personeli  

Ameliyathanede tek kullanımlık ( kompres) bez kullanılır. Aspiratör 

haznesindeki kan ve vücut sıvıları kreşuara dökülür.Sterilizasyon alet 

yıkama lavabosunda yıkanıp, hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfekte 

edilirek amliyathaneye gönderilir.(Haznenin yıkandığı lavabo 1/10 

çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.) 
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Bölüm 
Temizlik Yapılacak 

Alan 
Kullanılacak 

Malzeme 
Malzeme Özelliği Uygulama Sıklığı Yapan Kişi Açıklamalar 

STERİL 
OLMAYAN ALAN 

GENEL 
ALANLAR 

Koridor 

Zemini 

-Dezenfektan 

 

-Yer yüzey 

dezenfektanı 

Günde 2 kez yapılır. 

Kirlenme oldukça 

tekrarlanır. 

 Ameliyathane 

Personeli 

Bu alanda kullanılan paspas arabası ve temizlik malzemeleri 

steril alanda kullanılmaz 

Kapı ve kapı kolları, 
duvarlar 

-Deterjanlı su,  
-çamaşır suyu  

-Sıvı genel temizlik 
maddesi 
-%1 çamaşır suyu (1 
litre suya 10cc çamaşır 
suyu) 

Günde 1 defa yapılır. 
Kirlenme oldukça 
tekrarlanır.  
Duvarlar ayda bir 
temizlenir. 

 Ameliyathane 
Personeli 

Mavi kova, mavi bez 

Otomatik Kapı Camları 
Deterjanlı su, uygun 
renk kodlu bez  

Cam temizleme 
maddesi 

Haftada 1 kez 
 Ameliyathane 
Personeli 

Mavi kova, mavi bez 

Tavan Deterjanlı su, 
Sıvı genel temizlik 
maddesi 

Ayda 2 defa 
 Ameliyathane 
Personeli 

Mavi kova, mavi bez 
Nemli bez ile silinir. 

 
Lavabo, 
musluklar ve WC 

Deterjan – su  
Cif 
Çamaşır suyu 

-WC yüzey temizlik 
maddesi, minaralli sıvı 
ovma maddesi, -%1 
çamaşır suyu (1 litre 
suya 10cc çamaşır 
suyu) 

Günde 3 defa yapılır. 
Kirlenme oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

 Ameliyathane 
Personeli 

*WC ve kapıları : Mavi bez – Mavi kova  
*Önce tuvaletin içine cif ve yüzey temizlik maddesi dökülerek   tuvalet 
fırçası ile  temizlenmelidir.  
 *Tuvalet zemini  ovulup yıkandıktan sonra kurumaya 
bırakılmalıdır.Klozetin dış kısmı ve sifon tankı Kırmızı bez – Kırmızı 
Kova ile silinir 
 *Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-
altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır.  
* Tuvalet ve lavabolar her gün bir defa %1’lik çamaşır suyu ile 
temizlenmelidir.Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su 
tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır.El 
yıkama lavabolarının tezgahı Sarı bez –Sarı Kova ile silinir.(Tuvalette 
kullanılan temizlik malzemeleri başka hiçbir bölüm temizliğinde 
kullanılamaz.) 

Hasta sedyeleri 
 

-Dezenfektan 
-Hızlı Yüzey 
Dezenfektanı 

Her hastadan sonra 
 Ameliyathane 
Personeli 

Mavi kova, mavi bez 

Çamaşır arabası,  - Yüzey 
dezenfektanı  
-Alkol 

Yüzey dezenfektanı 
 

Günde en az 1 defa ve 
kirlenme oldukça. 

Ameliyathane 
Personeli  

Mavi kova, mavi bez 

NOT: Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik:  
* Eldiven giyilir.  

* Hemen kâğıt havlu ile kaba kiri alınıp kırmızı tıbbi atık poşetine atılır.  

* Kan dökülen alan zeminde ise; yer yüzey dezenfektanı, duvar yada yüzeyde ise; yüzey dezenfektanı veya  hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir. 

* Ortamda cam kırıkları var ise öncelikle faraş ile kırıklar toplanarak sarı renkli delici kesici alet kutusuna atılır.  

* Tüm Yıkanabilir ve Silinebilir Yüzeylerin Dezenfeksiyon İşlemlerinde 1/10 çamaşır suyu(1 Litre suya 100 ml çamaşır suyu) veya hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır.  

* 10 litre suya 100 Ml çamaşır suyu konularak solüsyon elde edilir.Tüm Temizlik İşlemleri İçin Mutlaka Kişisel Koruyucu Ekipmanın Giyilmesi Zorunludur. 

* Başka dezenfektanlarla karıştırılmadan kullanılacaktır. El –Yüz-Göz temasından Kaçınılmalıdır. 

* Ameliyathane Hizmetlerinin verildiği alanlar yüksek riskli alanlardır. 

* Hepatit B, Hepatit C, HİV ve diğer enfekte hastaların ameliyatlarından sonra ameliyat odalarının temizliğinde standart temizlik kuralları uygulanır. Bu hastalar için odaların kapatılmasına veya 

özel bir temizliğe ihtiyaç yoktur. 
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