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1. AMAÇ:  

Fakültemizin bina içi ve bina çevresi temizliğinin sağlanması, temizlik yöntemlerini belirlenerek temizlik işlemlerini standardize 

etmektir. Bir sistem dahilinde otokontrol sağlayarak merkezin temizlik ve çevre düzenlenmesi ile ilgili eksikleri tespit ederek 

giderilmesini sağlamaktır.  

 

2. KAPSAM:  

Fakültemizdeki tüm birimleri kapsar.  

 

3. SORUMLULAR:  

Bu talimatın yürütülmesinden fakülte Yönetimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Temizlik Hizmetinin Alındığı Firma Sorumlusu ve 

tüm temizlik personelleri sorumludur.  

 

4. TANIMLAR:  

Yüksek Riskli Alanlar: Sterilizasyon ünitesi, koridoru, deposu, ameliyathane, koridoru, giyinme kabinleri, tuvalet ve banyosu. 

Orta Riskli Alanlar: Poliklinikler, protez lab. emzirme odası, poliklinik katı tuvaletleri ve koridoru, radyoloji, halka açık işlek 

bölümler, asansörler.  

Düşük Riskli Alanlar: İdari bölümler, hemşire odası, evde bakım hizmetleri odası, steril olmayan destek bölümleri, arşiv, depo, 

eğitim salonu ve poliklinik katları dışındaki koridorlar.  

 

3. UYGULAMA  

 Fakültemizin çevresi ve bina dışı; otopark, yeşil alan, dış cephe, giriş kapıları, pencere ve dış cepheye bakan kısımları,  

 Binanın içi,  

 Poliklinikler,  

 Bekleme salonları ve koridorlar,  

 Tuvaletler,  

 İdari birimler, mescit ve bebek emzirme odası, eğitim salonu, depo, arşiv.  

 Havalandırma menfezleri ve klimaların temizliği her gün kontrol edilir.  

  

3.1. RİSKLİ BÖLGELER VE TEMİZLİĞİ  

3.1.1. Yüksek Risk Alanları  

Bu alanları temizlerken özellikle dikkat etmek gerekir.  

 Kişisel koruyucu ekipmanlar takılır. 

Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılmalıdır. 

 Ortam önce havalandırılır 

Mopla kontrol edilemeyecek büyüklükteki materyaller öncelikle faraş ile toplanır, uygun çöp kutusuna atılır (ameliyathane 

bölümünde kesinlikle kuru süpürme yapılmaz) 

Zemin her gün makinede 1/10 oranında çamaşır suyu veya yüzey dezenfektanı ile temizlenir.  

Kapılar, camlar haftada en az iki kez silinmelidir. Duvarlar haftada bir silinmelidir. Kirlilik durumunda hemen 

temizlenmelidir. 

Ameliyathane lavabo ve tuvaletler Tuvalet Temizlik Kontrol Çizelgesindeki saatlerde ve gerek görüldükçe1/100 oranında 

çamaşır suyu veya yüzey dezenfektanı ile temizlenir. Tuvalet temizliğinde çamaşır suyu muhakkak kullanılmalıdır. Bu 

bölgelerde kullanılan temizlik malzemeleri başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır.  

        Çöpler zamanında ve uygun bir şekilde toplanmalıdır. Çöp kovaları uygun dezenfektanla silinip, uygun renkte poşetler 

geçirilmelidir. Ameliyathanedeki çöpler her ameliyattan sonra değiştirilmelidir. 

         Temizlik bitiminde eller yıkanıp, el antiseptiği kullanılır. 

3.1.2. Orta Risk Alanları  

 Kişisel koruyucu ekipmanlar takılır.   

    Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılmalıdır. 

Her bölümün temizliği o bölümde çalışan temizlik firması personeli tarafından yapılmalıdır.  

Personelin yaptığı temizlik işleri personel temizlik takip formu ile takip edilmelidir.  

Öncelikle odalardaki çöpler tıbbi atık yönetimi prosedürüne uygun şekilde toplanmalıdır.  

Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak ise haftada bir kez yıkanıp, durulanmalıdır. Camlar ve kapılar 

haftada bir, kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün temizlenmelidir.  
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Lavabo ve tuvaletler en az günde iki kez sıvı deterjan ile fırçalanarak, temizlenmelidir. Bu bölgelerde kullanılan temizlik 

malzemeleri başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır.  

Koridorlar ayrı paspasla ve deterjanlı su ile temizlenmeli, kurulanmalıdır.  

Gün içinde gereken sıklıkta koridor temizliği yapılmalıdır.  

 Kan ve vücut sıvısı ile kontamine olmuş bölge uygun bir materyal ile emdirilerek yüzey dezenfektanı veya  1/10 oranındaki 

çamaşır suyu dökülür, 5 dakika beklenir ve silinir. Sonra 1/100 oranında çamaşır suyu ve ya yüzey dezenfektanı ile 

paspaslama yapılır. 

 Yerler günde iki defa deterjanlı su ile paspaslanmalıdır. 

 Temizlik bitiminde eller yıkanıp, el antiseptiği kullanılır. 

 

3.1.3. Düşük Risk Alanları  

 Kişisel koruyucu ekipmanlar takılır. 

 Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılmalıdır. 

 Odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalıdır.  

 Çöp kovaları yıkanıp, kurulanmalı ve temiz poşet geçirilmelidir.  

 Temizlikte su ve deterjan kullanılmalıdır.  

 Yerler günde iki defa deterjanlı su ile paspaslanmalıdır.  

 Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalıdır.  

 Kapı ve camlar haftada bir, kapı tokmağı her gün silinmelidir.  

 Temizlik bitiminde eller yıkanıp, el antiseptiği kullanılır. 

 

*Orta, düşük riskli  bölümlerin temizliği; su ve deterjanla yapılır, dezenfektan kullanılmaz 

* Yüksek riskli bölümlerin temizliği; dezenfektanlı solüsyon ile yapılır 

 

3.2. BÜTÜN BÖLGELERDE ORTAK KURALLAR  

1. Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır. 

2. Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.                

3. Eşya ve yüzey temizliği sırasında yeşil renkli, tuvalet ve lavabo temizliğinde kırmızı renkli temizlik eldiveni giyilmelidir.  

4. Temizlik daima temiz alandan kirli alana doğru yapılır. Kapı ve pencereler, gerekli görülen her durum, zamanda ve birime 

uygun sıklıkta sıcak su ve deterjanla silinmelidir.  

5. Rutin temizlik dışında kan, ve vücut salgıları yüzeye döküldüğünde, önce uygun bir materyalle silinir sonra %10'luk 

çamaşır suyu veya uygun yüzey dezenfektanı dökülür 5 dk. beklenir 1/100oranında çamaşır suyu veya yüzey dezenfektanı  ile 

paspaslanır.  

6. Her odanın temizlik malzemesi kendine özel olmalıdır. Bir odada kullanılan temizleme suyu, kovası paspası ve temizleme 

bezleri başka bir odada kullanılmamalıdır.  

7. Paspaslar ve kumaş malzeme temizlik bitiminde bol sıcak su ve deterjanla yıkanmalı, 1/100'lik çamaşır suyunda 20 dakika 

bekletilmeli, iyice sıkılmalı, kurutulmalı saklanmamalıdır.  

8. Kovalar ve leğenler temizlik bitiminde bol su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.  

9.Kreşuvarlar, her tedaviden sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir . Ayrıca diş ünit aparatları her tedavi sonrası 

dezenfekte edilmelidir.  

10. Diş poliklinik ve tedavi odalarındaki ünitler  her gün bitiminde ve hafta sonu rutin temizlenmeli ve dezenfekte 

edilmelidir. Gözle görülür kirlilik durumunda hemen temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

11.Her hafta sonu fakülte  genelinde kapsamlı temizlik yapılmalıdır. 

 12. Kliniklerde hastalarda kullanılan malzemeler kullanımdan sonra dezenfektanlı solüsyona ilk elden atılmalıdır (Kullanılan 

solüsyonda gözle görülür kirlilik durumunda solüsyon tekrar hazırlanmalıdır).  

13. Başlıklar her kullanımdan sonra yüksek düzey alet dezenfektanı ile temizlenmelidir.  

14. Ünit hasta koltukları gerektikçe deterjan ve dezenfektanlı solüsyonla silinmelidir.  

15.Eğer  Çamaşır suyunu yüzey dezenfektanı olarak kullanıyorsak  bir litre suya 100ml. (1/10 oranında), kan ve vücut 

sıvılarının temas ettiği yüzey uygun bir materyal ile silindikten sonra 5 dak. beklenir, 10 litre suya 100ml. çamaşır suyu eklediğimiz 

(1/100 oranında) solüsyon ile paspaslanır.  

 

3.3. YER YÜZEY TEMİZLİĞİ  

1.Ünit ve dolap altları ile arkaları dâhil olmak üzere oda zemini nemli mop ile dip kısmından kapıya doğru “s” çizerek 

paspaslanmalıdır.  

2. Bir odada kullanılan mop temizlenmeden başka bir odada kullanılmamalıdır.  
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3. İşlem bitiminde kullanımı biten mop temizlenip kurumaya bırakılmalıdır.  

4. Oda zemini her gün sabah ve akşam olmak üzere en az iki kez çift kovalı temizlik arabası ve paspas ile yer yüzey 

dezenfektanı veya deterjanlı su kullanılarak paspas edilmelidir.  

5. Paspas arabasının mavi kovasında temiz dezenfektanlı solüsyon, diğer kırmızı kovasında ¼ kadar su bulunmalıdır.  

6. Paspas önce temiz mavi kovada ıslatılır, ortada bulunan sıkma mekanizması kırmızı kovanın üstüne takılır ve kullanım 

sonrası sıkma işlemi her zaman bu tarafta yapılır.  

7. Kirlenen paspas kirli kovasında yıkanır, aynı tarafta sıkılır. Sonra temiz kovada bir daha yıkandıktan sonra kirli kovada 

sıkılarak zemin paspaslanmalıdır.  

8. Diş üniti odalarında kullanılan paspas başka hiç bir alanın temizliğinde kullanılmamalıdır.  

9. Her oda için ayrı temizleme suyu hazırlanmalıdır.  

10. Islak bırakılan her malzeme mikropların üremesi için uygun ortam oluşturduğundan buna dikkat edilmeli.  

 

3.4. EŞYA VE YÜZEY TEMİZLİĞİNDE BEZ VE KOVALARIN KULLANIM ALANLARINA  

GÖRE RENKLERİ  

1. Sarı bez ve kova ile tuvaletler hariç bütün ıslak alanlar. 

2. Yeşil bez ve kova ile tuvalet-banyo.  

3. Mavi bez ve kova ile bütün kuru alanlar (el değen yerler, pencere çerçeveleri, cam önleri, kapılar).  

4. Kırmızı bez ve kova ile Ünit üzerinde hasta kullanımına ait kısımlar, lavabolar, kendisine ait fırça ile çevreye sıçratmadan, 

musluklara sürülmeden fırçalanmalıdır. Zemin temizliğinde mikropların diğer alanlara yayılmasını önlemek için hortum 

kullanılmamalıdır.  

5. Tuvalet kapıları ve tuvalet kapılarının kolları Yeşil bez ve kova ile kullanılarak kapı üstten alta doğru silinmelidir. 

6. Tuvalet sifon kolu sulandırılmış çamaşır suyu emdirilmiş kâğıt havlu ile silinmelidir.  

7. Her temizlikte bez ve kovalar kullanımdan sonra temizlenerek kuru saklanmalıdır, bezler ve kovalar ayrı muhafaza 

edilmelidir.  

3.5. TABLO 1: YAPILAN TEMİZLİKTE ELDİVEN KULLANIMI 

 

Alanı Eldiven Türü Renk 

   

Temizlik Plastik Kırmızı ve yeşil 

   

Evsel Atık Toplama Plastik Sarı veya mavi 

   

Tıbbi Atık Toplama Kumaş üzerine kauçuk kaplı Turuncu 

   

 

 

3.6. TUVALETLERİN VE LAVABOLARIN TEMİZLİĞİ  

1. Tuvalet önüne DİKKAT KAYGAN ZEMİN ibareli levha konulmalı. 

2. Önce sifon çekilir, klozet içine toz deterjan dökülerek klozetin içi tuvalet fırçası ile temizlenmelidir.  

3. Fırça kesinlikle tuvaletin oturma yerinde ve dış kısmında kullanılmamalıdır.  

4. Klozetin etrafı deterjan emdirilmiş kâğıt havlu ile temizlenmelidir.  

5. Tuvalet zemini 1/100 oranında çamaşır suyu dökülerek zemin fırçalanır.  

6. Lavabolar içi, dışı, altı temiz olmalı, çizik ve leke olmamalı, uygun dezenfektanlı solüsyon veya deterjanlı su ile fırçalanıp 

temizlenmelidir.  

7. Temizliği yapan personel Tuvalet Temizlik Takip Çizelgesi’ ne imzasını atar.  

 

3.7. KAN VE VÜCUT SIVILARI DÖKÜLDÜĞÜNDE YAPILAN TEMİZLİK  

1.Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli, dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır.  

2.Katı yüzeylerin üzerine damlayan, sıçrayan sıvıların kâğıt havlu ile kaba kiri alınmalı, tıbbi atık kovasına kullanılan eldiven 

ile birlikte atılmalı, 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenmeli.  

3.İşlemi yapan personel kendini korumak için koruyucu ekipmanlarını kullanmalıdır.  

4.İşlemden sonra mutlaka eller yıkanmalı ve el antiseptiği kullanılmalıdır. 
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3.8. ODA/OFİS TEMİZLİĞİ 

1. Gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir (kuru temizlik mopları ve dispenser’ları, sıvı 

deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri,  çekçek, faraş, kova, eldiven 

vb.). 

2. Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır. 

3. Odadaki çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp 

bidonuna taşınmalıdır. 

4. Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılmalıdır. 

5. Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 

6. Oda zemini çekçek ve faraş ile kaba kirlerden arındırılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmamalıdır. 

7. Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, masa, dolaplar, sehpa vb.) tozu alınmalıdır. 

8. Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadığı sürece temizlik su ve sıvı deterjanla yapılmalıdır. 

9.  Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır 

10.  Oda/Ofis temizliği tamamlandıktan sonra çek çek ve faraş ile koridorda bulunan kaba kirler uzaklaştırılır, tüm eşyaların 

(masa, oturma grubu, duvar bandı, tablolar, vb.) tozu alınır, su ve sıvı deterjan ile zemin paspaslanır ve kurulanır. 

11.  Koridor temizliğinde hasta odası ve ofislerde kullanılandan farklı paspas ve kuru mop kullanılmalıdır. 

12.  Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilmelidir. Yoğun kirlenme meydana 

gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır. 

13.  Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinasında sıcak su  (>60°C)  ile yıkanarak kurutulmalıdır. Kullanılan 

bezler ve paspaslar çamaşır makinasında yıkanamadığı durumlarda 1/100 oranında hazırlanan çamaşır suyunda 20 dakika 

bekletildikten sonra temiz su ile yıkanıp kurumaya bırakılır. 

14.  Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam 

edilmemelidir. 

15.  Gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden temizlik yapılır. 

 

3.9. ÇİFT KOVALI- PRESLİ PASPAS ARABASI KULLANIMI 

1. Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanarak havlarından arındırılmalıdır. 

2. Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır. 

3. Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır. Mavi kovaya uygun konsantrasyonda dezenfektanlı 

solüsyon (Üretici Firma önerisine uygun olarak), kırmızı kovaya ise ¼ olacak kadar temiz su koyulur. 

4. Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır. 

5. Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada 

yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve 

deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır. 

6. Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulduktan sonra 

tekrar kullanıma sokulmalıdır. 

7. Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulanmalı, paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri 

önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır. 

 

3.10. GENEL KURALLAR  

 

Temizlik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacı ile teknik şartname hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli formlar 

kullanılır. Dökümanların kaydı, Temizlik Kontrol Sorumluları tarafından takip edilir. Formların değerlendirme aşamasında tespit 

edilen eksiklikler hastane idaresine sunulur. Hizmet alımı yapılan firma hakkındaki gerekli girişimler hastane yönetimi tarafından 

değerlendirilir. 

 

FAKÜLTEMİZDE BULUNAN DİĞER YÜZEYLERİN PERİYODİK TEMİZLİĞİ 

 

Malzeme/Yüzey Temizlenme Sıklığı Nasıl Temizlenecek? 

   

Sedye, Tekerlekli sandalye Günde en az bir kez ve Su ve deterjanla silinmeli 

Acil arabası, Çamaşır arabası Kirlendikçe  

Serum askıları   

   

Mobilyalar Günde bir kez Toz alma 

 Ayda bir kez Su ve deterjanla silinmeli 
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Camlar Haftada bir kez Cam temizleme maddesi ile 

  silme ve kurulama 

   
Perdeler Ayda bir kez Kirlendikçe 

  Kuru vakum, Yıkama 

   
Duvarlar Gerekli görüldükçe Su ve uygun deterjanla silinmeli 

   

Tavanlar 6 Ayda bir kez 

Kuru vakum uygulanmalı ve deterjanla 

silinmeli 

   
Tavan lambaları Haftada bir kez Toz alma 

 Ayda bir kez Nemli bezle silme 

   

Radyatörler Günde bir kez Toz alma 

 Haftada bir kez Fırçalama 

   

Ahşap bölgeler Günde bir kez Toz alma 

   

Zemin Kirlendikçe ve günde en az 2 defa Su ve uygun deterjanla silinmeli 

   

Halı Kirlendikçe Su ve uygun deterjanla silinmeli 

   

Baca kapakları Ayda bir kez Mekanik temizlik ve kuru 

Havalandırma boşlukları  vakum uygulama 

   

Teras ve çatı Ayda bir kez Süpürme ve yıkama 

   

 

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:  

1. Ofis Temizlik Formu (KY.FR.24)  

2. Tuvalet Temizlik Kontrol Formu ( KY.FR.35)  

3. Tıbbi Atık Deposu Temizlik Kontrol Formu ( KY.FR.33)  

4. Klinik Temizlik Kontrol Formu (KY.FR.25)  

5. Temizlik Hizmetleri Kontrol Formu (KY.FR.23) 

6.  Çevre Temizlik Talimatı (KY.TL.04) 

7. Protez Laboratuvarı Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı (KY.TL.11) 

8. Temizlik Hizmetini Denetleme Talimatı (KY.TL.10)  

9.Temizlik Arabası Kullanım Tablosu (KY.RH.02) 

 


