
 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

KAPALI ALAN TEMİZLİK TALİMATI 

Doküman No TLM037 

Yayın Tarihi  25.01.2022 

Revizyon No  00 

Revizyon Tarihi   

Sayfa No 1/2 

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 

Tayfun ŞENER 

(Genel Sekreter Yardımcısı) 

Doç. Dr. Salih KESGİN 

 (Genel Sekreter) 

Kalite Koordinatörlüğü  

 

1. Temizlik, temiz bölgeden kirliye doğru yapılır. 

2. Temizlik solüsyonu, temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır. Temizlik yapılırken deterjanın veya 

dezenfektanın üzerinde yazılı talimat göz önüne alınarak kullanılır. 

3. Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalıdır. Risk alanlarına göre ayrı kullanılmalıdır. 

4. Kirlenen bezler, paspaslar vb. hemen temizlenmeli, temizliğe kirli bez, paspas vb. ile devam edilmemelidir. 

5. Temizlik bezleri ve malzemeleri kova içinde veya ıslak bırakılmamalıdır. 

6. Kirlenen bezler deterjanla veya çamaşır makinasında yıkanmalı, sonrasında kullanılmalıdır. 

7. Temizlik malzemelerinin elde kullanımı sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bittikten sonra eldivenler 

çıkarılarak el hijyeni sağlanmalıdır. 

8. Eğer elde yara, çizik, vb. varsa, kimyasal malzeme veya temiz olmayan nesnelerle temas edilmeden mutlaka 

eldiven giyilmelidir. 

9. Eldivenli eller ile sadece temizlik yapılacak alanlara temas edilmeli, telefon, bilgisayar vb. alanlara temas 

edilmemelidir. 

10. Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kullanılmamalıdır. 

11. Tuvaletler en son temizlenmelidir. 

12. Kirli mop ile temizlik yapılmamalı, kirlenen moplar önce kirlerinden arındırılmalı sonra temizliğe devam 

edilmelidir. 

13. Paspaslama için kullanılacak su temiz olmalıdır. 

14. Temizlik veya paspas yapılan alanlar hemen havalandırılarak, ortamdaki kokuların dağılması ve temiz 

havanın içeri girmesi sağlanmalıdır. 

15. Temizlik maddeleri ile dezenfektanlar birbirine karıştırılmamalıdır. 

16. Temizlik malzemesi başka bir temizlik malzemesi ile asla karıştırılmamalı. Sadece gerekli ise su ile 

karıştırılarak seyreltilmeli. 

17. Temizlik/dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde hemen değiştirilmelidir. 

18. Gerekli görülen durumlarda periyodik zaman beklenmeden derhal temizlik yapılmalıdır. 

19. Temizlik malzemeleri veya temizlik arabaları temizlik esnasında insanlara çok yakın yerlere 

bırakılmamalıdır. 

20. Islak zeminli yerlerde temizlik yaparken koşmamalı, hızlı veya ani hareket edilmemelidir. 

21. Temizlik malzemelerinin tadına bakılmamalı, çıkardığı gaz, buhar, koku vb. solunmamalıdır. 

22. Yüksek yerlerde temizlik yaparken sandalye, tabure vb. aparatın üzerine çıkarak çalışılmamalıdır. 

23. Pencerelerin camlarını silerken camdan dışarı çıkarak, dış yüzeyine uzanarak veya sarkarak çalışılmamalıdır. 

24. Kırık, keskin kenarlı, sivri uçlu vs. durumdaki eşyaların temizlik, taşıma vb. işlerinde önce güvenlik önlemini 

alarak gereği yapılmalıdır. Bu malzemeler gelişi güzel ortalıkta bırakılmamalıdır. 

25. Sulu veya ıslak zeminli alanlardaki çalışmalarda, kaydırmaz tabanlı ayakkabı, çizme, bot vb. giyilmeli. 

Terlik, sandalet vb. türden ayakkabılar giyilmemelidir. 

26. Sulu veya ıslak zeminli alanlardaki çalışmalarda, eşya, malzeme vb. taşırken kayarak düşmelere karşı 

gereken tedbirler alınmadan çalışma yapılmamalıdır. 

27. Kimyasal temizlik malzemeleri, almış olduğunuz eğitim, ilgili yönetmelikler veya imalatçı firmaların 

kullanım talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır. 

28. Elektrikli cihazlara, elektrik panolarına veya her türlü elektrik donanımlarına su tutulmamalı, sıçratılmamalı, 

bunlara temastan sakınılmalıdır. 

29. İş yaparken beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınıza veya diğer çalışanlara zarar verecek, kazaya uğratacak ya 

da çevreye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. 

30. Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılır. 

31. Tavan, tavan lambaları, dolap, pano ve resim üstleri kontrol edilerek örümcek ve tozlar fırçalanır. 

32. Odadaki çöp kovalarının içerisindeki çöpler, oda dışarısında, büyük çöp poşetine alınır. Gerekirse yeni poşet 

değiştirilir.
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33. Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, masa, dolap, etajer vb.) tozu alınır. Oda zemini temiz 

alandan başlayarak masa altları dahil olacak şekilde kapıya doğru paspaslanarak hemen kuru mop ile 

kurulanır. 

34. Faal durumdaki elektrikli araçlar hiçbir şekilde nemli, ıslak bez ile temizlenmez. 

35. Tuvalet temizliği esnasında tüm kâğıt ve sabun stokları kontrol edilir. Eksik tuvalet kağıtları ve havlu 

peçeteler tamamlanır. 

36. Tuvalet taşı veya klozet içerisi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanır. 

37. Tuvalet taşı veya klozet çevresi ayrı bir temizlik fırçası/bezi ile silinir. 

38. Silme işlemi bittiğinde durulama yapılır. 

39. Tuvaletlerde bulunan lavabolara deterjan veya ovma maddesi dökülerek ayrı bir fırça ile fırçalanır. 

40. Silme işlemi bittikten sonra ise durulanır. 

41. Lavabolar günlük olarak temizleme maddeleri ile temizlenir. 

42. Aynalar temiz bir bez ve deterjanlı su ile silindikten sonra temiz bir bez ile kurulanır. 

43. Tuvalet temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri başka bir alanda kesinlikle kullanılmaz. 

Her atık, kendi cinsine göre ilgili atık kutusuna atılmalı. 


