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1. Amaç:   
Bu talimatın amacı, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında yer alan bütün koridor ve bağlantı 
koridorları, tedavi odaları, hemşire odaları, poliklinikler, klinikler, ameliyathaneler, laboratuarlar, 
fizik tedavi bölümleri, eczane, tıbbi malzeme depoları, çamaşırhane, ofisler, genel tuvaletler, 
depolar, morg, acil servis, kan merkezi, hemodiyaliz, yoğun bakımlar ve radyoloji ünitelerinin 
temizliğinin standart ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.  
 

2. Kapsam:  
Bu talimat genel hastane temizliği faaliyetlerini kapsar. 

 
3. Sorumlular:  

UÜ-SUAM ve UÜ-ARUAM’daki birimlerin temizliğinden ilgili kontratlı firma çalışanları, hastane 
adına kontrolünden temizlik kontrolörlüğü ve ilgili başhekim yardımcısı sorumludur. 
 

4. İlgili Dokümanlar: 
 

•••• PL-TYG-01 Atık Yönetim Planı 
•••• TA-EÖK-04 Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerinin Uygulanması Talimatı  
•••• TA-EÖK-05 El Yıkama ve El Antisepsisi Talimatı 
•••• TA-EÖK-15 Çalışma Sırasında Yaralanma-Temas Sonrası Enfeksiyon Önleme Talimatı  
•••• TA-EÖK-20 Kesici Delici Atıklar Talimatı  
•••• TA-EÖK-23 Kan ve Vücut Sıvıları Dökülmelerinde Enfeksiyon Kontrolü Talimatı 
•••• TA-EÖK-25 Ameliyathane Temizlik Talimatı  
•••• TA-EÖK-26 Hasta Odası Temizlik Talimatı 
•••• TA-EÖK-27 İzolasyon Uygulaması Yapılan Odaların Temizliği Talimatı 
•••• TA-EÖK-28 Koridor, Büro, Depo ve Asansör Temizlik Talimatı 
•••• TA-EÖK-29 Yoğun Bakım Üniteleri ve Diğer Yüksek Riskli Alanlarda Temizlik Talimatı 

 

5. Dağıtım: 
UÜ-SK Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının tümü elektronik ortamda yayınlanmaktadır. 

Bu dokümana, UÜ-SK İntranet ağı üzerindeki kullanıcılar ulaşabilir.   

6. Uygulama: 

6.1. Enfeksiyon Riski Açısından Hastane Bölümleri  

6.1.1. 1.Bölge (Dü şük riskli alanlar): İdari bölümler, sekreterlik odaları, sınıflar, seminer 
salonları, yemekhane, teknik bürolar, hasta ile doğrudan teması olmayan bölümler.  

6.1.2. 2.Bölge (Orta riskli alanlar): Klinikler, Poliklinikler, mutfaklar, tedavi odaları, radyoloji, 
fizik tedavi ünitesi, çamaşırhane. 

6.1.3. 3.Bölge (Yüksek riskli alanlar): Ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri, Yanık Ünitesi, 
Hematoloji ve Onkoloji (Çocuk ve Erişkin), Diyaliz Ünitesi, Nefroloji Kliniği (Çocuk ve 
Erişkin), Doğumhane, izolasyon önlemi alınmış hasta odaları, Yenidoğan Kliniği, 
Girişimsel Radyoloji Odaları, Endoskopi Odaları, Hemodinami laboratuarı. 

6.1.4. 4.Bölge: Çalışan personel açısından enfeksiyon riski yüksek olan alanlar: Laboratuar, 
çamaşırhane, merkezi sterilizasyon ünitesi.  

6.2. Temizlikte Uyulması Ve Bilinmesi Gereken Genel  Kurallar: 

6.2.1. 1.Bölge: Tüm yüzeylerde su ve deterjanla temizlik yeterlidir. 
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6.2.2. 2. Bölge: El ve cilt ile sık temas eden yüzeyler ( kapı kolu, yatakların korkulukları, ışık 
düğmeleri, tuvalet, tuvalet çevresindeki yüzeyler, lavabolar, banyolar)  çamaşır suyu 
(500ppm) ile dezenfekte edilir. Yerler ve duvarlar su ve deterjanla temizlenir. 

6.2.3. 3. Bölge:  Bu bölgede zemin dezenfekte edilmelidir (Çamaşır suyu (500 ppm)). 2. bölge 
için kullanılan diğer temizlik ve dezenfeksiyon kuralları burada da geçerlidir. 
Ameliyathane için Ameliyathane Temizlik Talimatı geçerlidir.  

6.2.4. Deterjan veya klor solüsyonu yüzeylerle iki dakika temas etmelidir. Mekan mutlaka 
havalandırılmalıdır.  

6.3. Temizliğe başlamadan önce klinik başhemşiresi odaları kontaminasyon riski açısından kontrol 
eder.  

6.4. DEZENFEKSİYON: Hastane temizliğinde dezenfeksiyon teriminin kullanıldığı her alanda, 
enfeksiyon kontrol komitesinin o alan için uygun gördüğü ve kullanılmasına onay verdiği 
dezenfektan solüsyonun, doğru konsantrasyonda ve uygun şekilde kullanılması anlaşılmalıdır.  

6.5. Tüm temizlik işlemleri sırasında “El Yıkama ve Antisepsisi Talimatı ”, “Standart Enfeksiyon 
Kontrol Önlemlerinin Uygulanması Talimatı ” ve “Kan Ve Vücut Sıvıları Dökülmelerinde 
Enfeksiyon Kontrolü Talimatı ” na uyulur. 

6.6. Her türlü temizlik işlemi sırasında Tablo–1  deki öneriye göre uygun eldiven giyilmeli,  eldivenli 
ellerle kapı kolu, telefon, masa vb. yüzeylere temas edilmemelidir. İşlem bitiminde kullanılan 
eldiven çıkarılıp tıbbi atık çöp kovasına atılmalı, eller yıkanmalı, aynı eldivenle odadan odaya 
veya kirli bir alandan temiz bir alana geçilmemelidir. 

6.7. Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle 
kullanılmamalıdır. Eller eldiven varken yıkanmamalıdır. 

6.8. Temizlik personeli temizlik yaparken Tablo-2 ’de belirtilen renk kodlu temizlik sistemini uygular. 

TABLO–1. Hastane Temizli ğinde Eldiven Kullanımı:  

Alan Eldiven Türü Renk 

Islak Alanlar  
(Lavabo, fayans, duş teknesi, banyo aksesuarları) 

Tek kullanımlık, plastik Şeffaf 

Tuvalet Tek kullanımlık, plastik Şeffaf 
Çöp toplama Tek kullanımlık, plastik Şeffaf 
Oda temizli ği Tek kullanımlık, plastik Şeffaf 

 

TABLO–2. Kova ve Bezlerde Renk Kodlu Temizlik Siste mi 

Alanlar Kova Rengi Bez Rengi 

Hasta Odaları Ofisler, Genel Kullanıma 
Açık İç Mekânlar Mavi Mavi 

Tuvalet ve Banyoda Orta Riskli Alanlar 
(Fayans, Duş Teknesi Vb) Sarı Sarı 

Tuvalet Ve Banyoda Yüksek Riskli Alanlar 
(Klozet, Lavabo) Kırmızı Kırmızı 

Kontaminasyon Riski Yüksek Yüzeyler 
(Hasta Yemek Masası Vb…) Yeşil Yeşil 
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6.9. Temizlikte ıslak temizlik yöntemleri tercih edilir. Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 
Kirli alanların temizliğinde kullanılan bezler temiz alanların temizliğinde kullanılmaz.  

6.10. Oda temizliği sırasında:  

6.10.1. Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılır.  
6.10.2. Sıvı sabun kontrolü yapılır. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, boşalan 

sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar  doldurulmalıdır.  
6.10.3. Elektrikli aletler (televizyon, kumanda) deterjanlı ıslak temiz bez ile silinir.  

6.11. Temizlikte kullanılan araç, gereç, malzemeler, deterjanlar ve dezenfektanlar ayrı                        
olarak temizlik işleminden hemen önce hazırlanır. 

6.12. Paspaslar ve temizlik bezleri kullanım sonrası kirli bırakılmaz. Yıkanması için kırmızı torba 
içinde tedarikçi temizlik firmasına gönderilir. Firma, bu paspas ve temizlik bezlerini önce 1000 
ppm’ lik çamaşır suyunda en az 10 dk. bekletir, daha sonra enfekte çamaşırlar için ayrılan 
makinede bunları yıkar ve kurutur. 

6.13. Çöp kovaları sık aralıklarla kontrol edilir, kovalar tam dolmadan çöplerin alımı sağlanır, çöplerin 
toplanması esnasında torbaların ağzı çift boğum yöntemiyle kapatılır ve gün sonunda çöp 
kovalarının temizliği deterjanlı su ile yapılır.  

6.14. Hastane temizliğinin, alanlara ait temizlik ilkeleri Tablo-3 ’de belirtilmiştir. 

TABLO–3. Alanlara Göre Hastane Temizli ği İlkeleri: 

ALANLAR ALANLARIN TEM İZLİK PERİYODU MALZEME VE YÖNTEM İ 

Banyolar En az günde bir kez ve her hastadan 
sonra fırçalanarak ya da ovularak yapılır 

Su ve deterjanla yapılan temizlik sonrası 500 ppm’lik 
çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. 

Tuvaletler En az günde iki kere -Gerektikçe 
Su ve deterjanla yapılan temizlik sonrası 500 ppm’lik 
çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.Tuvalet fırçaları 
kuru tutulmalıdır. 

Lavabolar En az günde iki kere -Gerektikçe Su ve deterjanla yapılan temizlik sonrası,  500 ppm’lik 
çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. 

Duvarlar, Pencereler, 
Güneşlik ve Perdeler 

Ayda bir kez, 
Gerektikçe(Görünür derecede kirli ise) 

Duvarlar ve pencereler deterjanla silinir. 
Hasta çıkartıları ile kirlenmiş ise duvarlar ve 
pencereler su ve deterjanla yapılan temizlik sonrası,  
500 ppm’lik çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. 
Güneşlik ve perdelere kontamine çamaşır işlemi 
yapılır. 

Tavanlar 
Tavandaki Lambalar 

Ayda bir kez, 
Görünür derecede kirli ise.  

Kuru vakumla yapılmalı 
Nemli bezle silme işlemi yapılmalı 

Yerler 
( Temizlik ve Dezenfeksiyon 

Bölgeye Göre Yapılır) 
Günde iki kez ve gerekirse daha sık 

Kuru süpürme uygun değildir. 
Islak temizlik yöntemi kullanılmalıdır(Deterjanla 
ıslatılmış paspaslar). 
Deterjana dezenfektan eklenmemelidir.  
Çıkartı, kan, vb varsa  “Kan ve Vücut Sıvıları 
Dökülmelerinde Enfeksiyon Kontrolü Talimatı” 
uygulanmalıdır. 
Elektrikli vakum süpürgeleri kullanılıyorsa günlük 
temizlikten sonra toplama torbası atılmalı ya da 
dezenfekte edilmelidir. 



 

UÜ-SK GENEL HASTANE TEM İZLİĞİ TAL İMATI 

Dok.Kodu : TA-EÖK-24 İlk Yay.Tarihi : 15 Şubat 2007 Sayfa 
4/5 

Rev. No : 02 Rev.Tarihi : 02 Şubat 2009 

 

           Bu doküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 

                                          

ALANLAR ALANLARIN TEM İZLİK PERİYODU MALZEME VE YÖNTEM İ 

Hasta Odaları Günde iki kez ve gerekirse daha sık Bölgeye göre davranılır. Daha sonra oda 
havalandırılmalıdır. 

Kapılar Haftada bir Su ve deterjan ile temizlenir. 

Kapı Kolları Her gün Su ve deterjan ile temizlendikten sonra 500 ppm’lik 
çamaşır suyu ile silinir. 

Hasta Etajerleri Her gün  Su ve deterjan ile temizlenir. 
Haftada bir 500 ppm’lik çamaşır suyu ile silinir. 

Hasta Yemek Masası Her yemek sonrası Bir temizlik deterjanı ile silinmelidir. 

Paspas Kovaları Günde iki kez Su ve deterjan ile temizlendikten sonra 500 ppm’lik 
çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. 

Hasta Karyolası 
Karyola kenarları her gün 

Karyolanın  tamamı hasta taburcu 
olduktan sonra. 

Su ve deterjan ile temizlenir. 
Hasta taburcu olduktan sonra ve haftada bir  500 
ppm’lik çamaşır suyu ile silinir. 

Fırçalar Her kullanımdan sonra 

Su ve deterjan ile temizlendikten sonra  500 ppm’lik 
çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli, kuru olarak 
saklanmalıdır. 
Hasta odası, ofis, tuvaletler ve lavabolar için ayrı 
fırçalar kullanılmalıdır. 

Lavabo Altları Her gün küf varlığı açısından kontrol edilir. 
Su ve deterjan ile temizlenir. 
Lavabo altlarına hastalara veya hastaneye ait eşya 
ve malzeme konulmasına izin verilmez.   

Buzdolabı 
Haftada bir kez 

Her hastadan sonra 
 

Bir temizlik deterjanı ile silinmelidir. 
Buzdolabı temizleme işlemine başlamadan önce 
buzdolabının içindekiler boşaltılır, fişi çekilir. 
Buzdolabının önce iç kısmı temizlenir kurulanır 
kapağı kapatılır. Dış yüzeyi silinir ve kurulanır. 
Buzdolabının fişi tekrar takılır. Malzemeleri yerleştirilir 
ve kullanıma hazır halde bırakılır. 

Sedye, Tekerlekli 
Sandalyeler, Acil 

Müdahale Arabası, 
Çamaşır Arabası vb. 
Hareketli Malzemeler  

Her gün 

Su ve deterjan ile temizlendikten sonra 500 ppm’lik 
çamaşır suyu ile silinir.                          
Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme halinde “Kan ve 
Vücut Sıvıları Dökülmelerinde Enfeksiyon 
Kontrolü  Talimatı” uygulanmalıdır. 

 

6.15. Temizlik Personeli Çalı şanlarının E ğitimi 

6.15.1. İşe yeni alınan tüm temizlik personeli UÜ-SK Personel Eğitim Komitesi  tarafından 
düzenlenen kuruma oryantasyon eğitim programına katılır.    

6.15.2. Temizlik personelinin birime ve göreve oryantasyonu kontratlı firma  tarafından yapılır. 

6.15.3. Temizlik personelinin göreve başladığı birim için yapılacak birime oryantasyon 
konuları, Birim Oryantasyon Sorumlusunun görüşleri  alınarak oluşturulur. Temizlik 
personeli göreve oryantasyon eğitimi kontratlı firma tarafından verilir.  

6.15.4. Tüm temizlik personeli göreve oryantasyon eğitiminde Enfeksiyon Kontrol Komitesinin 
belirlediği eğitimi teorik ve pratik olarak alırlar. 
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6.15.5. Kontratlı firma tarafından,  temizlik Personeli göreve oryantasyon ve yıllık eğitim planı 
hastane idaresi ve enfeksiyon kontrol  komitesinin, UÜ-SK Personel Eğitim Komitesi 
görüşleri alınarak hazırlanır. 

6.15.6. Personel gerekli eğitimleri almadan ve hastane temizlik kontrolörleri  tarafından yeterli 
bulunmadan tek başına görevlendirilemez. Birimde izolasyon yapılmış hasta odalarının 
temizliği en sona bırakılır. İzolasyon yapılmış hasta odalarının temizliği için mutlaka 
enfeksiyon kontrol komitesi ile iletişime geçilerek, o alan için uygun  gördüğü ve 
kullanılmasına onay verdiği dezenfektan solüsyonun, doğru konsantrasyonda ve uygun 
şekilde hazırlanarak alanın temizliği “İzolasyon Uygulaması Yapılan Odaların Temizlik 
Talimatı”  na uygun olarak yapılır. 

6.16. Ameliyathanelerin temizliği “Ameliyathane Temizlik Talimatı”na göre yapılır.Yoğun bakımlarda 
yapılan alan temizliği “Yoğun Bakım Üniteleri ve Di ğer Yüksek Riskli Alanlarda Temizlik 
Talimatı” na  göre  yapılır. Hasta odaları, banyoları ve tuvaletlerinin temizliği “Hasta Odası 
Temizlik Talimatı”  na göre yapılır. 

6.17. Koridor, asansör, ofis ve depoların temizliği “Koridor, Büro, Depo ve Asansör Temizlik 
Talimatı” na uygun olarak yapılır. 

6.18. Temizlik çalışanı güvenliği için temizlik esnasında “Standart Enfeksiyon Kontrol 
Önlemlerinin Uygulanması Talimatı” nda belirtilen önlemleri alır. 

 

7. Gözden Geçirme ve Onaylama: 
 

Süreç Sahibinin gözden geçirmesi:  
 
Yönetim temsilcisinin gözden geçirmesi: 
 
Yönetimin onayı:  
                                                                                                
—————————               Tarih : ————————— 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

28 Haziran 2013 tarihinde gözden geçirilmiş ve revize edilmesine gerek görülmemiştir. 
 


