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Hazırlayan                                

Çağla ÖZÜNÖZÜ                                      
İş Güvenliği Uzmanı 

 

 
Sistem Onayı                                

Suat ÇALMAZ                                      
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi 

 
Sistem Onayı                                

Özcan TÜRKOĞLU                                      
Genel Müdür 

 
Yürürlük Onayı                                

Zekeriya ŞANLIER                                      
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

1. Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde mutlaka ellerinizi yıkayınız. 

2. Temizlik sırasında mutlaka gerekli kişisel koruyucu donanımlarınızı (önlük ve eldiven) kullanınız. 

3. Lavabo, tuvalet ve zeminin temizlik fırçası malzemeleri ayrı olacaktır. Farklı alanlarda ve başka amaçlarla 
kullanmayınız. 

4. Günde en az üç kez çöp kutularını boşaltınız. 

5. Temizlik arabalarını/kovalarını sık sık temizleyiniz. 

6. Çamaşır suyu ile farklı deterjan malzemelerini kesinlikle karıştırmayınız. 

7. Lavaboları, lavabo fırçası ve lavabo temizleyicisi (ovma maddesi veya çamaşır suyu) ile temizleyiniz ve iyice 
durulayınız. 

8. Lavabo aynalarını ayrı bir temizlik bezi (Mavi bez) ile siliniz. 

9. Musluk başlarını ovucu bir deterjanla, ayrı bir bez (Sarı Bez) kullanarak temizleyiniz.  

10. Sabunlukların dış yüzey temizliğini her temizlikte yerine getiriniz. Sıvı sabunlar bittiğinde sabunlukları 
yalnızca bu işleme özgü fırça (Lavabo fırçası) ile fırçalayarak temizleyip, kurulayın ve bu işlemlerden sonra 
yeniden doldurunuz. 

11. Tuvaletin iç kısmını tuvalet temizleyicisi (çamaşır suyu) ile tuvalet fırçasıyla fırçalayarak temizleyiniz. 

12. İç ve dış kapı kollarını temiz bir bezle (Yeşil bez) siliniz. 

13. Tuvalet kağıtları ve el kurulama havlularını kontrol ederek eksikleri gideriniz. 

14. Tuvalet zeminini tuvalet temizleyicisi (çamaşır suyu) ile zemin temizlik fırçasını kullanarak temizleyiniz. 

15. Tuvalet zemini temizlenirken uygun sağlık ve güvenlik işaretlerini (kaygan zemin levhası) tuvalet girişlerinde 
kullanınız. 

16. Son olarak tuvalet zemin temizlik işlemini paspaslama ve kuru mop kullanarak kurulayarak bitiriniz. 

17. Zemini kesinlikle ıslak veya deterjanlı bırakmayınız.  

18. Temizlik işlemi bittiğinde temizlik malzemelerini yıkayıp ve kuru bir şekilde saklayınız. 

19. Gün sonunda kullanılan paspas başlıkları ve mop başlıklarını temizleyiniz, iyice sıktıktan sonra saçakları 
yukarı gelecek şekilde koyarak kurumasını sağlayınız. 

20. Tuvalet temizliğini yukarıdaki maddelerde belirtildiği gibi her sabah, öğle ve akşam yapınız ve gün içerisinde 
2 saatte bir kontrol ediniz. 

21. Tuvalet temizlik takip çizelgesi, tuvalet temizliği ve saat kontrollerinde temizliği yapan personel tarafından 
imzalanır. 

 


