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DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 
        (TEMİZLİK HİZMETLERİ)

 

            MİSYONUMUZ

TBMM yasama görevini yerine getirirken, ihtiyaç 
duyulan lojistik destek hizmetlerini en etkin ve verimli 
bir şekilde sunmak suretiyle milletvekilleri, çalışanlar 
ve ziyaretçiler üzerinde memnuniyet verici bir ortam 
sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

             VİZYONUMUZ

Demokrasimizin kalbi, yüce ve saygın bir kurum 
olan TBMM de sunulan hizmetlerde beklentilere 
cevap verebilen nitelikte, insan merkezli, katılımcı, 
sorun çözücü, etkinlik, verimlilik ve ekip çalışması 
anlayışıyla, sürekli yenilenmeyi ve gelişmeyi başaran 
bir hizmet birimi olarak kurum vizyonuna katkıda 
bulunmaktır. 
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TEMİZLİĞİN ANA NEDENİ

Mikrop nedir? Çıplak gözle görülemeyen, genellikle tek 
hücreli canlılara verilen addır.

Bakteri nedir? Tek hücreli bir canlıdır. Bulunduğu 
ortamdaki besinleri, kendi bünyesine yararlı hale 
getirerek çoğalır, beslenir. İhtiyaç duyduğu besin 
maddelerinin hepsini üretebilir. Boyutları bir mm.’nin 
binde biri civarındadır. Orta boyutlardaki bir bakterinin 
5 milyar tanesi yaklaşık 1 mg. gelir.

Virüs nedir? Besin tüketmezler. Bilinen en küçük canlı 
grubudur. Yalnız elektron mikroskobu ile görebilmek 
kabildir. Parazit olarak yaşarlar. Canlı olduğunun iddia 
edilme sebebi kendi benzerlerini oluşturma (yavrulama) 
yeteneğidir. Bir hücreyi işgal eder, mevcut besinle kendi 
benzerlerini oluşturur  ve işgal ettiği hücreyi yok eder.

Mantar (fungus) nedir? Bitki de, hayvan da değildir. 
Bitkiye benzemesine rağmen oksijen üretemez, fotosentez 
yapmaz. Karbondioksit üretir, besini bulunduğu 
ortamdan alır. İnsan gıdası olarak kullanılan kültür 
mantarı; B grubu vitaminleri ve proteince zengin, iyi bir 
besindir.
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(TEMİZLİK HİZMETLERİ)
Temel görev ve hizmet alanlarımız;
Temizlik, Evrak Dolaşımı, Tören, Protokol ve Taşıma, 
Posta Dağıtım
Temizlik:

	Günlük, haftalık, aylık temizlik ve bakımının 
yapılması, 

	Mermer ve diğer sert zeminlerin yıkanması ve 
cilalanması, 

	Oda ve salonlardaki halı ve koltukların 
yıkanması, 

	Genel Kurul çalışmalarından önce Genel Kurul 
Salonunun temizlik ve düzeninin sağlanması,

	Perdelerin sökülerek temizlenmesi ve yerlerine 
takılması, 
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	Avize ve apliklerin temizlenmesi, 
	Böcek, fare ve diğer zararlılara karşı ilaçlama 

yapılması, 
	Lojman binaları ortak kullanılan alanlarının 

ve çevre temizliğinin yapılması gibi görevlerin 
yürütülmesi, eşgüdümlemesi ve denetimlerinin  
sağlanmasıdır. 

Evrak Dolaşım:
	Birimler arasında veya birim içinde evrak 

akışının sağlanması, 
	Fotokopi çekme/çektirme hizmetlerinin 

görülmesi, 
	Genel Kurul salonu içerisindeki her türlü evrak 

akışının sağlanması,
	Genel Kurulun çalışması esnasında Milletvekili 

taleplerinin karşılanması



 
12 

	Resmi evrak dışında kalan (matbaada 
basılacak evrak, doktorlukla ilgili sevk, reçete 
vb... evrak, banka işlemleri, Ptt gönderileri 
vb... ) gibi diğer Milletvekili talepler ile 
lojmanlarda ihtiyaç duyulan evrak dolaşım 
gereklerinin   yerine getirilmesine  yardımcı 
olunması suretiyle kurum içi evrak dolaşımı 
görevlerinin yürütülmesi, eşgüdümlenmesi ve 
denetimlerinin  sağlanmasıdır.

Tören, Protokol ve Taşıma:
 Hizmetin İçeriği: Görev tanımları ile Planlanıp organize 
edilen iş programı ve iş tanımları çerçevesinde; 
Tören hizmetleri konusunda;

	Tören, cenaze ve diğer protokol faaliyetlerinde 
kullanılacak iç ve dış mekanların kullanıma 
hazır hale getirilmesi, 

	Tören anında vestiyer vb. hizmetlerin yerine 
getirilmesi, 

	Resmi gün ve bayramlarda gerekli yerlerin Türk 
Bayrağı ve TBMM flamaları ile donatılması, 

	Eski ve yeni yasama organı üyelerinin vefatı 
halinde yakınları ile irtibata geçilmesi,

	Cenaze duyurularının yapılması, 
	Mevtanın yaka fotoğrafının bastırılması, 

talep halinde belediyedeki işlemlerin takibine 
yardımcı olunması,  

	Tabuta sarılacak Türk Bayrağı’nın temin 
edilmesi, 
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	TBMM Personeli ve yakınlarının cenaze 
duyurularının yapılması 

	Protokol hizmetleri konusunda;
	Kabul, resepsiyon ve yemek gibi protokol 

faaliyetlerinde kullanılacak  mekanların 
kullanıma hazır hale getirilmesi, 

	Tören anında vestiyer vb. hizmetlerin yerine 
getirilmesi, 

	Taşıma hizmetleri konusunda;
	Tören ve protokollerde kullanılacak mekanların 

hazırlanması için gerekli taşıma hizmetinin 
yapılması ile

	Başkanlığın hizmet alanlarında ihtiyaç 
duyulan taşıma işlerini yapacak görevlilerin 
organizasyonunun yapılmasıdır.
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Posta Dağıtım: 

	Milletvekillerinin şahıslarına ait davetiyelerin, 
posta kutularına dağıtımı,

	Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile 
elçiliklerin dağıtım talep yazısı ile gelen, resmi  
faaliyetleri ile ilgili davetiyelerinin etkinlik günü 
hariç üç iş günü önceden milletvekillerinin 
ismine etiketli olarak teslim edilmesi halinde, 
posta kutularına dağıtımı,

	Milletvekillerine ulaştırılması gereken yasama 
dokümanları, sıra sayısı, komisyon raporları 
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı 
personelince posta dağıtım bürosunda 
bulunan milletvekili posta kutularına konulur. 
Posta kutularına konulan bu dokümanlar ve 
TBMM Başkanlığı İdare Teşkilatı birimlerinin 
faaliyetleri ile ilgili dokümanların zimmetsiz  
dağıtımı,

İhtiyaç fazlası yayınlar konusunda; Kurum bünyesindeki 
ihtiyaç fazlası yayınların birimlerden toplanarak tasnifi 
yapıldıktan sonra talep eden yerlere gönderilmek üzere 
Kültür Sanat ve Yayın Kuruluna teslim edilmesi,

İlan panoları konusunda; Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile özel ve tüzel kişilerinden milletvekillerine duyurulmak 
üzere TBMM’ye  gelen, konferans, etkinlik, sempozyum, 
panel, toplantılara ilişkin  afiş ve ilan, Destek Hizmetleri 
Başkanlığınca Genel Sekreterlik Makamının uygun 
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görüşleri ve ilgili İdare Amirinden alınacak yazılı olurdan 
sonra, güvenlik kontrolünden geçirilerek, posta dağıtım 
bürosu personeli tarafından ilan panolarına asılır.  

HİZMET ALANLARI

              Çalışma Alanı Temizlik Hizmetlerinde; 

            Arabalı Temizlik Hizmetlerinde;

              Makineli Temizlik Hizmetlerinde;

Çalışma Alanı Temizlik Hizmetlerinde; 

	Görevleri ile ilgili olarak Yönetim Memuru, Şef, 
Başkan Yardımcısı ve Başkan tarafından verilen 
talimatları yerine getirmek,
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	Sorumlu oldukları yerlerin ve bu yerlerdeki 
masa, dolap, her türlü eşya, lavabo, tuvalet, 
kapı, pencere, halı, koridor ve merdivenlerin 
temizliğini yapmak, çöpleri almak ve düzeni 
sağlamak,

	Sorumlu oldukları alanlarda bulunan ve yerine 
getirmesi gereken hizmetlerin aksamasına neden 
olabilecek araç ve gereçlerin çalışır durumda 
olup olmadığını kontrol etmek, aksaklıkları 
sorumlu oldukları Yönetim Memurlarına 
bildirmek,

	Temizlik araç ve gereçlerini titizlikle kullanmak 
ve kullanımdan sonra yerlerine koymak,

	Gerektiğinde eşya ve malzemeleri hasar 
vermeden taşımak, 

	Sorumlu olduğu alanın personeli tarafından 
verilen evrakı zamanında ve noksansız olarak 
yerine ulaştırmak, birime gelmesi gereken 
evrakı almak, fotokopi işlerini yapmak.

	Sorumlu bulunduğu yerlerdeki eşya, araç ve 
gereçleri tamir edilmek üzere ilgili yerlere 
götürüp getirmek, 

	Sorumlu olduğu alanlardaki çöp kutularında 
biriken kağıtları alarak yangına neden olabilecek 
unsurları ortadan kaldırmak.

	Çalışma saati sonunda görevli olduğu alanların 
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kontrolünü yaparak, anahtarları imza karşılığı 
Emniyet görevlilerine teslim etmek.

Arabalı Temizlik Hizmetlerinde;

	Günlük program çerçevesinde tuvalet temizliği 
ve bakımını yapmak, eksiklikleri gidermek, 
tuvalet kontrol çizelgelerini imzalamak, arızaları 
ilgili yönetim memurlarına bildirmek, 

	Koridor, merdiven ve genel alanları paspaslamak, 
merdiven korkuluklarının tozlarını almak,  

	Giriş kapıları ve çevresi, asansörlerin kapı ve 
içleri ile ATM makineleri çevre temizliğini 
yapmak, 

	Ayaklı küllüklerdeki ve su sebili yanlarındaki 
çöpleri almak, 

	Hizmet alanı içerisinde rastlanılan böcek, fare ve 
diğer zararlılara karşı mücadele etmek, ilaçlama 
yapılırken yardımcı olmak,

	Nöbet Genelgesi uyarınca ve nöbetçi amir 
yönetiminde; hafta sonu ve diğer resmi 
tatil günlerinde üç aylık temizlik programı 
çerçevesinde ekibin sorumluluğundaki temizlik 
ve cilalama işlerini yapmak, 

	Çöpleri toplama merkezlerine taşımak,

	Gerektiğinde eşya ve malzemeleri hasar  
vermeden taşımak,
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	Diğer memur ve görevli teknik personele 
yardımcı olmak, 

	Çalışma mekanlarında yangına neden olabilecek 
etkenleri ortadan kaldırmak,

	Görevin gerektirdiği ve hizmette kullanılan 
her türlü araç ve gereci çalışır durumda 
bulundurmak, varsa arızalarını ilgili yönetim 
memuruna bildirmek,  

	Hizmet gereği kullanılan mekanları korumak, 
temiz ve düzenli tutmak,

	Araç-gereç, malzeme ve diğer kaynakları israf 
etmeden usulüne uygun, gerekli miktarlarda, 
etkin ve verimli kullanmak,  

	Giriş, çıkış, kullanım ve bulundurma 
standartlarına göre depo ve dolaplardaki 
malzemeleri düzenli olarak muhafaza etmek,

	İhtiyaç duyulan ve eksilen malzemelerin yerine 
yenilerini zamanında ve tam olarak temin 
etmek, zarar gören malzemelerle ilgili olarak 
yönetim memuruna bilgi vermek, 

	Göreviyle ilgili malzemeleri taşımak,

	Yönetim Memuru tarafından verilen diğer 
görevler ile program dışı çıkabilecek hizmetleri 
yerine getirmek.
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Makineli Temizlik Hizmetlerinde;

	Genel alan ve koridorlar ile genel kurul 
locaları, cami ve mescitlerdeki halı ve yollukları 
süpürmek, 

	Mermer ve diğer sert zeminler ile duvar ve 
sütunları yıkamak, cilalanması gereken yerleri 
cilalamak, 

	Halı ve koltukları yıkamak ve temizlemek, 
yüksek cam, aplik ve avizeleri temizlemek,

	Nöbet Genelgesi uyarınca ve nöbetçi amir 
yönetiminde; hafta sonu ve diğer resmi 
tatil günlerinde üç aylık temizlik programı 
çerçevesinde ekibin sorumluluğundaki temizlik 
ve cilalama işlerini yapmak, 

	Ekip araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını 
yapmak,

	Gerektiğinde eşya ve malzemeleri hasar  
vermeden taşımak,

	Çalışma mekanlarında yangına neden olabilecek 
etkenleri ortadan kaldırmak, 

	Görevin gerektirdiği ve hizmette kullanılan 
her türlü araç ve gereci çalışır durumda 
bulundurmak, varsa arızalarını ilgili yönetim 
memuruna bildirmek,  

	Hizmet gereği kullanılan mekanları korumak, 
temiz ve düzenli tutmak,
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	Göreviyle ilgili malzemeleri taşımak

	Araç-gereç, malzeme ve diğer kaynakları israf 
etmeden usulüne uygun,  gerekli miktarlarda, 
etkin ve verimli kullanmak,

	Yönetim Memuru tarafından verilen diğer 
görevler ile program dışı çıkabilecek hizmetleri 
yerine getirmek.

	Tören hizmetleri öncesi ve sonrasında bu 
alanların temizliğini yapmak,

	Birinci Büyük Millet Meclisi binası, Mustafa 
Necati Kültür Evi, Başkanlık Resmi Konutunun 
temizliklerini yapmak,

	Kameralar, bayrak direkleri ve yön levhalarının 
temizliklerini yapmak, 

SULU SİSTEM HALI YIKAMA

Sulu sistem yıkama işlemi: 3 ayda bir yapılır. (Desenli 
halılarda çok yoğun kullanılan mekanlardaki halılar 
yılda bir kez, az yoğun kullanılan halılar iki yılda bir kez 
yıkanır.)

Kullanılan malzemeler: Köpüğü ayarlı halı yıkama 
şampuanı, halı süpürme makinesi, yıkama makinesi, 

Makamlarda bulunan zemine döşeli halılar, salonlarda 
bulunan halılar,  koridor ve merdiven halıları yıkama 
uygulama adımları;
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	Önce mevcut elektrik süpürgesiyle halı 
süpürülür.

	Su tankı su ile doldurulur. Halı emme vakumuna 
durulama suyu doldurulur. 

	Halı emme taban takımı ile makine arasına 
hortumlar takılır. 

	Halı yıkama makinesine konan suya 1/5 
oranında halı yıkama deterjanı konur.

	Sulu sistem yıkama makinesi ile halı üzerinde 
küçük daireler çizerek halı yıkanır.

	Yıkanan halıya, hazırlanan vakumla aynı anda 
hem durulama hem de vakum   lama yapılır.

	Yıkanmış halı üzerinde halı taban takımı hava 
aldırmadan çekilerek yapılır. Ta  ki halıdan su 
çıkmayana kadar çekme işlemi yapılır. Yıkanan 
halının temizliğin etkinliğinin sağlanabilmesi 
için en az bir gün çiğnenmemesi gerekir. 

TBMM’de kullanılan desenli halıların (Hereke, Sivas 
vb) 1. yünlü el dokuma halı, 2. kök boyalı halı, 3. ipek 
dokuma halı, 4 makine dokuma halıların yıkama 
uygulama adımları;

	Desenli halılar özel yıkama alanına rulo 
yapılarak taşınır.
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	Yıkanacak halı üzerinde bulunan tozlar emiş 
gücü düşük elektrikli süpürge ile veya el 
süpürgesi ile süpürülür.

	Yıkanacak halı, havuz ve düz mekanda ıslatılarak 
halıdaki toz ve kirlerin yumuşaması sağlanır, 
yumuşayan halıyı halının büyüklüğüne göre 
her iki yönü (önlü arkalı) doğal sabun veya 
Arap sabunu suyla karıştırılarak hazırlanacak 
solüsyonla sabunlanacak, halı üzerinde oluşan 
sabun köpükleri sönmeye başladıktan sonra, 
halının arka yüzü yumuşak fırça ile halının 
önyüzü sert ve tabi lift fırçalarla fırçalanır.    

	Halının saçakları da aynı solüsyonla fırça ile 
tarama gibi fırçalanır.

	Daha sonra halının ön ve arka yüzü bol suyla 
durulanır ve durulandıktan sonra ahşap çek 
çekle halıdaki su çekilir.

	Halı yıkama işinde halıdan çıkan su berraklaşana 
kadar yıkama işlemine devam edilir.  Yıkama 
işlemi tamamlandıktan sonra halı saçakları yana 
gelecek şekilde asılarak kurutulur, asılan halının 
üst kısmında kalan yerdeki sular halı emme 
vakumu ile çektirilir.
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KURU SİSTEM HALI TEMİZLEME 

Kuru sistem halı yıkama işlemi:  herhangi bir zaruret 
olmadıkça,  normal periyotlarda 1 ila 3 ayda bir yapılır.

Kullanılan malzemeler:  Leke sökücü temizleme maddesi 
(brep), Temizleme talaşı, çift fırçalı ovma ve vakum lama 
makinesi, halı kaplı zemine talaş yayma tamburu, pompa 
veya püskürtme aparatı, uzatma kablosu, fırçalı faraş.

Kuru sistem halı temizleme uygulama adımları;

	Halı vakum lama yöntemiyle süpürülür.

	Leke sökücü (birep) 1/8 oranında su ile 
karıştırılır, hazırlanan solüsyon pompa veya 
püskürtme aparatı yardımıyla halı üzerine 
püskürtülür.

	Mekandaki halının genişliğine göre, tambur 
veya elle brepleme nemlendirilmiş temizleme 
talaşı halı üzerine serpilir. 

	Temizliğe hazır olan makine vakum sistemi 
çalıştırılmadan, fırçalama işlemi ile halı 
yüzeyindeki temizleme talaşı halı fırça 
yönlerinde ovularak, halı tüyleri arasına giren 
kir, leke ve bakterilerin temizleme talaşına 
yapışması sağlanır.   
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	Halı fırçalama sistemine yüzeydeki temizleme 
talaşında kirlenme gözleninceye kadar devam 
edilir.

	Halı temizleme makinesinin vakum lama 
sistemi çalıştırılarak yüzeydeki talaşlar çektirilir.

	Temizlenen halı çevresinde ayaklarla ve sıçrama 
nedeniyle oluşan tozlar  fırçalı faraş yardımı ile 
temizlenir. 

ELEKTRONİK EŞYALARIN TEMİZLİĞİ 

UYGULAMA

Kullanılan malzemeler : Microfiber bez, su kovası

Elektronik eşya temizliği uygulama adımları;

Su kovasına su konur bezin biri ıslatılır, iyice sıkılır 
ve silinecek alet nemlendirilir ve diğer kuru bezle de  
peşinden silinir.

Burada dikkat edilmesi gereken iki unsur vardır.

Diğer elektronik aksamlarında su kaçırmayacak şekilde 
solüsyonlu bez iyice sıkılarak silinmeli ve ardından temiz 
bezle kurulanmalıdır.

Bilgisayar, Televizyon v.b. gibi elektronik eşyaların tozları 
günlük olarak kuru bezle alınır.
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CAM TEMİZLİĞİ

Kullanılan malzemeler : Cam suyu, kireç çözücü yıkama 
pelüşü, cam çek çeki. 

Microfiber bez, su kovası, yıkama pelüşü, cam çek çeki, 
cam kazıma jileti, teleskopik ray,   merdiven, personel 
yükselticisi, cam açma anahtarı ve şarjlı vida sökücü, 
kask, emniyet kemeri,   

Cam pelüşü deterjanlı suya batırılır ve camlar dairesel 
hareketlerle ovalanır. Daha sonra cam çek çeki ile kirli su 
çekilerek temizlik tamamlanır.

Yükselticinin kullanılacağı durumlarda ise;

	Personel yükselticisinin pabuçları takılır.

	Tekerlekleri yerden kesilir, üzerindeki terazi 
ayarlanır, fiş prize takılır.

	Su kovasına 5 litre suya 1 litre cam temizleme 
deterjanı konur.

	Gerekli malzemeler yükselticiye konarak 
personel gerekli yüksekliğe çıkarılır.

	Yukarıdan başlayarak camlar yıkayıcıyla yıkanır, 
silecekle silinir.

	Çerçeveler silinerek aşağıya sinilir.
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DERİ KOLTUK TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYGULAMA; Genel Kurul Salonunda bulunan, Deri 
koltuklar yılda iki kez temizlik ve bakımı yaptırılır 
ve günlük olarak tozları alınır. makamlar ve grup 
salonlarındaki deri kaplama koltuklar ise hazırlanan iş 
programlarına göre temizlenir.

	Kullanılan malzemeler:   Deri koltuk temizleme,  
bakım ve cila ürünü.

	Solüsyon hazırlama kovası, sünger, püskürtme 
aparatı, mikrofiber bez, sünger, koruma 
naylonları, eldiven, galoş, su kovası, su tası, cila 
süngeri, 

            Koltuk temizlik ve bakım  işlem adımları;

	Mikrofiber eldivenle  deri koltukların tozları 
günlük olarak alınır.

Temizlik solüsyonunun hazırlanması: Temizlik ürünü 
konsantre bir ürün olup; ürün temizlik kovasında 1/10 
- 1/30 oranında sulandırılır. Deri yüzeyindeki kirin 
yoğunluğu dikkate alınarak 1/15 – 1/20 oranında da 
hazırlanabilir. 

	Temizlik ve bakımı yapılacak deri koltuk 
çevresinde naylonlar ile halı ve mobilya aksamı 
korumaya alınır.
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	Nemli bezle koltuk yüzeyinde birikmiş olan 
tozlar silinir.

	Hazırlanan solüsyon sünger yardımı ile dairesel 
hareketlerle tüm deri yüzeyine yedirilir.

(Çıkmayan lekeler, kalem lekesi, sakız, zift v.b. lekelerde 
dikkat edilmesi gereken husus bu lekelerin çıkması için 
yüzeye baskı uygulanmaz bu durumda deri boyasında 
açmalar olabilir.) 

	Koltuk yüzeyindeki kir ıslak bezle dairesel 
hareketlerle alınır.

	Kuru temiz bezle koltuk yüzeyi kurulanır.

	Temizlenen yüzeyin kuruması için 10 dakika 
beklenir.

	Besleyici ve koruyucu malzeme sünger yardımı 
ile dairesel hareketlerle ürün yüzeyine damlalar 
kalmayacak şekilde bir kez de yedirilir.

	Besleyici ve koruyucu bakım maddesi koltuk 
yüzeyine yedirildikten sonra kuruması için 10 
dakika beklenir. Microfiber bezle küçük dairesel 
hareketlerle koltuk yüzeyinin tamamı silinir.

	Vinleks döşeme koltuklar :

	Sabunlu su yapılarak uygun bezle günlük olarak 
silinir.
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KUMAŞ KOLTUK TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Günlük silme ve temizlik dışında,  
yıkanması ve temizlenmesi işlemi 6 ayda bir periyodik 
olarak veya kirlilik durumuna göre her zaman 
yapılabilir. 

Kullanılan malzemeler: Halı yıkama şampuanı (köpüğü 
ayarlı), Halı yıkama şampuanı makinede (birep köpüklü 
deterjan)  toz bezi, 

Koltuk yıkama ve durulama makinesi, elektrikli fırçalama 
aparatı, uzatma kablosu, su doldurma hunisi, su seviyesi 
ölçme çubuğu,  temiz ve pis su hortumları, koltuk 
emdirme taban takımları, temiz ve pis su kovası, kumaş 
yıkama fırçası, vakumlama da kullanılmak üzere temiz 
poşet veya torba.

Sulu sistem koltuk yıkama işlem adımları;

	Sulu sistem koltuk durulama ve vakumlama 
makinesine temiz su doldurulur. Gerektiğinde 
ara uzatma kablosu kullanılarak elektrik enerjisi 
verilir.

	Pis su ve temiz su hortumları makineye takılır. 
Hortumun diğer ucuna koltuk vakumlama ve 
durulama el aparatı takılarak kullanıma hazır 
hale getirilir.
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	Temiz su kovasına 1/10 oranında ilave edilen 
deterjanla hazırlanan solüsyona,  tahta fırçalar 
batırılmak suretiyle ovalanarak yıkanır.

	Yıkanan koltuklar halı vakumu ile aynı anda 
hem durulama hem de vakum lama işlemi 
yapılarak koltuktaki kirli su emdirilir ve bu 
işlem kurutulana kadar devam eder ve koltuklar 
bir gün sonra kullanıma hazır hale gelir.

Köpüklü sistem koltuk yıkama işlem adımları;

	Koltuk yıkama makinesi, gerektiğinde uzatma 
kablosu kullanılarak çalışır duruma getirilir.

	Su doldurma hunisi kullanılarak makinenin 
su tankına azami 7 litre su ve 1 litre köpüklü 
makine halı şampuanı (brep) konarak solüsyon 
makine tankında hazırlanır.

	Köpüklü sistem koltuk yıkama makinesi 
jeneratör yardımıyla ile çalıştırılır. Koltuk 
fırçalama aparatına köpük gelinceye kadar 
beklenir.

	Döner başlıklı koltuk yıkama aparatı yüzeyde 
dairesel hareketlerle kirlerin ve lekelerin çıkması 
sağlanır.

	Yıkanan koltuk, makinenin vakum sistemi 
çalıştırılarak yüzeydeki kirli sular çektirilir.

	Yıkanan koltuklar 2 saat sonra kullanılacak 
mekana yerleştirilir.
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AHŞAP ZEMİN TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Anti statik toz toplama maddesi.

	60 cm.’lik oynar başlıklı mop paspas takımı ve 
püskürtme aparatı

	Ahşap Zemin Temizliği işlemi; 60 cm.lik oynar 
başlıklı mop paspasa bir gün önce akşamdan 
2 gr. kadar anti statik toz toplama maddesi 
püskürtülerek hazırlanan paspas gün içerisinde 
gerektikçe ahşap zemin üzerinde gezdirilerek 
temizliği yapılır.

	Ahşap zemin üzerinde oluşabilecek lekelerin 
(çay, kahve, kola, çamur v.b.) temizliği nemli 
bezle yapılır. 

LAMİNANT PARKE ZEMİN TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Sabun bazlı ahşap temizleyici, 
40cm mop pas pas, presli kova, Elektrik süpürgesi, saplı 
faraş,

Laminant parke temizliği işlem adımları;

Laminant parke olan zemin önce elektrik süpürgesi 
veya saplı faraş ile üzerindeki kaba tozlar, pislikler alınır, 
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daha sonra presli kova içerisine su konur, konan suyun 
miktarına göre (bir kova suya 1 kapak, yarım kova suya 
yarım kapak olarak) temizlik maddesi ilave edilir, 

Mop pas pas yıkanır preste iyice sıkılır ve parke zemin 
üzerine düzgün bir şekilde boşluk bırakmadan sürülerek 
zemin temizlenir. 40 cm Mop paspas atıldıktan sonra bir 
de kuru paspas atılmak suretiyle laminant parke temizliği 
tamamlanmış olur.

CİLALI PVC ZEMİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: 

	Cilalı Yüzey Bakım Maddesi,60 cm , Mop 
paspas, Fırça – Faraş, Yer çek çek

	Yıkama Makinesi ve Su Vakumu Elektrik 
Süpürgesi vakumlu Püskürtme aparatı

	PVC Zemin temizliği işlem adımları; 

	Cilalı zeminde ıslak paspasla temizlik 
yapılmamaktadır. 

	60cm Mop paspasla 2 gram kadar antistatik 
toz toplama maddesi sprey ile akşamdan 
püskürtülür. Sabah, gün içi ve öğleden sonra 
olmak üzere periyodik aralıklarla cilalı zeminler 
paspaslanarak temizlik yapılır ve zemine 
parlaklık kazandırılır.
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	PVC Zemin yüzeyinde görülen  toz, toprak gibi 
maddeler faraşlı fırçalar ile temizlenir.

	Keçe makinesi ile günde bir kez PVC cilalı 
zeminde parlatma işlemi yapılır.

	Cilalı PVC zeminlerdeki lekelerin temizlenmesi 
için, zemindeki tozlar kuru paspas ile alındıktan 
sonra 10 litre suya 1/10 oranında cilalı zemin 
bakım maddesi ilave edilerek hazırlanan 
solüsyon püsküllü paspas presli kovada iyice 
sıkıldıktan sonra lekeli alana tatbik edilerek 
temizlik tamamlanır. Bu işlem zemin yıkama 
robotu ile de yapılabilmektedir.

	PVC zeminlere polimer bazlı cila yılda bir kez 
yapılır, alanın kullanımına göre üç ayda bir 
kez cila atılır, yılda bir kez de PVC zemindeki 
eskimiş cilalar sökülerek yeniden cilalanır. Bu 
işlem ise zeminlerin cilalanması ve sökülmesi iş 
tanımına göre yapılır.

CİLA GEREKTİRMEYEN PVC ZEMİN TEMİZLİĞİ 
VE BAKIMI  

UYGULAMA: Günlük, Haftalık, Aylık yapılır.

Kullanılan malzemeler: 

	Cilalı Yüzey Bakım Maddesi, Presli Temizlik 
Seti, Islak Mop,60 cm oynar başlı Kuru Mop



 
33 

	Fırça – Faraş, Yer çek çek ,Yıkama Makinesi ve 
Su Vakumu, Elektrik Süpürgesi vakumlu

PVC Zemin temizliği işlem adımları; 

Günlük Temizlik:

	60 cm oynar başlıklı kuru paspasla hiçbir 
kimyasal kullanmadan zemin pas paslanır.

	Fırça – Faraş ile toplanan tozlar toplanır ve atılır.

	Gerektiğinde elektrik süpürgesi ile zeminde 
biriken tozlar vakumlanır.

	Tozu alınmış zemini 10 litre suya 1 litre cilalı 
yüzey bakım maddesi ilave edilerek presli 
temizlik setine solüsyon hazırlanır. Hazırlanan 
solüsyonu da 40 cm nemli                                           mop 
paspas yıkanarak sıkılır. Zemin atlamadan 
paspaslanır. Zemin de kimyasal ve ıslaklık 
bırakılmaz. Zeminin tam kuruması için 
gerektiğinde yer çek çeki ile kurulama yapılır. 

	PVC zeminler gün içerisinde kuru mop pas 
paslarla periyodik olarak iş programında 
belirtilen sürelerde pas paslanarak zeminlerin 
tozları alınır.

	Islak paspaslama yöntemi günde en az iki 
defa uygulanır. Paspas çok ıslak olmamalıdır. 
Paspaslamanın ardından zemin ıslak kalmayacak 
şekilde olmalıdır. 
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	Bütün bunlara ilave olarak en az günde bir kere 
keçe makinesi ile PVC zeminde oluşan kirler 
çıkartılır ve zemin parlatılır.

Haftalık Temizlik :

	Haftada bir kez PVC zeminlerde bulunan 
malzemeler kaldırılıp, altlarında oluşan kirler 
temizlenir.

	PVC zeminlerde bulunan demirbaş 
malzemeler yerlerinden kaldırılırken kesinlikle 
sürüklenmemeli, usulüne uygun kaldırılmalı 
altlarında oluşan lekeler temizlendikten sonra 
yerlerine yerleştirilmelidir.

Aylık Temizlik :

	PVC Zeminlerde oluşan derinlemesine lekeler 
ve kirlerin giderilmesi amacıyla, ayda bir kez 
zemin yıkama makinesi ile yıkanır ve durulanır 
ardından zeminin kuruması

KORİDOR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA: Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler:   Anti statik toz toplama 
maddesi, krom temizleyici, sarı pirinç parlatma maddesi, 
kir ve cila sökücü, cilalı yüzey bakım maddesi.
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Su kovası, toz bezi, 60cm Mop paspas, faraşlı fırça, yıkama 
maddesi, su vakumu, elektrik süpürgesi, merdiven, 
teleskopik ray ve cam silme pelüşü.

	Koridor temizliği işlem adımları;

	Koridorlardaki mermer, muşamba ve mozaik 
olan cilalı zeminler yıkanır ve cilalanır. 

	Yüksek yerlerin (tavan, kapı üstü, aplikler) 
örümcekleri ve tozları teleskop ray ucuna cam 
yıkama pelüşü kuru olarak takılarak alınır.

	Kapı kolu ve küllükler temizlenip parlatması 
yapılır,     

	Varsa korkuluk parmakları ve merdiven 
tırabzanları silinir.

	Yolluklar süpürülür.

	Koridordaki mermer, muşamba, mozaik gibi 
zeminler ilaçlanmış mop paspasla paspaslanır.

	Asansörler krom temizleyici maddesi 
kullanılarak temizlenir, aynalar silinir, kapı 
rayları temizlenir ve zeminler paspaslanır.

	ATM makinesi, ayakkabı parlatma makinesi 
temizliğinin yapılması,  su sebili ve çay 
makinelerinin çöplerinin alınması.

	60cm mop paspasla toplanan  kaba tozlar, faraşlı 
fırça ile toplanarak  atılır.
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GİRİŞ KAPILARI VE ÇEVRESİ TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Her gün yapılır.

 Kullanılan malzemeler:   Anti statik toz toplama 
maddesi, krom temizleyici, sarı pirinç parlatma maddesi, 
kir   ve cila sökücü, sert zemin cilası, cilalı yüzey bakım 
maddesi, cam suyu, çöp poşeti.

	Temizlik kat arabası, presli kova, su kovası 
mikrofiber bezi, mop paspas, saplı faraş, yıkama 
makinesi, su vakumu, elektrik süpürgesi, 
merdiven, teleskopik ray ve cam çekçek takımı

	Giriş kapıları ve çevresi temizliği işlem 
adımları;

	Giriş kapıları ve çevresindeki mermer, mozaik 
olan cilalı zeminler yıkanır ve cilalanır. 

	Yüksek yerlerin (tavan, kapı üstü, aplikler) 
örümcekleri ve tozları teleskop ray ucuna cam 
yıkama pelüşü kuru olarak takılarak alınır.

	Küllükler temizlenerek parlatılması yapılır.

	İç mekan paspasları her gün sabah düzenli 
olarak süpürülür, saat 10:00’da sonra ise 
kirlenme durumuna göre halı ve paspaslar 
elektrik süpürgesi ile tekrar süpürülür. Gün 
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içerisinde meydana gelen kirlenmelere karşı 
elektrik süpürgesi veya saplı faraş ile halı ve 
paspasların temizlenmesi sağlanır. 

	Dış mekan  paspasları, kirlilik durumuna göre 
kaldırılarak altlarında biriken tozlar süpürülür, 
TBMM’nin  yasama tatiline girmesinden  sonra 
gerektiğinde dış mekan kıvırcık paspaslar 
yıkanarak depoda muhafaza edilir, TBMM’nin 
yasama yılı açılışından önce yerlerine konulur.

	Halı ve yolluklar süpürülür.

	Varsa korkuluk parmaklıkları ve merdiven 
tırabzanları silinir.

	Asansörler, asansör temizliği iş tanımına göre 
temizlenir.

	Polis noktaları, bürolar, güvenlik cihazları iş 
programlarında belirtilen hizmetliler tarafından 
temizliği yapılır.

	Mermer, mozaik gibi zeminler, cilalı zeminlerin 
bakımı iş tanımına göre temizlenir.

	Camlar, cam temizliği iş tanımına göre yapılır.

	Halı ve yollukların yağışlı havalarda temizliğinin 
korunması amacıyla üzerlerine bez veya örtü 
serilir.
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	ATM makinesi, ayakkabı parlatma makinesi  
temizliğinin yapılması,  su sebili ve çay 
makinelerinin çöplerinin alınması.

ASANSÖR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Krom temizleyici, temizlik 
deterjanı, cam suyu

	Temizlik bezi, Eldiven, cam silme aparatları, 
ıslak mop, dezenfektan

	Asansör temizliği işlem adımları;

	Asansörlerde Bez üzerine krom temizleme 
maddesi püskürtülür.

	Krom olan yerlerine asansörde oluşan lekeleri ve 
diğer kirler ovularak çıkartılır 

	Asansör kabin içlerinde krom olmayan 
döşemeler deterjanlı yıkanmış bezle silinir.

	Ayna ve camlar cam silme aparatları kullanılarak 
silinir.

	Kabin kapısı aralıklarına düşen toz ve pislikler 
çıkartılır, kabin içleri ıslak mop paspasla 
temizlenir.
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	Elektrikli lambalar, kumanda düğmeleri, çağrı 
telefonları nemli bezle silinir ve dezenfekte 
edilir. 

	Asansörlerin dış cephe camları Arabalı Temizlik 
hizmetlisi iş programına göre yaptırılır. 

	Asansör temizliği tamamlandıktan sonra 
kabin içlerinde oluşabilecek kokuları önlemek 
amacıyla gerekirse az parfüm sıkılır.

	Temizlik bitince kullanılan araç ve gereçler 
yerlerine kaldırılır.

LAMBİRİ DUVAR TEMİZLİĞİ

         UYGULAMA; Bankolardaki verzalit lambriler ile 
grup salonu, genel kurul salonu ve makamlardaki ahşap 
lambriler yılda bir kez (bozulan ahşap lambrilerin bakım 
ve verniklenmesi İşletme Yapım Müdürlüğü tarafından) 
yapılır.

Kullanılan malzemeler: Ahşap temizleyici, kir ve cila 
sökücü, deterjan.

Bez ve cam pelüşü, saplı fırça.

Koridor temizliği işlem adımları;

	Lambri olan yere 20 – 30 cm. mesafeden ahşap 
temizleyici püskürtülerek bir süre bekledikten 
sonra yumuşamış olan toz ve lekeler kuru bir 
bezle silinerek temizlenir ve lambrilerin bakımı 
yapılmış olur.
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	Verzalit lambri için 20 litre suya l litre kir ve 
cila sökücü konularak hazırlanan su ile verzalit 
yukarıdan başlanarak fırça ile yıkanır. Duvardaki 
su cam çekçeği ile çekilerek kurutulur. Ayrıca 
köşelerde kalan sular bezle silinerek kurutulur.

CİLALI ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Anti statik toz toplama maddesi, 
cilalı zemin temizleme maddesi.

	60 cm. oynar başlıklı mop paspas, çift taraflı 
presli   kova, elektrik süpürgesi püsküllü paspas, 
faraş, fırça ve püskürtme aparatı 

	 Koridor temizliği işlem adımları;

	Pamuklu bezde oluşan iplikleri ve uçları açık 
olacak şekilde bir gün önceden 60 cm.lik 
oynar başlıklı paspasa, püskürtme aparatı ile 
2 gram kadar  anti statik toz toplama maddesi 
püskürtülerek bırakılan oynar başlıklı paspas 
gün boyunca zemin üzerinde gezdirilmek 
suretiyle zemindeki tozlar alınarak zemine 
parlaklık kazandırılır.

	Her toz almadan sonra paspas çırpılarak 
temizlenir, tozlar faraş ve süpürge yardımı ile 
toplanarak atılır.
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	Zemin temizliğinde kullanılan mop pas pasın 
temizliği haftada bir kez  elektrik süpürgesi ile 
yapılır.

	Cilalı zeminlerdeki lekelerin temizlenmesi için, 
zemindeki tozlar toplandıktan sonra; 10 lt. suyu 
1/10 oranında cilalı zemin bakım maddesi ilave 
edilerek hazırlanan solüsyonda püsküllü paspas 
ıslatılarak presli kovada iyice sıkıldıktan sonra 
lekeli alana tatbik edilerek temizlik tamamlanır.

SARI PİRİNÇ AKSAMLARININ TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Toz alma günlük Parlatma yılda bir kez 
yapılır.

Sarı ve pirinç aksamların tozlarının giderilmesi amacıyla 
yapılır.

 Kullanılan Malzemeler: Bez, pelüş 

İşlem; Sarı pirinç aksamlar kuru bez veya toz alma aparatı 
ile tüm tozları yok olana kadar temizlenir.

KEÇELEME

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: Keçe (kırmızı) 45 cm çapında 
toz toplama vakumlu keçeleme makinesi.
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Keçeleme işlem adımları;

	Makinenin yanlarına toz toplama kanatları 
takılır.

	Kanatların hortumları makinedeki toz 
vakumuna takılır.

	Makine cilalı zemin üzerinde dairesel olarak 
gezdirilir.

	Paspasın almadığı yapışmış toz ve kirleri yüksek 
devir sayesinde temizler aynı zamanda zemine 
parlaklık kazandırır.

	İşler bitince makinede toplanan tozlar boşaltılır 
ve makineler temizlenerek bir sonraki günkü 
kullanıma hazır hale getirilerek yerine kaldırılır.

AVİZE TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Avizelerin temizliği yılda bir (İşletme 
ve Yapım Müdürlüğü teknik elemanları ile koordineli) 
yapılır. 

 Kullanılan malzemeler: Cam suyu Halı yıkama 
makinesinin durulama kısmı, temiz su hortumu, artan 
tetikli ayarlanabilir püskürtme ucu, personel yükselticisi 
merdiven, muşamba, su emme vakumu, bez ve kova.

Avize temizliği işlem adımları;

	Cam yıkama deterjanı konan kovaya, bez 
batırılarak apliklerin ve ulaşılabilen avizelerin 
temizliği yapılır.
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	Halı yıkama makinesine su ve deterjan konur.

	Avizelerin bulunduğu yer, oda, salon ve 
makamsa muşamba zemine serilir.

	Makineye ince ve temiz su hortumu takılır.

	Uç kısmına elden Tetikli ve ucu ayarlanabilen 
uç takılır. Aynı anda hava ve deterjanlı su 
basıncı sağlanarak avizelerin en üst kısmından 
başlayarak aşağıya doğru yıkanır.

	Muşambaya biriken su, su emme vakumu ile 
toplanır. Avize, her ihtimale karşı bir gün süre 
ile elektrik verilmez. 

	Temizlik işi bitince araç-gereçler temizlenip 
yerlerine kaldırılır.

APLİK TEMİZLİĞİ
UYGULAMA; Apliklerin temizliği haftalık, aylık, 3 
aylık, 6 aylık ve yıllık iş programlarına göre (İşletme ve 
Yapım Müdürlüğü ile koordineli) yapılır.
Kullanılan Malzemeler:  Cam suyu, Halı yıkama 
makinesinin durulama kısmı, temiz su hortumu, artan 
tetikli ayarlanabilir püskürtme ucu, merdiven, muşamba, 
su emme vakumu, bez ve kova.

Aplik temizliği işlem adımları;

	Cam yıkama deterjanı konan kovaya, bez 
batırılarak  apliklerin temizliği yapılır.
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	Su kovasına, cam yıkama deterjanı ve su konur.

	İkinci bir kovaya temiz durulama suyu konur.

	Apliklerin bulunduğu, oda ve salon zeminine 
muşamba serilir. 

	Aplikler, uygun yıkama yerine taşınarak yıkanır 
ve durulanır.

	Apliklerin yerlerine takılması, İşletme ve Yapım 
Müdürlüğü Teknik elamanları ile birlikte 
gerçekleştirilir.

	Muşamba üzerine biriken su, su emme vakumu 
ile toplanır. Apliklere her ihtimale karşı bir gün 
süre ile elektrik verilmez.

	Temizlik işi bitince araç-gereçler temizlenerek 
yerlerine kaldırılır.

TAŞ DUVAR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Yılda bir kez yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü, Basınçlı su 
makinesi, saplı fırça, yer çekçeği, halı yıkama makinesinin 
durulama kısmı, bez ve kova.  

Taş duvar temizliği işlem adımları;

	Yıkanacak duvarların bulunduğu mekandaki 
eşyalar toplanır.
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	Kovaya 1/10 oranında kir ve cila sökücü konur.

	Hazırlanan solüsyon fırçayla duvara sürülür.

	Duvardaki taşların arasında oluşan kirlerin 
yumuşaması sağlanırken, basınçlı su makinesini 
çalışır duruma getirmek için çeşme musluğuna 
takılan hortumun bir ucu makineye takılır.

	Makineden çıkan diğer uca tetikten kumandalı 
ucu ayarlanabilen özel hortum takılır. Kablo 
prize takılarak makine çalışır duruma 
getirildikten sonra durulamasında kullanılır.

	Yere inen kirli su, çekçek veya su vakumu ile 
çekilir.

	Kullanılan makine ve teçhizat temizlenip yerine 
kaldırılır.

KUM SIVA DUVAR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Yılda iki kez yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü.

	Su vakumu, halı yıkama makinesinin durulama 
kısmı, saplı fırça,  çekçek, bez ve kova.

Kum sıva  duvar  temizliği işlem adımları;

	Avize yıkama makinesi su ile doldurulur ve 
kablosu prize takılır.



 
46 

	Su hortumu yerine ucu ayarlanabilir tetikli uç 
takılır.

	Su kovasına 1/7 oranında kir ve cila sökücü 
eklenir.

	Solüsyon hazırlanır, su vakumu çalışır duruma 
getirilir.

	Hazırlanan solüsyon, saplı fırça ile duvara 
sürülür ve yumuşayan kirler, basınçlı suyun 
yukarıdan aşağıya   doğru tutulmasıyla duvar 
temizlenir.

	Zemine inen kirli su çekçek ve su vakumu ile 
çekilir.

	Zemin kurutularak temizlik tamamlanmış olur.

	Makine ve diğer teçhizatlar temizlenerek yerine 
kaldırılır.

CİLALI MERMER DUVAR VE SÜTUN TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Yılda bir kez yapılır.

 Kullanılan malzemeler: Cilalı yüzey bakım maddesi, kir 
ve cila sökücü, sert   zemin cilası.

	Su vakumu, saplı fırça, yer çekçeği, cam pelüşü, 
cam sileceği, teleskop ray, personel yükselticisi, 
merdiven, su kovası ve bez.
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Cilalı mermer duvar ve sütun temizliği işlem adımları;

	Suya, 1/10 oranında cilasız parlak yüzey 
deterjanı eklenir.

	Cam yıkama pelüşü yada saplı fırça, hazırlanan 
deterjana batırılarak yukardan aşağıya doğru 
duvar yıkanır.

	Cam sileceği ile aşağıya doğru çekilerek duvar 
temizlenir.

	Temizlenecek duvarın yüzeyi cilalı ise suya, 
1/7 oranında cilalı yüzey deterjanı eklenerek 
hazırlanan solüsyon fırça ile yukardan 
başlanarak yüzeye sürülür.

	Cam sileceği ile yukardan aşağıya doğru silinir, 
kalan sular bezle kurutulur.

	Duvarlar, yüksek teleskop raylardan 
faydalanılarak kullanılan fırça, pelüş ve silecekler 
teleskop  rayına takılarak bu işlem yapılır.

	Yere inen sular vakum ile çekilir.

	Temizlik tamamlandıktan sonra, kullanılan 
makine ve teçhizat temizlenir ve yerine kaldırılır.
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GRANİT MERMER TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

UYGULAMA; Her gün yapılır.

Kullanılan malzemeler: 

	Cilasız Yüzey Bakım Maddesi, Presli Temizlik 
Seti, 40cm Mop 60 cm oynar Başlı Statik Orlon 
Mop, Fırça Faraş, Yıkama Robotu

	Granit mermer temizliği işlem adımları; 
Temizlik yapılacak alanda önceden kaygan 
zemin uyarı levhaları konularak kaza olma 
riskine karşılık tedbir alınır. 

	60 cm oynar başlıklı statik orlon bazlı kuru 
paspasla hiçbir kimyasal kullanmadan zemin 
pas paslanır.

	Fırça – Faraş ile toplanan tozlar toplanır ve atılır.

	3-Tozu alınmış zemini 10 litre suya 1 litre cilasız 
yüzey bakım maddesi ilave edilerek presli 
temizlik setine solüsyon hazırlanır. Hazırlanan 
solüsyonu da 40 cm mop nemli paspas yıkanarak 
sıkılır. Zemin atlamadan pas paslanır. Zemin de 
kimyasal ve ıslaklık bırakılmaz. Bütün bunlara 
ilave olarak en az günde bir kere otomat robotla 
zemin yıkanır.

	Otomat robotu temizlenecek yere taşınır. 
Fırçaları takılır. Su emme aparatı takılır. 
Temiz su haznesine 10 litre suya 1 litre cilasız 
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yüzey temizleme maddesi konarak hazırlanan 
solüsyon makinesinin fırçası ve vakumu aynı 
anda çalıştırılarak makine ileri doğru itilmek 
suretiyle zemin yıkanır ve kurutulur.

	Zemin nemli ve ıslak bırakılmalı.

	Makine ve kullanılan malzemeler iş bitiminde 
temizlenerek kaldırılmalıdır. 

GRANİT ZEMİNLERE KURULAMA YAPILMALIDIR.

BUHARLI MAKİNE İLE SÜPÜRGELİKLERİN 
TEMİZLİĞİ 

UYGULAMA; 6 ayda bir yapılır.

Kullanılan Malzemeler:  Buhar basınçlı makine.

Buharlı makine ile süpürgeliklerin temizliği işlem 
adımları;

	Buharlı makineye 4 litre su konur.

	Suyun buhara dönüşüp basınç oluşturması 
beklenir.

	Bu süreç 20 – 25 dakika sürer.

	Basınç ibresi 4 ve 5’i gösterdiğinde, hortumun 
ucuna temizlenecek yerin kirlilik oranına 
göre çelik veya plastik fırça takılarak buharın 
yumuşattığı kirler fırçayla temizlenir.
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	Arkasından bir bezle kurutulur.

	Temizlik işleri tamamlandıktan sonra, kullanılan 
makine ve teçhizatlar temizlenip kaldırılır.

GENEL KURUL SALONU TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Genel Kurul Hizmetlileri tarafından 
günlük olarak, ayrıca Makineli Temizlik Hizmetlisi de 
iş programında belirtilen zamanlarda yapılır. 

Kullanılan Malzemeler:  Kir ve cila sökücü, polimer bazlı 
cila, astostik toz toplama temizlik maddesi, cilasız parlak 
yüzey temizleme maddesi, ahşap temizleyicisi, alkolü 
içermeyen temizlik maddesi, cam temizleme deterjanı, 
çamaşır suyu ve sarı pirinç parlatıcısı.

Elektrik süpürgesi, teleskop ray, cam yıkama pelüşü, su 
kovası, bez, lastik eldiven, paspas, cam sileceği, avize 
yıkama makinesi ve püskürtme aparatı.

Genel Kurul Salonu temizliği işlem adımları;

	Tavanlarda bulunan örümcekler ile lamba, aplik, 
kürsü, masa, korkuluklar, koltuk, cam önleri, 
süpürgelikler gibi yerlerin tozları alınır.

	Camlar silinir.

	Halı ve yolluklar süpürülür.

	Çöp kutuları boşaltılır ve temizlenir.
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	Mermer ve muşamba olan zeminlerin paspası 
yapılır.

	Deri olan koltukların temizlik ve bakım 
işlemleri, deri koltukların temizliği koltuk  
temizliği iş tanımı çerçevesinde yapılır.

	Lambri olan duvarlar ve mermerler silinerek 
temizlenir.

	Sarı ve pirinç aksamlar parlatılır.

	Salonda bulunan tüm kapı kolları ve elektrik 
düğmeleri dezenfekte edilir oranında) 
Elektronik olan aksamlar yağlanmayı önlemek 
amacıyla silinir.

	Büyük avizeler İşletme ve  Yapım Başkanliğı ile 
koordine kurularak silinir ve yıkanır.

GRUP TOPLANTI SALONLARININ TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Grup hizmetlileri tarafından haftalık, 
ayrıca Makineli Temizlik Hizmetlisi de iş programında 
öngörülen zamanlarda yapılır.  

Kullanılan Malzemeler:  Kir ve cila sökücü, polimer bazlı 
cila, antistatik toz toplama maddesi,  ahşap temizleyicisi, 
cam suyu, dezenfektan, ve sarı pirinç parlatıcısı.

Elektrik süpürgesi, teleskop ray, cam yıkama peluşu, su 
kovası, bez, lastik eldiven, paspas, cam sileceği, avize 
yıkama makinesi ve püskürtme aparatı.
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Grup toplantı salonlarının temizliği işlem adımları;

	Tavanlarda bulunan örümcekler ile lamba, aplik, 
kürsü, masa, korkuluklar, koltuk, cam önleri,   
süpürgelikler gibi yerlerin tozları alınır.

	Masa içlerinde bulunan çekmece ve rafların 
temizliği yapılır.

	Camlar silinir.

	Halı ve yolluklar süpürülür.

	Çöp kutuları boşaltılır ve temizlenir.

	Mermer ve muşamba olan zeminlerin kuru 
paspası yapılır.

	Deri olan koltuklar silinir.

	Lambri olan duvarlar ve mermerler silinerek 
temizlenir.

	Sarı ve pirinç aksamlar parlatılır.

	Salonda bulunan tüm kapı kolları ve elektrik 
düğmeleri dezenfekte edilir 

	Elektronik olan aksamlar yağlanmayı önlemek 
amacıyla silinir.

	Büyük avizeler, İşletme Yapım Müdürlüğü ile 
koordineli olarak silinir ve yıkanır.
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TUVALET TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Saatlik, günlük, haftalık ve Hafta Sonu 
Temizlik programı çerçevesinde yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Çöp toplama torbası, sıvı el 
sabunu, rulo kağıt, tuvalet kağıdı, klozet kapak rulosu, 
çamaşır suyu, parfüm ve diğer temizlik ürünleri.

Kat arabası, Temizlik var levhası, çift kovalı pres, 
paspas, yer Çek çekçi, cam sileceği takımı, kuru paspas, 
püskürtme aparatı, bez, eldiven, tuvalet tası,wc fırçası, 
lavabo fırçası, yer fırçası, hijyen kutusu ve çöp kovası.

Tuvaletlerin temizliği işlem adımları;

	Temizlik levhası, temizlik işlemi başlamadan 
önce tuvalet kapısına konur. 

	2-Varsa örümcek ağları alınır Duvardaki 
fayanslar mermerler ve zeminler cilasız yüzey 
deterjanla yıkanır.

	Tuvalet ve lavabo fırçaları ayrı olmalı, tuvalet 
tasları sık sık dezenfekte edilmeli, çöp kutuları 
yıkanmalıdır.

	Tuvalet ve lavabo taşlarına uygun wc temizleyicisi 
tüm yüzeye sürülür. Beş on dakika bekletilir.  
Fırça ile ovulduktan sonra da durulanır.

	Tuvalet taşları, pisuarlar, tuvalet tasları, 
bataryalar, elektrik düğmeleri, kapı ve pencere 
kolları gibi dezenfekte edilmesi gereken yerler 
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1/5 oranında yoğunlaştırılan dezenfektan veya 
yarım kova suya 1-2 kapak (1/100 oranında) 
çamaşır suyu katılmak suretiyle, günlük 
temizlik programına göre dezenfekte edilir. 
Ayrıca tuvalet fırçaları, sürekli kendi muhafaza 
kabında suyla karıştırılmış dezenfektan 
içerisinde bulundurulur ve karışım günlük 
olarak değiştirilir.

	Ayna ve camlar silinerek tuvalet havalandırılır.

	Eksik olan sıvı el sabunu, havlu kağıdı, tuvalet 
kağıdı, klozet kapat örtüsü gibi malzemeler 
tamamlanarak hijyen kutuları da kontrol edilir.

	Camlar kapatılır, parfüm sıkılır ve sık sık kontrol 
edilerek tuvaletlerin temiz kalması sağlanır.

	Arabalı temizlik ekibi ve alanlarda görevli 
hizmetli personel

FAYANS DUVAR TEMİZLİĞİ

UYGULAMA; Aylık, üç aylık ve yıllık temizlik 
programları çerçevesinde yapılır.

Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü, cilasız parlak 
yüzey temizleyicisi.

	Su kovası, saplı fırça, yer çek çek, teleskop, bez, 
ve paspas.
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Fayans duvar temizliği işlem adımları;

	Su kovasına su doldurulur 1/7 veya 1/10 
oranında uygun deterjan eklenerek solüsyon 
hazırlanır.

	Hazırlanan solüsyon saplı fırçayla temizlenecek 
fayans duvara sürülür ve ovulur.

	Cam çek çeki ile yukarıdan aşağıya doğru silinir.

	Temizlenen fayans duvar hafif nemli bezle 
silinir.

	Zemine inen kirli sular yer çek çeki ile toplanır. 
Zeminde kalan sular pas pas ile kurutulur.

	Görev tamamlanınca kullanılan malzemeler 
temizlenerek kaldırılır.

	Duvar temizliği esnasında, inen kirli suların 
zemine temas ederek cilanın bozulmaması için 
zemin, bezle beslenir.

SERT ZEMİNLERİN CİLALANMASI

UYGULAMA; Zeminlerin cilası normal şartlarda 
3 aylık periyotlarla tekrarlanır. Ancak uygulanacak 
zeminin özelliklerine göre (yoğun yada az kullanılması, 
dış etkenlerden az / çok etkilenmesi vb...) uygulama 
periyotları sıklaştırılır veya uzatılabilir.

Kullanılan Malzemeler: Polimer Bazlı Cila, kir ve cila 
sökücü deterjan.
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	Yıkama makinesi, su emme vakumu, siyah 
yıkama peti, yer kazıma jileti, yer çekçeği, saplı 
fırça, uzatma kablosu, temiz ve kirli su kovası, 
paspas sapı ve pamuklu bez.

	Sert zeminlerin cilalanması işlem adımları;

	Cila yapılacak yer ve zemin boşaltılır.

	2- Zemindeki eskimiş cila ve kirlerin temizlenip 
cilaya hazır hale getirilmesi için bir kova suyun 
içine 1/5 oranında kir ve   cila sökücü konulur.

	Karıştırılan bu solüsyon yıkanacak zemine 
dökülerek saplı fırça ile kuru yer kalmayacak 
şekilde yayılır. 

	Zeminin ıslanması ve yumuşaması için 10 – 15 
dakika beklenir.

	Yıkama makinesine yıkama peti takılır.

	Makine su tankı su  ile doldurulur.

	Priz uzakta ise uzatma kablosu kullanılır ve  
makineye küçük daireler çizdirmek suretiyle 
zemin yıkanır.

	Makinenin yanaşmadığı köşeler yer kazıma 
jileti ile kazınır.

	Su emme makinesinin ön tarafına su toplama 
takımı takılır.
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	Prizin uzaklığına göre uzatma kablosunun 
yardımıyla makine çalıştırılır.

	Kirli su vakumlu sistemle emilerek zemin 
kurutulur.

	Makinenin giremediği yerler çekçekle 
toplanarak, zeminde kirli su bırakılmaz.

	Zeminde eski cila ve kir kalmamasına özen 
gösterilir. ( Cilalama işleminde kullanılacak 
kir sökücü deterjanların temiz su ile durulama 
gerektirmediği durumlarda bu uygulama 
yapılır. Şayet kullanılan malzeme durulamayı 
gerektiriyorsa, zemin cilalama işleminden önce 
2 kez temiz su ile durulama yapıldıktan sonra 
cilalama işlemine geçilir.)

	Bu işlemler tamamlandıktan sonra kullanılan 
makine ve teçhizat yıkanır, silinir, kurutulur 
ve bir sonraki kullanıma hazır hale getirilmek 
suretiyle yerlerine  kaldırılır.

	Cila işlemine geçmeden önce paspasa 2 adet 
pamuklu bez üst üste takılır.

	Bu bezler cila ile ıslatılır. Paspasın boyunu 
ortalayacak kadar olan genişliğin ortasına çizgi 
halinde cila dökülür.
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	Paspasla cila zemine sürülerek boşluk ve dalga 
yaptırmamaya dikkat edilir. Cilalama işlemi 
tamamlandıktan sonra kuruması için 20 – 25 
dakika beklenir.

	Kuruduktan sonra cilalama işlemi zeminin 
bozukluğuna göre 4 veya 5 kez tekrarlanır. Her 
defasında cila, zemine biraz daha az dökülür ve 
en son kat ciladan 1 saat sonra zemin kullanıma 
açılır.

	Polimer bazlı sert zemin cilası, cila yapma 
makinesi ile yapılabilmekte olup; makineye cila 
püskürtme sistemi takılır.

	Altta doğal lifte oluşan fırça takılarak, 
püskürtme sisteminden cila püskürtülerek, 
makine püskürtülen cilanın  üzerinden sola ve 
sağa gezdirilerek cilalama işi yapılır. Bu cilalama 
işini yapacak yeterli eğitimli personel olması 
gerekir,

BODRUM DEHLİZ VE SIĞINAK TEMİZLİĞİ
  UYGULAMA; Bodrum kat koridorları, aylık ve Hafta 
Sonu Temizlik programında dehlizler, arşiv depoları, 
ısı merkezleri, atölyeler ise 6 ayda bir yapılır.
Kullanılan Malzemeler: Kir ve cila sökücü, dezenfektan.

	Yıkama makinesi, su vakumu, saplı fırça, 
yıkama fırçası, yer çekçeği, süpürge, teleskopik 
ray kullanılır.
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Bodrum, dehliz ve sığınakların temizliği işlem 
adımları;

	Yıkama makinesine yıkama fırçası takılır.

	Kir ve cila sökücü kullanılarak solüsyon 
hazırlanır.

	Yıkama makinesine doldurulur, zemin yıkanır 
su vakumu ile kirli su emdirilir.

	Kurutulan zemin yıkama makinesine 1/5 
oranında dezenfektan ile suda oluşan solüsyonla 
tekrar yıkanır ve kurutulur.

	Bu işlem sonunda mekan yıkanmış ve dezenfekte 
te edilmiş olur.

	Kullanılan makine ve teçhizat yıkanır ve yerine 
kaldırılır.

BÜRO, ODA VE SALON TEMİZLİĞİ

UYGULAMA: Halılar, oda ve bürolarda üç günde bir 
(odaların kirlilik durumuna göre bu süre her gün) 
salonlarda ise toplantılar öncesi süpürülür. Ayrıca bu 
alanların temizliği ise günlük olarak aşağıda belirtilen 
uygulama adımlarına göre yapılır.

Kullanılacak Malzemeler: Çamaşır Suyu, Dezenfektan, 
Ahşap temizleyicisi, Mikro fiber eldiven, Mikro fiber bez, 
Cam çekçekleri, Cam pelüşü, Mop paspas (40), Cilasız 
yüzey bakım maddesi, Çöp Poşeti, Plastik Eldiven, 
Sünger, Elektrik Süpürgesi, Saplı Faraş
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Temizliğin uygulama adımları;

	İş önlüğü giyilerek odalar açılır kontrol edilir, 
özelliğine ve hava şartlarına göre havalandırmak 
için pencereler açılır.

	Tavan, duvar, kapı, dolap panoların üstü 
Örümcek ağları ve tozları alınır.

	Odadaki vazoda bulunan çiçekler sulanır ve 
bakımı yapılır.

	Zeminler elektrik süpürgesiyle süpürülür.

	Temizlik kovası yarısına kadar su ile doldurulup 
1 kapak (1 / 100 oranında) çamaşır suyu ilave 
edilir. 

	Yukarıdaki karışım oranına göre seyreltilmiş 
çamaşır suyunda yıkanan bezle, odadaki masa, 
sandalye, sehpa, telefon, elektrik düğmeleri, kapı 
ve cam kolları ile pervazları, dolap ve vitrin gibi 
eşyaların çekmeceleri ile kulpları günlük olarak 
temizlik ve dezenfekte te etmek amaçlı silinir. 
Her işlemden sonra bezin sık sık yıkanmasına 
dikkat edilir.  

	Aydınlatma araçları ve süpürgelikler silinir.

	Camların silinmesi gerekiyorsa cam suyu ile 
silinir.

	Halı kenarlarındaki varsa parke, mermer, 
mozaik veya muşamba gibi yerler paspaslanır.
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	Masa, sandalye ve koltuk ayakları ile çöp 
kutusunun ayrıntılı temizliği haftada bir kez 
yapılır.

	Odadaki eşya ve evraklar düzenli olarak 
yerleştirilir.

	Odadaki perde jaluzi ve bayrak flamaları kirli ise 
sökülüp yıkatılarak temiz ve düzgün bir şekilde 
durmasına özen gösterilir.

	Odadaki elektronik eşyalar, Elektronik Eşya 
Temizliği İş Tanımına göre temizlenir.

	Temizlik işleri bitince malzemeler temizlenip 
toplanır ve yerlerine kaldırılır.

	Akşam saat 17.00 civarında odanın boşluk 
durumuna göre çöpler toplanır.

	Mesai bitiminde nöbetçi personeller sorumlu 
olduğu alanlarda gerekli kontrolü yaparak 
odaları kilitler ve düzenlediği raporla birlikte 
anahtarları emniyet noktasına teslim eder.

KAPALI OTO GRAJI TEMİZLİĞİ 

UYGULAMA; Ayda bir yapılır.

Kullanılacak Malzemeler: Saplı süpürge, faraş, çöp 
poşeti

	Nöbetçi Amir nezaretinde, daha önceden 
programlanan Süpürme araçları oto garajına 
getirilir,
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	Oto garajı içerisinde varsa atılması gereken 
malzemeler nöbetçi personellere attırılır.

	Süpürme araçlarının yanaşmadığı yerler nöbetçi 
personellere süpürttürülür.

	Garaj içerisinde bulunan otolara zarar 
verilmemesi bakımından gerekirse emniyet 
görevlileri ile koordineli çalışılır.

MÜZE TEMİZLİĞİ
UYGULAMA; 6 Ayda bir yapılır.
Kullanılacak Malzemeler:  Toz bezi, cam temizleme 
deterjanı, ahşap temizleme malzemesi, cam pelüşü, cam 
çekçeği, elektrik süpürgesi
Müze temizliği işlem adımları;

	Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğünce 
görevlendirilecek elemanlar vitrinlerin 
kilitlerini açarlar,

	Vitrinin içindeki malzemeler düzen içinde 
boşaltılır, (Yerleştirme işleminde karışıklık 
yaşanmaması için vitrinlerin tamamı aynı anda 
boşaltılmaz )

	Vitrinin içinde ve arka planda yer alan kumaş 
bölüm elektrik süpürgesinin hortumuna uygun 
başlık takılarak tozlar çekilir,

	Vitrinin ahşap bölümleri ahşap temizleme 
malzemesi püskürtülerek uygun bez ile 
temizlenir,
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	Vitrin camları cam silme iş tanımına uygun 
olarak yapılır

	Vitrinden çıkartılan eşyalar nemli bezle silinerek 
vitrine yerleştirilir.

TEMİZLİK ARABALARI KULLANIM

UYGULAMA: Günlük yapılır.

	Temizliğin etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirilebilmesi için temizlik kat arabalarında; 
zorunlu olarak temizlik var levhası, eldiven, 
can silme aparatları, presli pas pas, kuru paspas, 
dört ayrı renkte su kovası, dört ayrı renkte cam 
bezi, faraş ve fırça ile temizlik malzemeleri 
bulundurulur.

	Tuvalet temizliğinin daha sağlıklı olmasını 
sağlamak için, kat arabalarında bulunan kovalar 
ve bezler renklerine göre ayrı ayrı yapılan 
temizliklerde kullanılır. 

Buna göre;

	Yeşil kovaya dezenfektan veya muadili deterjan 
konularak yeşil bezle lavabolar, bataryalar ve 
klozet kapakların ayrıntılı temizliği yapılır.

	Pembe kovaya sıvı sabun konmak suretiyle 
yine aynı renk bezle fayanslar ve sert zeminlerin 
ayrıntılı temizliği yapılır.
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	Sarı kovaya cilasız yüzey mad. veya muadili 
deterjan konularak sarı renk bezle ahşap 
yüzeylerin ayrıntılı temizliği yapılır.

	Mavi kovaya cam sil konularak mavi renkteki 
bezle sadece camların temizliği yapılır. 

	Temizlikte kullanılan bezler birbirleri ile 
kesinlikle temas ettirilmez ve her temizlikten 
sonra temizlenerek kat arabasının uygun bir 
yerine kuruması için konulur.

	Tuvalet temizliğinde kullanılan renkli bezler, 
hijyenik temizliği koruyacak sıklıkta yenilenir.

	Temizlik kat arabalarında, tuvaletlerdeki 
zeminlerin temizliği için bulundurulan mop 
paspas, su dolu mavi kovaya 1/100 oranında 
çamaşır suyu ilave edilerek yıkanır. Paspasın 
kirli suyu kırmızı kovaya akacak şekilde preste 
sıkılır ve zeminler temizlenir. Mavi kovada 
bulunan deterjanlı suyun temizlik süresince 
ihtiyaca göre değişimi yapılarak temizliğin 
kalitesi arttırılır. Zeminlerin temizliği bittikten 
sonra paspas temizlenerek sıkma aparatı üzerine 
yerleştirilmek suretiyle muhafaza edilir. Ayrıca, 
her temizlikten sonra kovalar temizlenerek bir 
sonraki temizliğe hazır bekletilir.

	Temizlik kat arabası üzerinde bulunan çöp 
torbasının ağzı devamlı suretle kapalı tutulur. 
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Çöp torbasının dolması durumunda boş torba 
ile değiştirilerek dolu torba ağzı bağlanarak çöpe 
atılır.

	Gün içi temizlik bittikten sonra temizlik kat 
arabasında bulunan tüm araç-gereçler, bir 
sonraki günün temizliğine zaman kaybetmeden 
başlanabilecek şekilde temiz ve düzenli olarak 
daha önce belirlenen noktalara brandaları çekili 
bir durumda bırakılır.

CAMİİ’NDE CUMA GÜNLERİ ALINMASI GEREKEN 
TEDBİRLER

UYGULAMA: Haftalık, Aylık ve yıllık periyotlar 
halinde yapılır. 

Kullanılan Malzemeler: Sıvı deterjan, brep, halı 
şampuanı, camsil, kir ve cila sökücü

	Kova, temizlik bezi, teleskop ray, fırça, cam 
peluşu ve çekçek, elektrik süpürgesi, brep 
makinesi vb.

	Halkla İlişkiler Binalarında görev yapan hizmetli 
personelden nöbetleşe oluşturulan ekip, cuma 
günleri TBMM Camii’nde yapılacak temizlik 
işleri ve dış alanlara hasır serme görevini yerine 
getirmek üzere,  Sorumlu Yönetim Memuru 
ile birlikte namaz saatinden 2 saat önce cami 
önünde hazır bulunur. 
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	Oluşturulan ekipten 1-2 kişi tarafından cami 
içinde oluşabilecek örümcek ağları fırça 
yardımıyla temizlenir.

	Makineli Ekip personeli tarafından saat 
10.30’dan itibaren TBMM Camii’nde bulunan  
halılar, halı süpürme  iş tanımına göre süpürülür.

	Süpürme işinin tamamlanmasından sonra cami 
içinde bulunan mermer zeminler, iç camlar, 
ayakkabılıklar vb. gibi yerlerin tozları alınır.

	Cami içindeki temizlik  işlemleri tamamlandıktan 
sonra  lavabo, tuvalet, dış camlar, imam odası  ve 
dış ayakkabılıkların ayrıntılı  bir şekilde uygun 
deterjanla temizliği yapılır.

	Cami hasırları serilme işlemi başlamadan önce 
o alanda bulunan kaba pislikler ve güvercin 
pislikleri, o alandan sorumlu Park Bahçeler 
Müdürlüğü personelinin de desteği alınarak 
fırça ve suyla temizlenir, alan  hasır sermeye 
hazır hale getirilir.

	Hasırlar belli bir sistem içerisinde ön ve arka 
yüzlerinin ters serilmemesine dikkat edilerek 
serilir. Serme işleminden sonra hasırlar, nemli 
ve kuru paspasla temizlenir. Ayrıca katılımın 
yoğun olma olasılığına karşı hazırda yedek 
hasır bulundurulur, Yönetim Memuru ve 
görevli personel namaz bitimine kadar alandan 
ayrılmaz.
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	Namazın bitimini takiben,  serili olan hasırlar 
ön yüzü içte kalacak şekilde ikiye katlanmak 
suretiyle toplatılır ve hasır arabalarına konularak 
üzerleri örtülür.

	Yerine getirilen hizmet “TBMM Camii Hazırlık 
Görevi Listesi ” ile kayıt altına alınır.

	Halkla İlişkiler Personeli tarafından, dış alanlara 
serilen hasırlar kirlilik durumuna göre en az 
yılda iki kez olmak üzere itfaiye personelinin de 
desteği alınarak yıkanır.

HALI SÜPÜRME 

UYGULAMA; Koridor ve merdivenlerde her gün, 
odalarda üç günde bir (odaların kirlilik durumuna göre 
bu süre her gün salonlarda toplantılar öncesi yapılır.

Kullanılacak araç ve  gereçler: Değişik güç ve kapasitede 
kuru ve sulu sistem elektrikli süpürge makinesi,  el   
süpürgesi, gırgır. Halının özelliğine göre uygun elektrik 
süpürgesi veya makinesi  seçilir.

Halı süpürme  uygulama adımları;

Koridor halı ve yolluk temizliği :

	60 cm uzunluğunda rulo biçiminde fırçalı, 
çift motorlu endüstriyel makinelerle, halının 
dokuma yönüne göre  ileriye itilerek ve geri 
çekilerek tozu emmesi sağlanır.
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Merdiven yolluklarının temizliği :
	Merdivendeki yolluklar motor ve toz kaplama 

kısmı özel kemerlerle sırta takılarak süpürme 
aparatı 30 cm lik fırçalı sistemdeki makineyle 
süpürülür.

Oda ve Makamlardaki halıların temizliği:
	Halıların özelliğine göre fırçalı veya sulu sistem 

elektrik süpürgeleri ile halının dokuma yönüne 
göre  ileriye itilerek ve geri çekilerek tozu 
emmesi sağlanır.

Salon, camii ve mescitlerdeki halıların temizliği:
	60 cm uzunluğunda rulo biçiminde fırçalı, 

çift motorlu endüstriyel makinelerle, halının 
dokuma yönüne göre  ileriye itilerek ve geri 
çekilerek tozu emmesi sağlanır.

Desenli Halıların Temizliği :
	Halılar haftada bir kez emiş gücü düşük 

elektrikli süpürge ile süpürülmelidir. Mümkünse 
el süpürgesi ile temizlenmelidir. Temizlik 
işlemi yapılırken halı düz zeminde olmalı, sırtı 
çevrilirken kaldırılıp atma çeklinde değil karton 
boru üzerine rulo yapılıp tekrar rulo şeklinde 
açılmalıdır.

	İşlerin bitiminde bu makinelerdeki toz  toplama  
torbaları boşaltılır.

	Makineler silinerek, bir sonraki temizliğe hazır 
hale getirildikten sonra yerine kaldırılır.
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TEMİZLİK MALZEMELERİ 
İSİMLERİ VE KULLANIM 

BİLGİLERİ
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Büyük Boy Piller:

	Büyük Boy Piller (alkalin) Sensorlu havlu kâğıt 
aparatında kullanılır 4 adet takılır BUTONUN 
yanında kırmızı uyarı ikaz ışığı yanıp sönünce 
pillerin enerjisinin azaldığını gösterir.

Kullanıldığı yerler: Sensorlu havlu kâğıt aparatında ve 
sensörlü çöp kovalarında kullanılır.

Cam Çekçekleri:

	Cam suyu tır ger fısfısla cama püskürtülerek 
bütün camların silinişinde kullanılır kullanırken 
yukardan aşağıya veya yarım ay şeklinde sağa, 
sola çekilerek indirilir çekçek lastiğindeki 
kirli su bir bez yardımıyla silinir. Yüksek 
camlarda teleskopun ucuna takılarak camlar 
silinir.  Paslanmaz metalden üretilmiştir 35 cm 
enindedir.

	Lastiği Cam çekçeğin ucuna takılır 105 cm 
boyunda olup kullanırken 3 bölünüp kesilir.

Kullanıldığı yerler: Tüm camlarda kullanılır.

Cam Temizleme Pelüşleri ve Takımı: 

	Cam çekçekleriyle beraber kullanılır cama 
püskürtülen cam suyunu dağıtmada kullanılır 
cama yukardan aşağıya veya yarım ay şeklinde 
sağa, sola çekilir cam çekçekle silinip indirilir. 
35 cm enindedir.
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	Pelüş bezleri pamuk veya orlondan olur iş 
bitiminden sonra yıkanıp kurutulmaya bırakılır.

Kullanıldığı yerler: Tüm camlar ve fayanslar dada 
kullanılır.

Cilalı Yüzey Bakım Maddesi:

	Kir ve cila sökücüyle, cila söküldükten sonra cilalı 
yüzey temizleyiciyle temizlenerek durulanır. 
Film katmanı oluşturmayan zemin temizleyici 
koruyucu cilalı ve cilasız suya dayanaklı sert 
zeminlerin temizlenmesi ve bakımı için idealdir. 

	Kaymaya karşı dirençli ve kir tutmayan zemin 
yaratır.  

Kullanıldığı yerler: Cila sökümünden sonra ve cilalı 
zemin bakımında kullanılır.

Cilasız Yüzey Bakım Maddesi:

	Doğal ve yapay seramik fayans, Granit, sentetik 
yüzeyler, aynalar,  porselen ve emay gibi tüm 
suya dayanıklı sert yüzeyler için uygundur. 
Hazırlanışı: 10 lt solüsyon için 200 ml (%2 
uygulanır ) Ürün temiz bir bezle spreylemiş 
yüzeylerde temizlenebilir.

Kullanıldığı yerler: Suya dayanıklı sert zeminler (tuvalet, 
banyo, koridor vb.) için parfümlü günlük temizlik için 
kullanılan bir üründür.
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Çamaşır Suları:

	5 lt suya kendi kapağıyla 4 kapak çamaşır suyu 
konulacak.

	Tuvalet ve lavaboların temizliğinde ve 
dezenfeksiyonunda kullanılır.

	Kovanın içindeki seyreltilmiş olan çamaşır 
suyuna bez yıkanıp sıkıldıktan sonra; kapı 
kolları, pencere kolları, masa, masa üzerindeki 
eşyalar ve oda içindeki eşyalar silinir. Genel 
Kurul Salonu ve Grup toplantı salonlarında; kapı 
kolları ve tuvaletlerin haricinde kullanılmaz. 

	Deri ve kumaş eşyalar ile elektronik eşyalar 
üzerinde kesinlikle kullanılmaz. Paspasların 
yıkanmasında kullanılır. Temizlik yapılırken 
kesinlikle eldiven kullanılacak.  

Kullanıldığı yerler: Tuvalet ve lavaboların temizliğinde 
ve dezenfeksiyonunda Paspasların yıkanmasında 
kullanılır.

Çöp Kutuları Ve Kovaları(fotoselli):

	Kulislerde kullanılır. Kapak fotosellidir 
haznesine çöp poşeti konur 4 pille çalışır. 
Metaldir 

Kullanıldığı yerler:  Kulislerde kullanılır.
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Deri Temizleme Solüsyonu:

	Microfiber eldivenle derinin tozu alınır. 

	Hazırlanışı: Temizleme ürünü derinin kirlik 
durumuna göre %10 başlayarak %20 oranına 
kadar seyreltilir. Püskürtme aparatıyla Mir fiber 
bez üzerine püskürtülür bezle deri ovularak 
silinir kuru Mir fiber bezle deri kurulanır ve 
cilalanmaya hazır hale getirilir.

	Derinin renk atmaması için fazla bastırıp 
ovulmaması gerekir.

Kullanıldığı yerler: Bütün derilerde kullanılır.

Deri Bakım Cilası:

Kuru ve temiz deriye Deri Bakım Cilası sünger üzerine 
dökülerek deriye iyice yedirilir biraz bekledikten sonra 
Mir fiber eldivenle parlatılır.

Kullanıldığı yerler: Bütün derilerde kullanılır.

El Süpürgesi:

	Tüm sığınaklar; A ve B blokların 
1.bodrumlarında, cami bahçesinde, milletvekili 
kapalı otoparklarında kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Kullanıldığı yerler ve bodrumlarda.
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Elektrikli Süpürge Torbası (Colombus)

	Sarı renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, 
tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye 
özel yapılan torbalardır Torbanın uzunluğu 
47 cm Torbanın eni 13,5 cm Geri dönüşüm 
malzemeden imal edilmemiştir. Ağız kısmı üst 
tarafta kalın kartondan ve lastiklidir.  

Elektrikli Süpürge Torbası (Fantom)

	Sarı renkli kağıttan oluşan ve makineye takılan, 
tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye 
özel yapılan torba Torbanın uzunluğu 37,5 cm 
Torbanın eni 19,2 cm Ağız kısmı orta tarafta, 
kalın kartondan ve lastikli.

Elektrikli Süpürge Torbası (Karcher)

	Sarı renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, 
tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye 
özel yapılan torbalardır. Torbanın uzunluğu 47 
cm Torbanın eni 13,5 cm Ağız kısmı üst tarafta 
kalın kartondan ve lastikli

Elektrikli Süpürge Torbası (Nilfisk)

	Siyah renkli kumaştan oluşan ve makineye 
takılan, tozları toplayarak dolduğunda boşaltılan 
makineye özel yapılan torbalardır. Torbanın 
uzunluğu 64 cm üst eni 45 cm alt eni 30 cm Ağız 
kısmı üst tarafta kalın kartondan ve lastiklidir.
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Elektrikli Süpürge Torbası (Roventa)

	Sarı renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, 
tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye 
özel yapılan torbalardır. Torbanın uzunluğu 
68 cm Torbanın eni 21 cm  Geri dönüşüm 
malzemeden imal edilmemiştir.Ağız kısmı orta 
tarafta, kalın kartondan  ve lastiklidir.

Elektrikli Süpürge Torbası (Sırtlık  Baclean) 

	Yeşil renkli kâğıttan oluşan ve makineye takılan, 
tozları toplayarak dolduğunda atılan makineye 
özel yapılan torbalardır.     Torbanın uzunluğu 
27 cm Torbanın eni 23 cm Geri dönüşüm 
malzemeden imal edilmemiştir. Ağız kısmı orta 
tarafta, kalın kartondan ve lastiklidir.

Elektrikli Süpürge Torbası (Sırtlık  Powerfelite)

	 Beyaz renkli kâğıttan oluşan ve makineye 
takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan 
makineye özel yapılan torbalardır.  Torbanın 
uzunluğu 24 cm Torbanın eni 16 cm Geri 
dönüşüm malzemeden imal edilmemiştir. Ağız 
kısmı üst tarafta kalın kartondan ve lastiklidir.

Elektrikli Süpürge Torbası (Sorma)

	Beyaz renkli kâğıttan oluşan ve makineye 
takılan, tozları toplayarak dolduğunda atılan 
makineye özel yapılan torbalardır.  Torbanın 
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uzunluğu 48 cm Torbanın eni 19 cm Geri 
dönüşüm malzemeden imal edilmemiştir. Ağız 
kısmı orta tarafta kalın kartondan ve lastikli.

Faraşlar:

	Kısa saplı Zemin üzerinde toz, toprak, çöp vb. 
artıkları el süpürgesiyle süpürdükten sonra 
çöpleri almaya yarar.

Faraşlı Fırça: 

Zemin üzerinde toz, toprak, çöp vb. artıkları süpürdükten 
sonra çöpleri almaya yarayan uzun saplı fırçası üzerinde 
bulunan katlanabilir özellikli. 

Kullanıldığı yerler: Tüm alanlarda kullanılır.

Genel Cam Temizleme Suları:

	İç ve dış camlara tır ger fısfısla püskürtülerek 
kullanılır camların soğukta donmasını engeller.

	Cam yüzeylerin temiz tutulması ve 
parlatılmasında kullanılır. Sehpa ve masa 
camlarına püskürterek kuru bir bezle silinir.

	Mobilya camlarının temizliğinde de cam 
temizleyici kullanılabilir.(Mobilya için mikro 
fiber bez üzerine püskürtülür. 

Kullanıldığı yerler: Bütün camların temizliğinde 
kullanılır.
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Halı Sıvı Şampuanları(Klor)

	Temizleme işine başlamadan önce halılar kuru 
olarak süpürülür. Halı yıkama makinesine 8 Litre 
suya 1 kg halı şampuanı konur halı yıkandıktan 
sonra vakumla çekilerek kurulamaya bırakılır. 
Temizlemeye uygun olmayan ve renk atma 
ihtimali bulunan halılarda kullanılmaz.

Kullanıldığı yerler: Koridorlarda bulunan halılarda 
kullanılır.

Halı Toz Şampuanları(Mantar)

	Halı üzerine Prep ile püskürtme işlemi yapıldıktan 
sonra püskürtülen yerlere talaş makinesi  ile 
talaş (mantar) orantılı şekilde dağıtılır. Makine 
ile sağa, sola,ileri,geri dağıtılırken de dövme 
işlemi yapılır. Vakumlanarak talaş temizlenir.

Kullanıldığı yerler: Koridorlarda bulunan halılarda 
kullanılır.

Halı Solüsyonu(Prep)

	Halı ve koltuk temizliğinde Yağlı ve ağır kirler 
içindir. Konsantre bir üründür.4 Litre suya 
1 lt  prep  eklenerek halı üzerine püskürtme  
makinesi ile püskürtülür. Püskürtülen yerlere 
talaş makinesi ile talaş (mantar) orantılı şekilde 
dağıtılır. Makine ile dağıtılırken de dövme işlemi 
yapılır. Vakumlanarak talaş temizlenir. Talaşız 
halı ve koltuklarda yıkanır.
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Kullanıldığı yerler: Halı ve koltuk temizliğinde Yağlı ve 
ağır kirler içindir.

Islak Paspas Takımı ve Bezleri (Püsküllü)

	Tuvaletlerde ve Sert zemin üzerindeki kir 
ve pislik birikintilerini su ve cilasız yüzey 
temizleme maddesini kullanarak temizlemek 
amaçlı uç kısmı değişebilen, sap takma yeri olan 
ve plastikten oluşan bir malzemedir. Plastik 
malzemesi dayanıklı sert plastiktir Püsküllü 
paspas takılabilir Alüminyum saplıdır.  

	Kirli paspası seyreltilmiş çamaşır suyunda 15 
dk. Bekletildikten sora durulanarak kurumaya 
bırakılır.

Kullanıldığı yerler: Tuvaletlerde ve Sert zemin üzerinde 
kullanılır.

İş Elbisesi Takımı:

	Pantolon ve ceket tarzlı önden düğmeli taşıma, 
temizlik yapılırken giyilmesi öngörülen 
kıyafettir. Temiz ve ütülü olacak.

	İş Eldivenleri(microfiber)

	Microfiber eldivenler ele takılarak kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Özellikle genel kurul ve kulislerde ki 
deri koltuklarda toz almak için kullanılır.
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Jumbo çöp torbası (Siyah)

	Süpürülen atık ve pislikleri içerisine toplamaya 
yarayan dayanıklı plastik poşetlerdir. 
Tuvaletlerdeki çöp kovaların içine konur.   

Kullanıldığı yerler: Koridordaki ve odalardaki çöpleri 
atmada kullanılır.

Jumbo Çöp Torbası(Mavi)

	Geri dönüşüme gidebilecek olan karton, dergi, 
kullanılmış kâğıtları toplamak amaçlı dayanıklı 
plastikten imal edilmiş olan poşetlerdir. 

	Kullanıldığı yerler : Odalardaki ve koridordaki 
atık kâğıt kutularında kullanılır.

Kâğıt Havlu ve Sensörlü Makine:

	Tuvaletlerde kullanılır, Beyaz renkli,190cm 
uzunlukda,25cm enindedir.

	Makine 4 pille çalışır sensörlü ve manuel 
kullanımlıdır. Kırmızı ikaz lambası yanıp 
sönünce enerji azalıyor demektir. Kâğıdın uç 
kısmı öne gelecek şekilde bıçak kısmine takılır.  

Kullanıldığı yerler: Tüm Tuvaletlerde kullanılır.

Kalıp Sabunlar:

	Kalıp sabunlar bez yıkamada ve özel istek olursa 
dağıtılır.
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Kazıyıcı Yedek Uçları (Jilet)

	Tüm cila yapılacak yerlerde kullanılır Jilet boyu 
12 cm 

	Jilet eni 1,4 cm paslanmaz malzemeden 
yapılmıştır. 

Kazıyıcılar:

	Cila öncesinde yıkama makinesinin giremediği 
köşe ve kenarlardaki eski cilaları kazımak amaçlı 
yapılmıştır.   Jiletleri kolay değişebilir.

	Saptaki tutacak yeri lastik ele tam oturur 
terletmez. Ağız jilet takma yeri 12 cm Sap kısmı 
40 cm Ağız kısmında kapak ve jileti üzerinde  

Kullanıldığı yerler: Tüm cila yapılacak yerlerde ni 1,4 cm 
paslanmaz malzemeden yapılmıştır.

Kir Ve Cila Temizleyiciler:

	Dozaj: 2 Lt ürün, 8 Lt su ile 10 Lt solüsyon 
hazırlayın. Etkileşim için beklenir, kurumasına 
izin verilmez, tek uygulama: Solüsyon zemine 
eşit şekilde yayılır, 5-10 dk. Bekletildikten 
sora işleme başlanır. Çıplak elle dokunulmaz, 
özel alınan ayakkabı giyilir. Maske kullanılır. 
Durulama gerektirmez.

Kullanıldığı yerler: Koridorlarda ve genel alanlarda 
mermer, mozaik, seramik ve benzeri sert zemin ve 
duvarlarının cilalarını sökmede kullanılır.
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Kireç Sökücüler:

	Tiriger fısfısa kırın yoğunluğuna göre seyreltiler 
ek konur.

Kullanıldığı yerler: Dış camlarda ter koz suyundan 
kalan kireç sökmede kullanılır Özellikle Cami camların 
temizliğinde kullanılır. Pisuar ve lavabo kireçlerinde de 
kullanılır.

Klozet Fırça Ucu:

	Beyaz renkli oval şeklinde saçaklı plastikten 
olan Krom fırçalarda kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Kabin içlerindeki Krom fırçaların 
ucuna vidalanarak kullanılır haznesine dezenfektan 
konur.

Kireç Sökücüleri (Banyo jel)

	Kireç lekelerini Banyodaki kirleri temizler 
Kötü kokuları ortadan kaldırır hoş koku bırakır 
Kolayca durulanır iz ve tortu bırakmaz

	Küvet, lavabo, tuvalet, dış ve armatörlerde kirli 
yüzeylerin üzerine dökülür ve sünger veya bezle 
silinir, zor ve inatçı kirlerde daha etkili sonuç 
için birkaç dakika beklenilir. Çamaşır suyuna 
karıştırılmaz. 

Kullanıldığı yerler:   Lavabo, tuvalet, pisuar banyo ve 
armatörlerde.
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Klozet Kapak Rulosu ve Otomatik Dispanser:

	Rulo 9 cm eninde 100 mt uzunluk da ant bakteriyel 
bir urundur Otomatik Dispanser klozet üzerine 
monte edilir sensörlüdür el değmeden ruloyu 
sarar. Şeffaf renktir.Kullanıldığı yerler: Kabin içi 
tuvaletlerde kullanılır.

Köpük Sabunlar ve Aparatı:

	Beyaz köpüklüdür tip 3 belgeli su tasarrufu 
sağlayan üründür. Aparatı paslanmaz metaldir 
üst kapak açılarak hazneye konur hazne haftada 
bir sıcak suyla yıkanır.

Kullanıldığı yerler: Tüm lavabolarda.

Koruyucu Naylon (Hışır )

	50m² olup şeffaf renklidir.

Kullanıldığı yerler: Oda boyanırken, Havalandırma 
temizliğinde, Cami de hasır altında kullanılır.

Lastik Eldivenler( Büyük Astarlı)

	Elleri terletmemesi için iç kısmı astarlı ve 
pudralıdır.

	Kullanıldığı yerler: Sabahları temizlik 
yaparken Akşamları çöp toplarken. Tuvaletleri 
temizlerken. Halı yıkarken ve temizliğin 
genelinde kullanılır.
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Lavabo Fırçası:

	Lavabo, mermer yüzeyleri ovmak için kullanılan 
geri dönüşümsüz sert ve sık tüylü sapı olan 
fırçalardır.

Kullanıldığı yerler: Tüm lavabolarda, pisuar ve 
klozetlerde kullanılır.

Lavabo Pompası:

	Lavabolardaki tıkanıkları açmak için huni 
biçimindeki körüklü plastikten imal edilmiş 
malzemelerdir.

Kullanıldığı yerler:  Tüm lavabolarda kullanılır.

Metal Çöp Kutuları ve altlığı (büyük)

	Her el yıkama lavabolarının arasına konularak 
kullanılan havlu kâğıtları atmak üzere paslanmaz 
çelikten imal edilmiş olan kovalardır.

	Kapakları üst tarafının tüm ay şeklinde bir kısmı 
açık Kaynak yerleri argon kaynak Poşet takma 
aparatı var. Taban altlığı 4 tekerden oluşur 
seyyardır. 304 paslanmaz çeliktir, Boyu 55cm, 
Çapı 33cm 

Kullanıldığı yerler:  Tüm el yıkama lavabolarında 
kullanılır.
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Metal Çöp Kutuları(Küçük)

	Her kabin içerisine oradaki tuvalet kâğıtlarını 
atmak üzere konulan ve paslanmaz çelikten imal 
edilmiş olan kovalardır. Kapakları üst tarafının 
tam ay şeklinde bir kısmı açıktır Kaynak yerleri 
argon kaynaktır

	Poşet takma aparatı var Yere basan tabanları 
plastik 304 paslanmaz çelik Boyu 30cm Çapı 
21cm 

Kullanıldığı yerler:  Tuvalet kabinlerinin içinde 
kullanılır.

Metal Küllükler:

	Çapı: 25,5 cm Derinlik: 6,5 cm 304 paslanmaz 
çelikten olmalıdır.

Kullanıldığı yerler: Kapı önlerinde, bahçelerdeki ve tüm 
yüksek küllüklerde kullanılır.

Metal Temizleyicileri Ve Parlatıcıları(Kavil)

	Kullanmadan önce iyice çalkalanır ve bez 
üzerine dökülerek ovalanır.

Kullanıldığı yerler: Tüm sarı ve sarı pirinçlerde kullanılır.

Metal Temizleyicileri Ve Parlatıcıları:

	Tir ger fısfıs içindedir bez üzerine püskürtülerek 
ovulur.
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Kullanıldığı yerler: Asansörlerin iç, diş Kısımlarında 
Genel metallerde kullanılır.

Mobilya Parlatıcıları:

	Tüp içinde bulunur basınçlıdır Mobilya üzerine 
püskürtüldükten sora bezle dağıtılır.

Kullanıldığı yerler: Genelde makam mobilyalarında 
kullanılır.

Mobilya Temizleyicileri (sabun bazlı)

	Geniş ahşap yüzeylerin derinlemesine temizliği 
ve bakımı içindir Kiri, isi, lekeyi ahşaba zarar 
vermeden, temizler, durulama gerektirmez Kiri, 
isi ve lekeyi çıkarır. Ahşaba zarar vermeden 
parlaklığını korur.

	Durulama gerektirmez. Parfümü uzun süre 
etkilidir.

	Kullanıldığı yerler: Silinebilir tüm ahşap 
yüzeylerin temizliğinde

	Banko ve makam odalarının temizliğinde 
kullanılır. Geniş yüzeyler için yarım kova (10lt) 
suya 1 çay bardağı sabun bazlı konur.

Mop Paspas Bezleri Takım 40’lık

	Cilasız parke zeminlerde önce nemli daha sonra 
kuru paspas atılır yerin güzel dezenfekte ve 
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silinerek temizlenmesi için daha da uzun süreli 
kullanım amaçlı uç kısmı değişe bilen sap takma 
yeri plastikten, olan malzemelerdir. Oynar 
başlıklı Ortadan iki taraflı katlana bilir.  Eni 
10 cm Boyu 40 cm Nemli mop paspasın rengi 
BEYAZ Nemli mop paspas bezi iki tarafında 
kulaklıdır. 

Kullanıldığı yerler: Cilasız parke olan her yerde 
kullanılır.

Mop Paspas Bezleri Takım 60’lık

	Her türlü sert zemin üzerindeki pislikleri 
elektriklenme ile toplamak amaçlı uç kısmı 
değişebilen sap takma yeri plastikten, paspas 
takma yeri ise metalden ve katlanabilir olan 
malzemelerdir.             

	Oynar başlıklı Eni 12 cm Boyu 60 cm

	Mop paspasının rengi MAVİ dır. Bir gün 
önceden toz toplama maddesi püskürtülür 
kullanıma öyle sunulur. 

	Kullanıldığı yerler: Her türlü sert zemin 
üzerinde toz toplamak amaçlı kullanılır.

Muhtelif Temizlik Bezleri(Renkli)

	Sarı, yeşil, pembe ve mavi renklerde %100 
pamuk ipliğinden, tek parça halinde kenarları 
overloklu bezlerdir. 
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	Sarı, yeşil, pembe ve mavi renklidir Kenarları 
overloklu 

Kullanıldığı yerler: Tüm arabalı ekiplerin arabalarında 
bulunur.

	Sarı bez    : Fayanslar ve mermer yüzeylerin 
temizliğinde kullanılır.

	Mavi bez    : Camları silmek için kullanılır.

	Pembe bez : Toz almada kullanılır.

	Yeşil bez   : Klozet, pisuar, musluklar ve kapı 
kollarının arınık olması için kullanılır.

Mutfak Tipi Temizlik Süngeri:

	Yumuşak bir yapıya sahip olan ve temizlikte cam 
kenarlarındaki pislikleri çabuk almaya yarayan 
emici özellikli bir malzemedir.         

Kullanıldığı yerler: Hizmet verilen tüm alanlarda 
kullanılır.

Orta Çöp Torbası(Sebil Poşet)

	Sebillerin yanındaki çöp kovalarının içerisine 
atık bardak toplanmasını sağlamak amaçlı 
takılan poşetlerdir.

	Rengi FÜME 
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Kullanıldığı yerler: Tüm sebillerin yanındaki çöp 
kovalarının içerisinde kullanılır.

Oto Fırçaları (Yer Fırçası)

	Zemin ve fayans yüzeyleri ovalayarak yıkamak 
için kullanılan sert tüylü plastik malzemeli saplı 
fırçalardır. Plastik kısmı vidalı

	Fırça tüyleri serttir.   

Kullanıldığı yerler: Tuvaletlerin, sert zeminlerin ve 
duvarların yıkanmasında kullanılır.

Pamuklu Temizlik Bezi (Cam Bezi ) 

	Cam bezi %100 pamuk veya %100 keten 
liflerinden imal edilmiş iplik ile dokunmuş ham 
kumaştır. Su çekme özelliği yüksektir.

Kullanıldığı yerler: Yoğun kirliğin olduğu alanlarda 
Asansörlerde, sarı metal ve pirinç parlatmada kullanılır. 

Pamuklu Temizlik Bezleri Bordo Bez:

	Bordo rengindedir mevut kapı girişlerinde, 
koridorlarda ki halıların rengine uyum 
sağlaması için. Nem alıcı özelliklidir.

Kullanıldığı yerler: Islak halı yıkandık den sonra üzerine 
serilir, yağışlı havalarda kapı girişlerine sarılır, camlar 
silinirken yerlere serilir. 
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Parfüm:

	Spreylediği ortamlarda kötü kokuları gidererek 
kalıcı ve hoş bir bahar ferahlığı sağlayıp insanları 
rahatsız etmeme özelliğine sahiptir.

	500 mg  tir ger fısfısla kullanılır.

Kullanıldığı yerler: Tuvaletlerde ve koridorlarda 
kullanılır.

Pas Sökücüler:

	Etkili pas sökme özelliğine sahiptir.( sadece pas 
sökmede kullanılır.)

Kullanıldığı yerler: Lavabo, klozet, pisuar ve wc lerde 
kullanılır.

Pisuar Süzgeçleri:

	Pisuar giderlerinin herhangi bir madde atılıp 
tıkanmaması ve güzel bir koku vermesi için 
içerisinde koku aparatı olan plastik malzemedir. 

Kullanıldığı yerler: Pisuarların hepsinde kullanılır. 

Plastik Maşrapalar:

	Tuvaletlerde Genelde kabın içi kullanılan 
plastikten yapılmış olan tuvalet musluklarının 
önüne konulan mavi Renkli taslardır. Üzerinde 
kaç litrelik olduğu çizgilerle belirtilmiştir.
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	Geri dönüşümlü katkı maddesi yoktur.

Kullanıldığı yerler: Tüm kabın içi tuvaletlerde ve su 
aktarımında kullanılır. 

Pop Paspas Bezi:

	%100 Pamuktan dokuma. Etrafı overloklu 
KREM renginde. Diğer bir adı da yer bezidir.  

	Kullanıldığı yerler: Sert zemin cila yapmada ve 
parlatmak amacıyla kullanılan bezlerdir.

Sentetik Temizlik Bezleri (mikro fiber)

	İnce lifleri polyemid ve polyester elyaftan, 
emiş gücü yüksek, ıslak ve kuru temizlemesi, 
kuru temizlemede elektrostatik özelliği olan, 
narin yüzeyleri zarar vermeden temizlemekte 
kullanılan Kenarları overloklu  bezdir. 3 
renklidir.

Kullanıldığı yerler: 

	Sarı renk      : Kulislerde Genel Kurul İçerisinde.

	Pembe renk  : Masalarda ve ahşaplarda

	Mavi renk    : Camlar ve Fanuslarda kullanılır.

Sert Zemin Cilası Polimer Bazlı:

	Polimer Bazlı Suya dayanıklı, parlatıcı özellikli, 
kaymaya dirençli zemin cilası. Yüzeyler 
sürtünmeye ve kire karşı üstün dirençlidir 
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koruyucu tabaka, kısa kuruma süresi, Kaymaya 
dirençli Kolay onarılabilir.

Dozajı: Direkt kullanılır.

	Ortalama performans: Lt ürün ve tek kat 
uygulama ile 40 m²alan kaplanır. Kuru zemine 
boşaltıldıktan sonra Pop bezi ile eşit şekilde 
dağıtılarak zemin cilalanır.

	Uygulama: Sadece kirleri ve eski cila sökülmüş, 
durulanmış ve tamamen kuru zemine uygulanır.

Kullanıldığı yerler: Koridorlarda ve genel alanlarda 
mermer, mozaik, seramik ve benzeri sert zeminler ve 
duvarların cilalanmasında kullanılır.

Kullanma talimatı: Kullanımdan önce ilgili personele 
eğitim verilmelidir.

Sert Zemin Cila Bakım Ped. leri(Bordo)

	Geniş alanlarda zemin yıkamada kullanılır. 
Rengi BORDO 55 cm çapında.

Kullanıldığı yerler: Sert zemin yıkamasında cila 
makinesine takılarak kullanılır.

Sert Zemin Yıkama Ped.ler ( Siyah)

	Geniş alanlarda cila yapmadan önce su ve 
makine ile yapılan temizleme sırasında cila 
makinesine takılarak kullanılır. Rengi SİYAH 
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	45 cm çapında.

Kullanıldığı yerler: Cila yapılan geniş alanlarda kullanılır.

Temizlik Kovası Kapaklı (Küçük)

	Darbeye dayanıklı geri donuşum malzemesi 
olmayan tutacak yeri olan kapaklı plastik 
kovalardır. Rengi MAVİ Yüksekliği 32 cm Üst 
çapı 34 cm 

Kullanıldığı yerler: Su taşımada, Odalar ve koridorların 
temizliğinde kullanılır.

Temizlik Kovası Kapaklı Battal(Büyük)

	Darbeye dayanıklı geri donuşum malzemesi 
olmayan çift taraflı tutacak olan kovalardır. 
Darbelere dayanıklı Rengi MAVİ 

	Kapaklıdır. Yüksekliği 48 cm çapı 44 cm

	Kullanıldığı yerler: Toplu yemeklerde ve 
törenlerde çöpleri atmak için kullanılır. Makineli 
yıkamalarda atık suları dökmek için kullanılır.

Temizlik Kovası Tekerlekli(Presli Kova)

	Nemli mop ve ıslak mop paspasları sıkmaya 
uygun şekilde tasarlanmıştır. Temiz ve kirli su 
bölmeli aparatı çıkartılabilir presli ve tekerlekli 
kovadır.   Presi İstenildiğinde tek veya çift 
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bölmeli olarak kullanılabilmektedir. ABS 
(kırılmaz) gövde Sarhoş teker 4 adet  

Kullanıldığı yerler: Tüm zemin ve parkelerin olduğu 
yerlerde kullanılır.

Toz Toplama Maddeleri( Anti statik)

	Yüzey aktif maddelerinin etkin kar film, 
zeminden veya paspas veya bez yüzeylerinden 
kirin ve serbest partiküllerin tamamen 
çekilmesini sağlar ve mıknatıs gibi işlev 
görür, tozu uçurtmadan etkin şekilde ortadan 
kaldırır. Yüzeyde kalıntı veya yağlı film tabakası 
bırakmaz.

Kullanma talimatı: Ürün doğrudan bez veya paspas 
üzerine püskürtülür,  zemin veya yüzeyin tozu alınır. Bir 
gün önce 60cm mop paspasa püskürtülerek kullanıma 
hazırlanır.

	Paspas silkelenerek veya vakumlanarak kiri 
atılır.

Kullanıldığı yerler: Cilalı yüzeylerde (sert cila tatbik edilmiş 
yüzeylerde )

Wc Kâğıtları(Küçük Rulo)

	Kabin içi Tuvaletlerde insan sağlığını korumak 
amacıyla kurulamak ve silmek için kullanılan 
emici, sağlığa uygun krepli kâğıttan imal edilen 
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bir mamuldür. Rulolar halinde üzerleri baskılı 
beyaz parfümsüzdür.

Kullanıldığı yerler: Tüm kabin içi tuvaletlerde.

Yer Çekçekleri:

	Islak zeminleri yıkama, su ve kirli su çekme işlemi 
yapabilmek için paslanmaz metalden yapılmış 
alt kısmı çift kalın lastikli bir malzemedir. 

Kullanıldığı yerler:  Tüm ıslak ve yıkanması gereken 
zeminlerde.

Yüzey Dezenfektanları:

	Tüm sert yüzeyler için, tek safhada hem 
temizleyen hem de dezenfekte eden hoş kokulu 
temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.

	Banyo, klozet ve tuvaletlerde yıkanabilir 
ve silinebilir yüzeylerde oluşan üre taşı ve 
kireç birikimlerini pas ve lekelerini çözer ve 
mikropları öldürür. Klor ihya etmez. İçerdiği 
yüzey aktif madde geniş spektrumlu bir 
antiseptik olup gram pozitif ve gram negatif 
bakterilere karşı etkilidir. Sert yüzeylerdeki 
kirleri kolayca temizler, parlatır ve hijyen sağlar.

Kullanma talimatı: 5 litre suya 1 çay bardağı ilave 
edilerek kullanılır.
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	Durulamaya gerek yoktur.(Mermer ve benzeri 
yüzeyler hariç)

	Metal yüzeyler dede kullanılabilir.

Kullanıldığı yerler:  Klozet, pisuar, musluklar ve kapı 
kollarının dezenfekte olması için kullanılır. Cilasız 
yüzeylerin dezenfekte edilmesinde kullanılır.

Yüzey temizleme maddesi(krem)

	Metal yüzeylerde, klozet ve pisuar yüzeylerde 
oluşan çok yoğun kirleri bez üzerine damlatılarak 
ovarak temizlenir. Ferah kalıcı bir koku bırakır. 

Kullanıldığı yerler:  Beyaz ve metal eşyalardaki ağır ve 
yağlı kirleri ovmada Emaye, sera mika, porselen, krom, 
gibi yüzeylerde kullanılır.




