
Airbnb'nin üstün  
temizlik protokolü
Beş adımlı süreç için 
hızlı başlangıç  kılavuzu



Temizlik her 
şeyden önemlidir

Maskelerinizi takın  
ve eldivenlerinizi giyin. 
Temizlik taahhüdü 
vermenin zamanı geldi.

Önde gelen sağlık ve hijyen 
uzmanlarının rehberliğinde 
mekânınızın her bölümünü 
temizlemenize ve sanitize 
etmenize yardımcı olmak için beş 
adımlı bir süreç geliştirdik.

Her oda için yaklaşık 45 dakika 
olmak üzere yeterli zamanı 
ayırdığınızdan emin olun. 



Bu kılavuz nasıl 
kullanılır?

Bu hızlı başlangıç kılavuzu, yerinizi temizlemek 
ve sanitize etmek için izlenecek beş adımı size 
genel olarak gösterir. Bunu telefonunuzda 
saklayıp bakabileceğiniz bir kaynak olarak 
kullanabilirsiniz.

Kendiniz ve/veya temizlik ekibiniz için adım adım 
talimatların çıktısını almak istiyorsanız el kitabını 
indirin. 

https://www.airbnb.com/cleaning/handbook
https://www.airbnb.com/cleaning/handbook
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Beş adım



1. Adım: Hazırlık
Daha güvenli temizlik 
için hazırlanın



1. Adım: Hazırlık

   Kayıtlı mekâna girmeden önce 
tavsiye edilen süre boyunca 
bekleyin (yerel makamların 
yönergelerini inceleyin)

   Ellerinizi sabun ve ılık suyla  
en az 20 saniye yıkayın

   Girmeden önce bir maske, 
önlük, eldiven ve galoş takın 
(önerilir)

   Pencereleri açıp vantilatörleri 
çalıştırarak mekânı 
havalandırın

   Elektrikli süpürge, paspas vb. 
gibi gerekli ekipmanları bir 
araya getirin 

   Yetkili kurumlar tarafından 
onaylanmış dezenfektan da 
dâhil olmak üzere listelenen 
temizlik malzemelerini bir 
araya getirin

Her şeyden önce güvenlik gelir. Lütfen kullandığınız kimyasal 
maddelerin talimatlarını gözden geçirin.

https://www.airbnb.com/help/topic/272/responsible-hosting
https://www.airbnb.com/help/topic/272/responsible-hosting


Önce temizleyin, 
sonra sanitize edin

Temizlik, yüzeylerdeki 
mikropları ve kirleri gidererek 
yapılan işlemdir. Örneğin 
mutfak tezgâhını veya ocağın 
üstünü sabunlu bir süngerle 
silmek gibi.

Sanitizasyon, mikrop  
ve bakteri sayısını azaltmak 
amacıyla kimyasallar kullanarak 
yapılan işlemdir. Örneğin kapı 
kolları gibi çok temas edilen 
yüzeylere kimyasal dezenfektan 
püskürtmek gibi.



2. Adım: Temizlik
Toz ve kirleri 
giderin



2. Adım: Temizlik

   Tüm çöp kutularını boşaltın  
ve yeni çöp poşetleri takın

   Tüm ev tekstilini önerilen  
en yüksek ısı ayarında yıkayın

   Tüm bulaşıkları yıkayın  
ve bulaşık makinesini veya 
eviyeyi boşaltın

   Tüm odaların yerlerinin tozunu 
alın, süpürün veya elektrikli 
süpürge ile temizleyin 

   Tüm sert yüzeyleri sabun  
ve su ile temizleyin

   Yumuşak yüzeylerdeki lekeleri 
temizlemek için üreticinin 
talimatlarını uygulayın

Zor olduğunu biliyoruz ama temizlik sırasında yüzünüze 
dokunmamaya özen gösterin.



3. Adım: Sanitizasyon



3. Adım: Sanitizasyon

   Yüzey temizlendikten sonra 
onaylı bir dezenfektan 
püskürtün veya onaylı bir 
dezenfektan mendille silin

   Dezenfektanın işini yapmasını 
bekleyin; üretici etiketinde 
belirtilen süre boyunca ıslak 
tutun 

   Kurumaya bırakın

   Mendille temizlik yapıyorsanız 
her yüzey için bir temizlik 
mendili kullanın

Sirke güçlü olabilir ama mikroplar daha güçlüdür. Doğal 
dezenfektanlar yetkili kurumlar tarafından onaylanmamıştır. 



4. Adım: Kontrol
Sık dokunulan 
yüzeyleri 
kontrol edin



4. Adım: Kontrol

   Sık dokunulan yüzeylerin 
sanitize edildiğini tekrar 
kontrol edin (aşağıdaki listeye 
bakın)

   Her oda için ayrı ayrı verilen 
kuralları gözden geçirin 

   Değiştirilmesi gereken 
ampuller gibi bakım 
gerektiren durumları not alın

   Yenilenmesi gereken 
temizlik ürünlerini veya 
dezenfektanları not alın



5. Adım: Son hazırlık
Oda için son 
hazırlıkları yapın



Misafirler bize konaklamaları boyunca temizlik malzemelerine erişmek 
istediklerini söylediler. Misafirlerinize güvendiğiniz malzemeleri içeren bir 
temizlik paketi bırakmayı düşünün ve bunu kaydınızda belirttiğinizden 
emin olun. 

5. Adım: Son hazırlık

   Misafirlere sunduğunuz 
malzemeleri, havluları  
veya çarşafları yenilemeden 
önce ellerinizi yıkayın ve temiz 
eldivenler takın

   Kapıyı kapatın, kapı kolunu 
dezenfekte edin ve 
sanitizasyondan sonra bu 
mekâna tekrar girmeyin  

   Temizlik malzemelerini ve 
koruyucu ekipmanları güvenli 
bir şekilde atın veya yıkayın

   Misafirler için kâğıt havlu, 
dezenfektan ve ekstra  
el sabunu gibi malzemeler 
içeren bir temizlik paketi 
hazırlayın 

   Misafirlere bırakmak için 
temizlik özetinin çıktısını alın 

   Şimdi durup yaptığınız iş için 
kendinizi takdir edin 

https://app.contentstack.com/v3/assets/bltb428ce5d46f8efd8/blt4d1437b4540f9d74/5ee3d56f78d727433aea8509/CleaningChecklist_TR.pdf


Kısa bir hatırlatma.

Sık dokunulan yüzeyler

•  Kapı topuzları ve kolları 

•  Işık düğmeleri

•  Uzaktan kumandalar

•  Masalar

•  Vantilatörler

•  Lambalar

•  Pencere pervazları  
ve pencere açma kolları

•  Anahtarlar ve kilitli kutular

•  Korkuluklar

•  Çöp kutuları  
ve geri dönüşüm kutuları

•  Lavabo ve eviyeler

•  Ev aletleri

•  Tuzluk ve biberlikler 

•  Mutfak gereçleri

•  Sandalyeler

•  Tuvaletler

•  Duş ve küvetler

•  Duş perdeleri ve kapılar

•  Şampuan, saç kremi  
ve el sabunu

•  Saç kurutma makinesi 

•  Airbnb misafir karşılama 
kitapçığınız



Kısa bir hatırlatma.

Bu malzemeleri bulundurun

•  Çok amaçlı yüzey temizleyici

•  Çok amaçlı yüzey dezenfektanı

•  Cam temizleyici

•  Çamaşır suyu

•  Çamaşır deterjanı

•  Çamaşır leke çıkarıcı

•  Bulaşık deterjanı

•  Halı temizleyici

•  Zemin temizleyici

•  Mobilya/ahşap cilası

•  Fırın temizleyici

•  Fırın yağ giderici

•  Küf temizleyici (gerekirse)



Bu kılavuz, el kitabının kısa bir özetidir. Burada tüm 
konular ele alınmaz ve temizlik, Airbnb'nin üstün 
temizlik protokolü ve Airbnb tarafından verilen 
diğer beyanlar hakkında bilgiler içeren el kitabının 
tamamını okumadan kullanılmaması gerekir. Eğer 
hükûmetinizin veya bölgenizdeki yetkili makamların 
yayımladığı yönergeler bulunuyorsa lütfen bunlara 
başvurun. Bu kılavuzun kapsamlı veya etkili olacağına 
dair ya da başka bir konuda hiçbir garanti verilmez. 
Protokole uymaya karar verirseniz kendinizi, ekiplerinizi 
ve misafirlerinizi korumak için ek adımlar atmanız 
gerekebileceğini ve sizin veya misafirlerinizin bu el 
kitabındaki adımları takip etseniz bile COVID-19 da 
dâhil olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya 
kalabileceğinizi ve/veya hastalığa yakalanabileceğinizi 
kabul etmiş sayılırsınız. Airbnb, bu kurallara uyulması 
sonucu meydana gelen yaralanma veya hastalıklardan 
sorumlu tutulamaz. 


