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COVID-19 and City Cleaning

COVID-19 ve Şehir Temizliği
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ABSTRACTÖZ
After the announcement of the pandemic, local studies has gained 
speed with seeing cases of Covid-19 in Turkey, as well as all over 
the world. Arrangements for pandemics, especially made by the Mi-
nistry of Health, have made life easier.Basic guides for local gover-
nments have been published and protection measures are strengthe-
ned with new practices, depending on the specific characteristics of 
each region and the course of the process.
Especially since the very first day, the applications made by the mu-
nicipalities trying to provide city cleaning with “disinfection” pro-
cesses are discussed in this review. The regulations made in order 
to protect the city and public health in general legislative arran-
gements and in the process of COVID-19 are examined. Literature 
contribution was sought for the questions of how to clean the city 
and how to choose the materials for cleaning in new emergency he-
alth situations similar to COVID-19.
The importance of choosing products that do not pollute while cle-
aning and does not threat human and city health while removing 
the factor has become apparent. Each product recommends proper 
dose for adults. Appropriate doses of products should be used for 
infants and children living in cities.  Chemical product containers 
used should be disposed of in accordance with zero waste principles.

Pandemi ilanı sonrası, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de 
COVID-19 vakasının görülmeye başlanması ile yerel çalışmalar 
hız kazanmıştır. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pandemiye 
yönelik düzenlemeler hayatı kolaylaştırmıştır. Yerel yönetimlere 
yönelik temel rehberler yayınlanmış olup, her yörenin kendine 
has özelliklerine ve sürecin gidişatına göre, yeni uygulamalarla 
korunma önlemleri güçlendirilmektedir.
Özellikle ilk günden itibaren “dezenfeksiyon” işlemleri ile şehir 
temizliğini sağlamaya çalışan belediyelerin yaptığı uygulamalar 
bu derlemede ele alınmıştır. Genel mevzuat düzenlemelerinde 
ve COVID-19 sürecinde şehir ve halk sağlığını korumak adına 
yapılan düzenlemeler irdelenmiştir. COVID-19’a benzer, gelecekte 
karşılaşılabilecek yeni acil sağlık durumlarında şehir temizliği nasıl 
yapılmalı ve temizlik için kullanılan malzemeler nasıl seçilmeli 
sorularına literatür katkısı sunularak, cevap aranmıştır.  
Temizlerken kirletmeyen, etkeni ortadan kaldırırken insan ve şehir 
sağlığını tehdit etmeyen ürünleri tercih etmenin önemi ortaya çık-
mıştır. Her ürün yetişkinlere uygun dozlar önermektedir. Şehirlerde 
yaşayan bebekler ve çocuklara da uygun dozlarda ürün kullanılma-
lıdır. Kullanılan kimyasal ürün kapları sıfır atık ilkelerine uygun 
olarak bertaraf edilmelidir. 
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GİRİŞ

Birden çok ülke ya da kıtada görülen salgın has-
talıklara pandemi denir (1). Türkiye’de olası bir 
pandemi riskine karşı 2006 yılında Ulusal Pan-
demi Planı hazırlanmıştır (2). Plan sonraki yıl-
larda güncellenmiş, Türkiye ve dünya için risk 
oluşturabilecek pandemik bir influenza salgınına 
hazırlıklı olabilmek adına ‘Pandemik İnfluenza 
Ulu sal Hazırlık Planı’ olarak  13 Nisan 2019 ta-
rih ve 30744 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
ile yürürlüğe girmiştir (3). Şehirlerden, influenza 
pandemisi esnasında toplumdaki etkinin azaltıl-
ması, olası durumlarda yapılacak çalışmaların 
belirlenmesi, bulaşın azaltılması, kamu hizmetle-
rinin aksamaması gibi durumlar için önleyici Pan-



125

COVID-19 ve Şehir Temizliği

demik İnfluenza Hazırlık ve Eylem Planları ha-
zırlaması istenmiştir. İllerin hazırladığı Pandemik 
İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, influenzaya ben-
zer bulaş yolları olan bir virüs olması nedeniyle, 
ilk kez 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan 
şehrinde, nedeni bilinmeyen pnömoni vakaları ile 
tanıdığımız, COVID-19’a da uyarlanabilir halde-
dir (4). Aslında Türkiye’de COVID-19 hayatımı-
za girdiğinde bir pandemiye hazırlık yapılmıştı 
diyebiliriz.

COVID-19, öksürük sonucu ortama saçılan dam-
lacıklarla insandan insana bulaşan ve bu damla-
cıklarla kontamine olan yüzeylere temas sonrası 
kişinin ağız, burun ve göz mukozasına dokunması 
ile de bulaşabilen bir virüs hastalığıdır (5,6). Has-
talık etkeni virüsün yüzey ve dış ortama dayanma 
süresi net olarak bilinememekle birlikte koronavi-
rüslerin cansız yüzeylerde birkaç saat içinde akti-
vitesini kaybettiği kabul edilmektedir (7). Ulusal 
Pandemi Planı’nda, “Olası Bir Virüs Pandemi-
sinden Korunma ve Kontrol Önlemleri”nde üst 
sıralarda yer alan “genel hijyen alışkanlıkları için 
öneriler ile toplumda alışkanlık sağlanması” mad-
desi bizleri temizlik, dezenfeksiyon, dezenfektan 
kavramlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. 

Patojen mikroorganizmaların cansız maddeler 
üzerinden kısmen ya da tamamen kaldırılma 
işlemine dezenfeksiyon denir(8,1).Çevrenin 
mikroorganizmalarla etkileşimde olması ve 
bundan dolayı ortaya çıkan olumsuzlukların 
ortadan kaldırılmasında ve önlenmesinde 
dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri etkin bir 
rol oynamaktadır(9). Yaşadığımız yeni süreçte, 
COVID-19 virüsünü yakından tanımak, 
dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesinde 
önem arz eder. İkili yağ katmanından oluşan 
virüsün savunması yağ parçalama özelliği olan 
bir madde ile kırılabilmektedir ve bunun en 
basit yollarından bir tanesi yağ parçalanmasını 
sağlayabilecek özellikte olan sabun ile arındırma 
yöntemidir(10). Bununla beraber bazı alkol 
içerikli kimyasal dezenfektanlar da, COVID-19’a 
benzerlik gösteren virüslerin etkisizleştirilmesinde 
etkin biçimde kullanılmaktadır. Yine bu 
virüslerden korunmak için uzmanlar uygun 
dezenfektan seçimini ve sabun kullanarak ellerin 
sıklıkla temizlenmesini önermektedir(10). 

Dezenfektanlar bireylerin özel ve genel hijyeni, 
çalışan personel hijyeninin sağlanması, araç-gereç 
hijyeni amaçlarıyla mikroorganizmaların ortam-
dan uzaklaştırılması için kullanılır. Kullanılacak 
dezenfektan seçiminde dezenfeksiyon sağlama et-
kinliğinin yanında sağlığa yapabileceği olumsuz 
etkiler de dikkate alınmalıdır. Kullanılacak de-
zenfektanın en iyi etki gösterdiği yoğunluk oranı 
ve kimyasal yapısının (organik- inorganik) önemi 
kadar, mikroorganizmaların karakteri, yaşı, sayı-
sı da önemlidir (11).  Üreme ve yayılma sürecin-
deki mikroplar, durma ve ölme periyoduna göre 
daha hassastır ve kısa bir süre içinde dezenfek-
tanlar tarafından etkisiz hale getirilebilirler, bu-
nun için sık temas edilen yerlerde (malzeme veya 
eşyalar) farklı tür ve karakterde mikroorganizma 
olabileceği için dezenfektan normalden uzun süre 
bekletilmelidir (11). 

Şehir Temizliği Uygulamaları
COVID-19 pandemisi ilanından sonra tüm dün-
yada ve Türkiye’de yeni bir süreç başlamış ve 
yerel yönetimlere bu süreçte önemli görevler düş-
müştür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınla-
nan COVID-19’a yönelik su, sanitasyon, hijyen 
ve atık yönetimi geçici rehberinde de yerel yöne-
timlerin ve kişilerin içme suyu, atık su, tıbbi atık 
kanalizasyonlarla ilgili özellikle yetersiz hizmet 
verilen alanlarda sürdürülmesinin ve güçlendiril-
mesinin desteklenmesi hakkında ayrıntılar bulun-
maktadır(12).

Yerel yönetimlerin salgın anında neler yapacağını 
belirten mevzuatlar olduğu gibi, her pandeminin 
kendine has özelliklerine ve sürecin gidişatına 
göre, süreç yeni düzenlemelerle desteklenmiştir. 
Salgınla mücadelede, il belediyelerini 5393 sayı 
ve 03.07.2005 tarihli Belediye Kanunu’nun 14. 
madde (a) fıkrasında yazılı olan; “imar, su ve ka-
nalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 
ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, 
temizlik ve katı atık (…) hizmetlerini yapması 
veya yaptırması” hükmü kapsamaktadır. Aynı 
kanunun 15. maddesinin (b) fıkrasında ise “ka-
nunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde 
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak 
ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları ver-
mek hakkına dayalı olarak, kendi bünyelerindeki 
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temizlik işlerinin görev ve sorumluluklarını belir-
leyerek çeşitli yönetmelikler çıkartabilme” yetki-
sine sahip oldukları belirtilmiştir(13). 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 
7. maddesinin (g) fıkrasında bulunan “Büyükşe-
hir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe 
merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cad-
de ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve 
onarımı ile bu yolların temizliği (…)  işlerini ger-
çekleştirmek” büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 
sorumlulukları arasındadır(14).

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 20. 
maddesine göre ise “bulaşıcı hastalıklarla müca-
dale işlerine muavenet” hükmü gereğince bulaşıcı 
hastalıklarla mücadelede yardım, belediyelerin 
görevleri arasında belirtilmiştir. Aynı kanunun 57. 
maddesinde “ülke dışından bir salgın hastalığın 
gelmesi durumunda alınacak tedbirler; hastalığın 
geldiği ulaşım yoluna göre o bölgeye yakın tıbbi 
muayene, aşı ve serum tatbiki, yolcuların tıbbi 
müşahade altına alınması gerekli ise tecridi ve 
hastaların tecrit ve tedavisi” olarak belirlenmiş-
tir. Her il merkezinde bir umumi hıfzıssıhha mec-
lisi bulunmaktadır(15). 

Türkiye’de COVID-19 vakasının görülmeye baş-
lanması ile tüm dünyada olduğu gibi politika ya-
pıcı ve karar vericiler bu konuyla ilgili çalışmalar 
yapmaya başlamıştır. Salgının yayılımının önlen-
mesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 12 Mart 2020 
tarihinde bir genelge yayınlamış ve pandeminin 
yayılımını azaltmak amacıyla belediyelere özel-
likle dezenfeksiyona ilişkin bir takım görev ve 
sorumluluklar yüklemiştir. Genelgeye göre; so-
rumluluğunu yerel yönetimlerin üstlendiği toplu 
taşıma araçları istasyon ve durakların ve halkın 
yaşam alanlarının birleştiği (sokak, cadde, bulvar, 
meydan vb.) yerlerin sıklıkla temizlenmesi ve de-
zenfekte edilmesi, bu alanlarda insanların kolay 
ulaşabileceği noktalara dezenfektan koyulması, 
hizmet binalarının havalandırma, yüzey temizliği 
ve dezenfeksiyonunun yapılması, okul, ibadetha-
ne, kamu kurumlarından gelen dezenfeksiyon ta-
leplerinin karşılanması, atıkların daha düzenli ve 
sık toplanması, bertaraf işlemi yapılan yerlerde 

gerekli önlemlerin alınması, çöp toplayıcı perso-
nelin ve araçların yeterli sayıda bulundurulması 
gerekmektedir(16).

İl valiliklerine gönderilen genelgelere bilim kurulu 
toplantıları sonucu ilaveler eklenmiş ve 20.03.2020 
tarihinde bir genelge gönderilmiştir. Genelgeye 
göre ilave tedbirler olarak; nikah salonlarında iki 
nikah töreni arasında belli bir süre bırakmak, her 
nikah sonrası salonların havalandırılıp dezenfekte 
edilerek temizlenmesi, atık maddelerin toplanma 
sürecinde azami hijyen tedbirlerinin alınması ve 
tıbbi atık toplama, taşınma ve temizliğinde daha 
tedbirli davranılması gerektiği bildirilmiştir (17).

27.03.2020 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı sal-
gınla mücadele kapsamında pazar/satış yerlerinin 
dezenfeksiyonu ile ilgili ek genelge çıkartmıştır. 
Buna göre belediyelerce pazar ve satış yerlerin-
de hijyen, dezenfeksiyon ve çöp toplama ile ilgili 
gerekli tedbirler alınmalı, buralarda çalışan esnaf 
ve vatandaşlara el dezenfektanı hususunda destek 
olunacaktır (18). 

Sağlık Bakanlığı tarafından ise 21.04.2020 tari-
hinde toplu ulaşım araçlarında temizlik önlem-
leri ile ilgili tedbirler yayımlanmıştır. Önlemler 
arasında belediyelerin toplu taşıma araçlarının 
dezenfeksiyonunu içeren maddeler de bulunmak-
tadır. Bu önlemler; yüzeylerin su, deterjan veya 
temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslak bez ile 
silinmesi, eller ile sık temas olan yerlerin veya 
temizlik ürünü içeren solüsyon ile, gerekli du-
rumlarda 1:100 sulandırılmış çamaşır suyu ile si-
linmesi, araçlarda dezenfektanlar yolcu olmadığı 
zamanlarda kullanılmalı ve kuruyana kadar hava-
landırılmalı, toplu ulaşım araçlarında görevlilerin 
virüs hakkında bilgilendirilmesidir(19). 

Belediyeler, ‘Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık 
Planı’ kapsamında İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha 
Kurul’larını derhal oluşturarak korona 
virüsün yayılmasını önleyici önemli kararlar 
almışlardır. Bu alınan kararlardan şüphesiz ki 
en önemlilerinden biri dezenfeksiyon işlemidir. 
Peki, yerel yönetimlerin dezenfeksiyonundan so-
rumlu olduğu toplu yaşam alanları nerelerdir ve 
ne gibi önlemler alınmıştır?
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İş yerlerinin girişleri, belediye hizmet noktaları, 
kamu ve özel bankalar, noterler gibi kamu 
binalarının girişine hizmetten faydalanan halkın 
ve personelin kullanımı için kolay ulaşılabilen 
alanlara el dezenfektanları koyulmuştur(20). 
Bu alanlara ilaveten askeri birliklerin, kültür 
merkezlerinin, tiyatroların, müzelerin, sahnelerin, 
stadyumların, otogarların, üst ve alt geçitlerin, 
ATM’lerin, gençlik ve spor merkezlerinin, taziye 
evlerinin, muhtarlıkların, yurt binalarının, siyasi 
parti merkezlerinin, nikah salonlarının, ambulans-
ların, eczanelerin, cenaze araçlarının, karakolla-
rın, hayvan barınaklarının, adliyelerin, müzelerin, 
fırınların, organize sanayi bölgelerinin, huzurevi 
ve sığınma evlerinin, şeker fabrikalarının, temiz-
lik ve dezenfeksiyonu belediye ekiplerince takip 
edilerek belli aralıklarla gerçekleştirilmektedir 
(21-37).

Toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon uygula-
ması kapsamında belediyeler metro, metrobüs, 
tramvay, köy otobüsleri, servis araçları, ticari tak-
siler, halk otobüsleri, kamu kurumlarına ait hizmet 
araçları vb. araçlar ve bunların istasyon / durakla-
rında sık aralıklarla ilaçlama, dezenfeksiyon ve 
temizlik işlemlerini Sağlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanan “COVID 19 Toplu Ulaşım Araçlarına 
Yönelik Temizlik Önlemleri” kapsamında yap-
maktadır. Durak girişindeki turnikeler, kart dolum 
makineleri, oturma alanları, panolar ile yolcuların 
temas ettiği tutamak, boru ve koltuklar da dezen-
fekte edilmektedir (19). Belediyelerin yaptığı uy-
gulamalardan biri de dezenfeksiyon işlemini yap-
tırmayan özel toplu taşıma araçlarının terminal 
çıkışlarına izin verilmediği yönündedir(38). Bazı 
belediyeler toplu ulaşım araçlarına oturma düzeni 
yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekil-
de “sosyal mesafe şeritleri” uygulamasına geç-
miş, bazı belediyeler şehirdeki tüm taksi durakları 
ve taksilerin dezenfeksiyon uygulamasını gerçek-
leştirmiştir(39,40). Şahsi araçların dezenfeksiyon 
ve temizliği ise belediyeler tarafından oluşturulan 
araç dezenfekte noktalarında vatandaşlar araçları-
nın temizlik ve dezenfeksiyonlarını uygun dezen-
fektanlar ile yapabilmektedir (41). Halkın yoğun 
olarak kullandığı tüm ibadethaneler, türbeler ve 
şadırvanlar dönüşümlü olarak rutin bir şekilde de-
zenfekte edilmiş, bazı belediyeler tarafından cami 
halıları yıkatılmıştır (23). 

10 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk vakanın 
görülmesinden kısa bir süre sonra ilgili kurumlar 
tarafından  kreş, gündüz bakımevleri, özel çocuk 
kulüpleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve 
yükseköğretim eğitimine ara verilmiştir. Bu süre 
zarfında ise okullar ve okul servislerinin dezen-
feksiyon ve temizlik işlemleri belediyeler tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir(22, 26, 42, 43).

Halk pazarlarının dezenfeksiyon aşamasında da 
belediyelerin farklı uygulamaları olmuştur. Kapa-
lı pazar yerlerinde esnafın yerleşim düzenlemesi 
sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılmış, 
pazar yerlerinde esnafa ve halka maske ve eldi-
ven dağıtımı yapılmış, tezgâhlara emniyet şeridi 
çekilerek ürünle temas azaltılmaya çalışılmıştır. 
Bazı belediyeler haftanın belli günleri kurulan 
pazarların yoğunluğunu azaltmak amacıyla hafta-
nın her günü pazar kurulması uygulamasına ge-
çerken, bazıları pazar yeri sayısını düşürmüştür 
(20,44,45). Pazar yerindeki zabıta noktalarından 
anonslar ile esnaf ve halka bilgilendirme duyu-
ruları, maske-eldiven kullanımının önemi gibi 
hatırlatmalar yapılmıştır. Pazar esnafı da uyarıla-
rı dikkate alarak alışveriş yapan vatandaşların el 
ile seçmemelerini isteyerek torbaları müşteriler 
için kendi doldurmuşlardır. “Seyyar Pazar” da 
COVID-19 ile mücadelede uygulanan bir başka 
yöntemdir (46). 

Sokak, cadde, kaldırımlar, park alanı ve bahçeler 
de korona virüsle mücadele kapsamında beledi-
yelerce dezenfekte edilip temizlenmekte ve ilaç-
lanmaktadır. Bazı belediyeler dezenfekte işlemi 
için yıkama metodunu tercih ederken, bazıları da 
“mikron sis” ismi verilen bir cihazla tankerdeki 
dezenfeksiyon solüsyonunun, cihazdaki pervane-
ler yardımıyla püskürtülmesi ile, ara sokakları ve 
ölü noktaları ulaştırıldığı bir yöntemi benimse-
mişlerdir (47-50). 

Şehir dezenfeksiyonu mücadelesinde hane içi 
hijyene önem veren bazı belediyeler, kendi üret-
tikleri dezenfektanların dağıtımı veya yöresel sa-
bun ve çamaşır suyu dağıtımı ile öne çıkarken,  
bazıları ise maske üretimi yaparak sürece dahil 
olmuşlardır(51-53).
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Kuaterner amonyum tuzları, gümüş iyonları bu-
lunduran preparatların aylık ve haftalık dezen-
feksiyon çalışmalarında kullanıldığı görülmüş-
tür (54). Kuaterner amonyum bileşikleri, Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayınlanan “COVID-19 
(SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi”nde yer 
almaktadır (6). Kuaterner amonyum bileşikle-
ri grubunda benzalkonyum klorür, alkil dimetil 
benzil amonyum klorür, setil-piridinyum klorür 
dezenfektanları bulunmaktadır (55,56). Sıklıkla 
zemin, mobilya ve duvar gibi kritik olmayan yü-
zeylerin sıradan çevresel temizlikte yaygın olarak 
kullanılmaktadır (55,56). Ayrıca sağlıkla ilişkili 
olarak, bozulmamış cilde temas eden hasta bakım 
malzemeleri veya ekipmanlarını  (örn., Tansiyon 
manşonu)  dezenfekte etmek için kullanılmak-
tadır (55). Kuaterner amonyum bileşikleri, kim-
yasal özelliklere ve konsantrasyona bağlı olarak 
cilt ve mukoza zarında hafif ya da şiddetli tahrişe 
neden olabilir (57). Yapılan bir çalışma, sağlık 
çalışanlarında kuaterner amonyum bileşiklerine 
maruz kalmanın astım riskini artırdığını göster-
miştir(58).  

Zaman ilerledikçe, ülke örnekleri, sektör üretim-
leri, tanıtım faaliyetleri, reklamlar vb. arttıkça, 
belediyeler dezenfeksiyon çalışmalarında yeni 
yaklaşımları şehirlerine getirmeye başlamışlar-
dır. Özellikle şehir sakinlerinin kaygılarını en 
aza indirmek için, ilk başta yaşanan korku ve 
endişeyi gözle görünür müdahalelerle azaltmaya 
çalışmışlardır.  İnsanlar ve ulaşım araçları için 
dezenfeksiyon tünelleri/dezenfeksiyon geçidi 
oluşturulması bu amaçla yapılan uygulamalardır 
(20,59). Bu uygulamaların giderek artması, Sağ-
lık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nü 
harekete geçirmiştir. Genel Müdürlük, valiliklere 
gönderdiği, 21 Nisan 2020 tarihli, “Dezenfektan 
Uygulamaları” konulu üst yazısında, Bakanlık 
tarafından “bugüne kadar dezenfeksiyon tünelle-
rinde insanların doğrudan temas edeceği hiçbir 
ürüne” ruhsat verilmediği; “ulaşım araçlarına 
dezenfeksiyon işlemi uygulandıktan sonra ya-
rım saat havalandırılması” ve dezenfektanla-
rın “yolcu olmadığı durumlarda kullanılması ve 
sonrasında yarım saat kuruyana ve koku çıkana 
kadar havalandırılması” vurgulanmıştır (60). Ba-
kanlık “insanların üzerine direk gelecek şekilde 

her ne surette olursa olsun dezenfeksiyon tüneli 
ve benzeri uygulamalara başvurulmaması” ge-
rektiğini belirtmiştir (60).

Etkili Temizlik, Dezenfektan Seçimi ve Sağlık 
Etkileri
COVID-19 pandemisine karşı korunma yolları 
içinde olan el ve ortam dezenfektanlarının virüs-
le temas riskini önlemede fayda sağlaması, hem 
yerel yönetimlerin hem de halkın dezenfektanlara 
yönelimini artırmıştır. Ancak bu noktada kullanı-
lan dezenfektanın etkinliği ve uzun vadede canlı-
lar üzerinde gösterebileceği risk faktörleri göz ardı 
edilmemelidir. Hastalığa yakalanma kaygısıyla 
gerçekleştirilen bu davranış değişikliği ileriki sü-
reçte karşılaşabileceğimiz sorunları perdeleme-
melidir. Bu nedenle dezenfektan kullanımında bi-
linçli davranılmalı, ortaya çıkabilecek riskler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Dezenfektan uygun 
seçilmez, yeterli sürede kullanılmaz ve yoğunlu-
ğu iyi ayarlanmazsa istenen etkiye ulaşılamadığı 
gibi, mikroorganizmanın kullanılan dezenfektana 
dirençli hale gelmesi de kaçınılmazdır. Dezen-
fektan seçimi yapılırken; kimyasal maddelerin 
“zararsız olmadığı” göz önünde bulundurulmalı, 
dezenfektanların Sağlık Bakanlığı’ndan izinli ve 
yasal prosedüre uygun olmasına dikkat edilmeli, 
canlı ve çevre için akut zarar potansiyeli ve kro-
nik birikimli etkisi en az olan kullanılmalıdır (61). 
Uygulaması hızlı, yüzey alanlarına zarar verme-
yen en küçük konsantrasyonda maksimum yarar 
sağlanabilmelidir. 

COVID-19 sürecinde, Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yayınlanan “COVID-19 (SARS-CoV-2 En-
feksiyonu) Rehberi” ve bu rehber uyarınca ha-
zırlanan “COVID-19 Pandemi Döneminde Halka 
Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu” bil-
gi notunda belirtilen dezenfeksiyon kurallarına ve 
uygulama yöntemlerine uyulması esastır (Tablo 
1) (5,6).
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         Ürün %70 Alkol Çamaşır Suyu Kuaterner 

Amonyum 
Bileşikleri

Hidrojen Peroksit

Kullanım Yeri

Ekipman Yüzeyleri 
(Steteskoplar, 
pulsoksimetreler, 
defibrilatör kaşıkları 
vb.)

Kan gibi vücut sıvısı 
bulaşmış yüzeyler (1:10 

Sulandırılmış),

Dış Yüzeyler (1:100 
Sulandırılmış)*,

Tuvaletler,

Temizlik Bezleri

Zemin ve Duvarlar Ekipman yüzeyleri, 
Zemin ve Duvarlar

Avantajları

-Zehirli değildir.

-Düşük maliyetlidir.

-Hızlı etki eder.

-Kalıntı bırakmaz.

-Maliyeti düşüktür. 

-Hızlı etki eder.  

-Kolay bulunabilir  

-Kullanıma hazır 
formları bulunur.  

-Zehirli değildir.

-Aşındırmaz 

-Deterjan özelliği 
sayesinde iyi 
temizler.

-Çevre için güvenlidir.  
–Zehirli değildir.

-Hızlı etki eder.  

-Organik madde 
varlığında aktiftir.

-Kullanıma hazır 
formları bulunur.

- Deterjan özelliği 
nedeniyle mükemmel 
temizleme özelliği 
vardır. 

Dezavantajları

-Hızlı buharlaştığı 
için ideal değildir.

-Yanıcı özelliği 
yüksektir.

-Plastik, kauçuk ve 
silikon malzemeler 
için zararlıdır. 

-Kullanım öncesi 
yüzey temizliği 
gerektirir.

-Metal yüzeylere zarar 
verebilir.  

-Kullanım öncesi yüzey 
temizliği gerektirir.

-Tahriş edicidir.

-Sulandırıldıktan 
sonra 24 saat içinde 
kullanılmalıdır. 

-Giysileri boyayabilir.

-Tıbbi cihaz 
dezenfeksiyonunda 
kullanılamaz. 

-Bazı mikroplarda 
etkili olması 
nedeniyle 
dezenfektan olarak 
sınırlı kullanım.

-Bakır, çinko, pirinç, 
akrilik ve alüminyuma 
zararlıdır.

Türkiye’de dezenfektanların izin ve ruhsatlandır-
ma işlemleri Sağlık Bakanlığı’nın incelemesi ve 
onaylaması ile yapılmaktadır. Biyosidal Ürünler 
Yönetmeliği’nin Ek V bilgilerine göre dezenfek-
tanlar insan hijyeni (Tip 1), doğrudan insan ve 
hayvana uygulanmayacak dezenfektanlar (Tip 2), 
hayvan hijyeni (Tip 3), gıda ve yem alanı (Tip 4), 

içme suyu (Tip 5) şeklinde sınıflandırılmıştır(61). 
13.10.2019 tarih ve 46 No.lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi gereği Tip 1 kapsamındaki ürünler 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na devredil-
miştir ve bu tarihten sonraki izinli ürün listesi ilgi-
li Kurum’a başvuru yapılması gerekmektedir(62). 
Söz konusu devirden sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Tablo 1. COVID-19 pandemisinde yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için öneriler

*1/100 çamaşır suyu elde etmek için 1 çay bardağı çamaşır suyu 10 litre su içerisine eklenebilir.
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Cihaz Kurumu’nun resmi internet sitesinde 152 
kalem Tip 1 dezenfektanın ruhsatlı olduğu görül-
mektedir(63).

Sonuç
COVID-19 ve bundan sonra karşılaşılabilecek, 
benzer önlemlerin alınmasını gerektirecek (ye-
ni-yeniden ortaya çıkan hastalıklar, iklim değişik-
liği vb.)  süreçlerde, Sağlık Bakanlığı’nın belirle-
diği ilkeler, ilgili kurum ve kuruluşların yayınladı-
ğı enfeksiyon kontrol önlemleri, toplumda salgın 
yönetimi, kurum-kuruluşlara yönelik önlem bil-
gilendirmelerinin takip edilmesi ve bunlara uyul-
ması acil sağlık durumlarının yönetimi açısından 
oldukça önemlidir. Temizleme adına yapılan de-
zenfeksiyon işlemleri uygulanırken kullanılacak 
dezenfektan ürünlerin seçiminde ruhsatlandırma, 
dezenfektanın kullanıldığı alan, zaman, dezen-
feksiyon işlemini gerçekleştirecek kurum veya 
kişinin yetkinliği, olası sağlık tehdidi, risk düze-
yi, acil durum ortadan kalktıktan sonra normal 
yaşama geri dönüşte geri dönüşümün rahatlıkla 
sağlanması göz önünde bulundurulmalıdır.  Te-
mizlerken kirletmemeli, zemin ve temas ortamı 
temizliğinde virüsü öldürmek isterken insan ve 
şehir sağlığını tehdit etmemelidir. Kullanılan her 
kimyasal üründe yetişkinler ve çocuklar için be-
lirlenen limit değerler olduğu bilinmeli, bu konu-
da hem uygulayıcılar ve kullanıcılar hem de halkı 
bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Virüsle 
mücadelede hem yerel yönetimler, hem de halk 
kimyasala boğulmadan kurallara uygun dezen-
feksiyon gerçekleştirmeli, kullanılan kimyasal 
ürün kapları sıfır atık ilkelerine uygun olarak ber-
taraf edilmelidir. Çeşmeden akan su, anne kokulu 
sabun, her ev kadınının kullandığı çamaşır suyu ve 
diğer temizlik malzemeleri, Türkiye’nin parfümü 
kolonya ve Sağlık Bakanlığı rehberinde yer alan 
temizleyiciler şehir temizliği için yeterlidir.
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