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Properly’nin global kalite yönetimi platformu düzinelerce kontrol 
listesinden oluşan bir kütüphane sunar. Properly’nin en iyi 
uygulamalara dair kontrol listesi koleksiyonu; örnek uygulamalara 
ilişkin şablonları, rehberleri, hijyen ve güvenlikle ilgili eğitim kontrol 
listelerini içerir. İndirdiğiniz bu içerikte, özel olarak temizlik 
değerlendirmelerini iyileştirmek isteyen Booking.com ortakları için 
tasarlanmış olan kontrol listesi seçkisi mevcuttur:

● Blue Fresh Start örnek uygulama şablonu
●  Derzlerdeki Küfler Nasıl Temizlenir?
●  WiFi Nasıl Test Edilip Yeniden Başlatılır?
●  Beyaz Porselen Nasıl Temizlenir?
● Güvenlik eğitimi: Dezenfeksiyon Protokolleri

Booking.com aracılığıyla ortaklara ücretsiz olarak sunulan bu 
şablonları kullanmanın yanı sıra düzinelerce faydalı kontrol listesinin 
yer aldığı kütüphaneye tam erişim için Properly’ye kaydolabilir ve 
temizlik ekibinizi yönetip kaliteyi temin etmek için Properly’nin 
mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Booking.com ortakları şu 
adrese giderek %30 özel indirimden faydalanabilir:

lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed

Properly Kontrol Listeleri Kütüphanesi

https://lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed


Kontrol Listesi Tanımı
Bu ayrıntılı kontrol listesi, temizlik açısından düşük değerlendirmeler almış 
veya faaliyete yeni giren tesisler için özel olarak tasarlanmıştır. 

Kontrol listesinde; temizlik ve bakım hakkında konukların en sık şikayet 
ettikleri ve kolayca göz ardı edilen unsurlara değinilmektedir. Ayrıca bu 
kontrol listesi, özel olarak dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında 
bilgilerini tazelemek isteyen tüm tesis sahipleri için de faydalı olabilir. Ele 
alınacak 6 temel unsur şunlardır:

1. Kokular 
2. Zeminler 
3. Kolayca unutulan görevler
4. Çarşaflar, nevresimler ve havlular
5. Tüketim ürünleri ve temel bakım
6. Sık kullanılan alanlar (banyo ve mutfak), dezenfeksiyon

Bu kontrol listesinde belirtilen unsurlar, puanı ortalamanın altında olan 
tesislerde yapılan ayrıntılı analizlere dayanmaktadır.

Blue Fresh Start: Özet
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Özet

Kokular: Küf, bulaşık makinesi filtreleri, çöp öğütücü, buzdolabının içi, 
çöp tenekeleri veya yeteri kadar toz alınmaması kokuya sebep olur
           
Zeminler: Paspaslama, düzenli halı temizliği ve döşemelerdeki lekelerin 
çıkarılması son derece önemlidir 

Kolayca göz ardı edilen bölgeler: klozetin arkası, yatağın altı, klozet 
oturağının alt kısmı, fırının ve mikrodalganın içi, diğer araç gereçler ve 
köşelerdeki örümcek ağları

Yepyeni ve temiz çarşaflar, nevresimler ve havlular 

Eksikleri tamamlamak ve temel bakım: WiFi, lambalar, tuvalet kağıdı, 
bulaşık deterjanı, şampuan, sabun vb.

Sık kullanılan alanları, bilhassa banyo ve mutfağı temizleme ve 
dezenfekte etme konularına özellikle dikkat edin

Blue Fresh Start: Özet



Kokular: Küf

● Küf oluşumu genellikle banyoda başlar; duş perdelerini, musluk ve 
klozetin etrafındaki görünmeyen yerleri, duvarları, yerleri, küveti ve 
duşu kontrol edin

● Diğer odalarda ise döşemeleri, mobilya arkalarını, pencere pervazlarını, 
saksı içindeki bitkileri, havalandırma ve ısıtma bacalarını, buzdolabının 
içini ve contaları kontrol edin

● Tesisinizde küf gördüğünüz durumda “Derzlerdeki Küf Nasıl 
Temizlenir?” başlıklı kontrol listemize başvurun

Blue Fresh Start: Ayrıntı
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Kokular: Toz

● Tozu yukarıdan aşağı doğru temizleyin

● Sert yüzeyler için nemli bir bez kullanın

● Lambalar ve aydınlatma armatürleri, jaluziler, pervaneler, tabloların üst 
kısımları, kapılar, pencereler ve süpürgelikler, elektronik aletler, tavan 
köşeleri (örümcek ağları) ve mobilyalarla yatakların altı gibi ulaşılması 
zor alanları unutmayın.

Blue Fresh Start: Ayrıntı
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Kokular: Diğer

● Bulaşık makinesi filtresini en az ayda bir kere temizleyin. 

● Çöp öğütücüsündeki kokuları, buz küpleri ve limon dilimleriyle düzenli 
olarak kontrol altında tutun. 

● Çöp tenekeleri

● Tüm çöp tenekelerini boşaltın ve temizleyin 

Blue Fresh Start: Ayrıntı
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Zeminler

● Yerleri paspaslayın

● Halılı ve döşemeli olan tüm alanları süpürgeyle ayrıntılı şekilde 
temizleyin; en az 12 ayda bir buharlı temizlik yapın

● Beyaz sirke ve su yardımıyla tüm lekeleri temizleyin ve karbonat 
kullanarak (en fazla 2 gün boyunca yüzeyde tutup ardından süpürge ile 
temizleyin) kokuları ortadan kaldırın

Blue Fresh Start: Ayrıntı
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Kolayca Göz Ardı Edilen Bölgeler: Mutfak

● Fırının içini kontrol edin ve temizleyin 

● Mikrodalga fırının içini kontrol edin ve temizleyin 

● Küçük aletleri kontrol edin (ör. tost makinesinde kalan ekmek kırıntıları)

● Ocak ızgaralarını ve tavaları temizleyin 

Blue Fresh Start: Ayrıntı
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Kolayca Göz Ardı Edilen Bölgeler: Diğer

● Toz ve unutulmuş eşyalar olma ihtimaline karşı her bir yatağın ve diğer 
mobilyaların altını kontrol edin

● Tavana ve köşelere bakarak örümcek ağı olup olmadığını kontrol edin

● Mobilyalardaki boşluklu alanları kontrol edin ve süpürge ile temizleyin

Blue Fresh Start: Ayrıntı
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Nevresimler, çarşaflar ve havlular

● Tercihen sadece beyaz nevresimlerle çarşaflar kullanın ve bunları mümkün 
olan en yüksek sıcaklıkta yıkayın; koyu renkli makyaj temizleme havluları 
sağlayın

● Her bir unsuru yerleştirmeden önce leke kontrolü yapın 

● Özellikle yatak başlıklarında saç olup olmadığına dikkat edin 

Blue Fresh Start: Ayrıntı
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Eksikleri tamamlamak ve temel kontroller

● Tuvalet kağıdı, şampuan, sabun vb. gibi tüm tüketim malzemelerini 
kontrol edin ve yenileyin

● Tüm ışıkların çalıştığından ve tüm uzaktan kumandaların doğru yerde 
olduklarından emin olun; saç kurutma makinelerini kontrol edin ve akıllı 
kilitlerin çalıştığından emin olun

● WiFi’ın çalıştığını temin edin ve hız testi yapın; WiFi ağına bağlı 
olduğunuzdan emin olun. “WiFi Nasıl Test Edilip Yeniden Başlatılır?”  
kontrol listemize başvurun

● Öten herhangi bir duman dedektörünün olup olmadığını kontrol edin; 
pilleri daima düzenli olarak değiştirin
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Sık dokunulan alanları dezenfekte etmek

● Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, sık dokunulan bölgeleri 
dezenfekte edin. “GÜVENLİK: DEZENFEKSİYON PROTOKOLLERİ” 
kontrol listemize başvurun

● Paslanmaz çeliklere ve araç gereçler, ışık düğmeleri ve uzaktan 
kumandalar gibi sert plastik yüzeylere özellikle dikkat edin

● Yemek hazırlanan tüm mutfak yüzeylerini dezenfekte edin; çapraz 
bulaşmayı önlemek için farklı bezler kullanın 

● Klozet de dahil olmak üzere banyodaki sık dokunulan yerleri dezenfekte 
edin
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Blue Fresh Start: Ayrıntı



Kontrol Listesi Tanımı
Bu modülde, banyo fayanslarındaki küfleri nasıl temizleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Adımlar
● Temizlik ürününü bölgeye sıkın

● Gözle görülür küfü temizleyene kadar ovalamaya devam edin

● Kiri temizleyin ve havluları çöp kutusuna yerleştirin

● Küf temizlenene kadar aynı işlemi tekrarlayın

● Bölgeye sirke solüsyonu sıkın

● Solüsyonu bölgeye uyguladıktan sonra yaklaşık 1 saat bekletin
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 Derzlerdeki Küfler Nasıl Temizlenir?



Adımlar (devamı)

● Sirke solüsyonunu silin ve havluları çöp kutusuna yerleştirin

● Tüm bölgeyi el yordamıyla kurulayın

● Herhangi bir makine kullanmayın; bu durum, küf sporlarının yayılmasına 
sebep olabilir

● Fayans kuruduktan sonra HEPA filtreli bir süpürge kullanın

● İşlemi tamamladıktan sonra süpürge torbasını çöp kutusuna yerleştirin
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 Derzlerdeki Küfler Nasıl Temizlenir?
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 WiFi Nasıl Test Edilip Yeniden Başlatılır?

Kontrol Listesi Tanımı

Hızlı ve güvenilir bir WiFi konuklar için son derece önemlidir. Bu kontrol 
listesi, WiFi’ı nasıl test edip yeniden kurabileceğinize dair adım adım 
talimatlar sağlamaktadır.

WiFi Hızını Kontrol Etmek
● Tesisin WiFi ağına giriş yapın

● Bir internet tarayıcısı açıp www.speedtest.net adresine gidin

● Yükleme ve indirme işlemleri için hız testi yapmak üzere verilen 
talimatları takip edin. Yükleme hızının 25 Mbps veya üzerinde olması 
gerekir

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net
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 WiFi Nasıl Test Edilip Yeniden Başlatılır?

WiFi’ı Yeniden Başlatmak

● WiFi çalışmıyorsa, modeminizi ve kablosuz yönlendiricinizi yeniden başlatın

● Kablosuz yönlendiricinizin ve modeminizin fişini çekin

● En az bir dakika bekleyin

● Kablosuz yönlendiricinizin ve modeminizin fişini yeniden takın

● Cihazınızla yeniden WiFi ağına bağlanın
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WiFi sinyalinin bloke olup olmadığını kontrol etmek

● Yönlendiricinizi merkezi bir konuma yerleştirin ve yönlendiriciye mümkün 
olduğu kadar yakın olduğunuzdan emin olun

● Yönlendiricinizin etrafında herhangi bir engel olmadığından emin olun

● Kalın duvarlar da WiFi sinyalini azaltabilir ve WiFi’a bağlanmanıza engel 
olabilir

 WiFi Nasıl Test Edilip Yeniden Başlatılır?



© Properly, Inc. for Booking.com

WiFi sinyalinin bloke olup olmadığını kontrol etmek

● Yönlendiricinizi merkezi bir konuma yerleştirin ve yönlendiriciye mümkün 
olduğu kadar yakın olduğunuzdan emin olun

● Yönlendiricinizin etrafında herhangi bir engel olmadığından emin olun

● Kalın duvarlar da WiFi sinyalini azaltabilir ve WiFi’a bağlanmanıza engel 
olabilir

● WiFi sinyalinizi engelleyebilecek tüm cihazları kontrol edin. Telsiz 
telefonları, mikrodalga fırınları ve Bluetooth hoparlörlerini bunlara örnek 
olarak verebiliriz.

● Bu cihazları geçici olarak kapatmayı ve WiFi’a yeniden bağlanmayı deneyin

 WiFi Nasıl Test Edilip Yeniden Başlatılır?
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 Beyaz Porselen Nasıl Temizlenir?
Kontrol Listesi Tanımı
Bu kontrol listesi, beyaz porseleni nasıl temizleyebileceğinize dair adım adım talimatlar 
sağlamaktadır.

Adımlar
● Lavaboya biraz nemli hale gelene kadar ıslak bir bezle el yordamıyla yavaşça vurun

● Havzanın içine karbonat serpin

Karbonatın üzerine birkaç damla hidrojen peroksit ekleyin

Sünger veya fırça yardımıyla ovalayın

Karışımı durulayarak gider yardımıyla akıtın
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Güvenlik: Dezenfeksiyon Protokolleri

Kontrol Listesi Tanımı
Bu modül, çeşitli yüzeylerin nasıl dezenfekte edileceğine dair bilgiler 
sağlamaktadır.

Sert Yüzeyleri Dezenfekte Etmek

● Temiz bir bezi tamamıyla deterjana batırın

● Yüzeyin bütünüyle ıslandığından emin olarak her yeri sistemli şekilde 
silmeye başlayın

● Her bir ürünün kendi etiketinde belirtilen “bekleme” süresine uyun
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Güvenlik: Dezenfeksiyon Protokolleri

Yumuşak Yüzeyleri Sterilize Etmek

● Mobilyalar, perde kenarları ve dekoratif yastıklar gibi yumuşak yüzeyleri 
sterilize etmek için yüzeylerdeki rengi soldurmayan bir sprey kullanın

Sık Dokunulan Yerler

● Işık düğmeleri, kapı kolları, anahtarlar ve araç gereçler gibi sık 
dokunulan yerleri dezenfekte edin
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Güvenlik: Dezenfeksiyon Protokolleri

Elektronik Cihazları ve Dokunmatik Ekranları Dezenfekte Etmek

● Su ve sabunla ıslatılmış bir bez, dezenfeksiyon spreyi ya da dezenfeksiyon 
mendilleri yardımıyla telefonları ve dokunmatik ekranı olan elektronik 
cihazları dezenfekte edin

● Elektronik cihazlara gereğinden fazla su gelmediğinden emin olun Şarj veya 
bağlantı noktalarına hiçbir şekilde sıvı gelmemesini sağlayın

● Uzaktan kumanda gibi üzerinde boşluklar olan elektronik cihazlar için 
dezenfektana batırılmış veya dezenfeksiyon mendiline sarılı bir kulak çöpü 
kullanın
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Güvenlik: Dezenfeksiyon Protokolleri

Mutfak Araç Gereçlerini Sterilize Etmek
● Tüm yemek takımları, bardaklar, aletler ve yemek pişirme setleri bulaşık 

makinesinde sterilize edilmelidir. Dolaplardaki temiz ürünler de bunlara 
dahildir; zira konuklar bu ürünlere dokunmuş ve mikrop bulaştırmış olabilir.

Yatakları ve Havluları Sterilize Etmek: Toplama Süreci
● Kirli nevresimleri toplamadan önce eldiven giyin

● Kirli çamaşırları silkelemeyin

● Kirli nevresimleri asla vücudunuza yakın şekilde taşımayın

● Kirli nevresimleri dikkatli şekilde dürün
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Güvenlik: Dezenfeksiyon Protokolleri

Yatakları ve Havluları Sterilize Etmek: Toplama Süreci

● Nevresimleri sızdırma yapmayan bir kutuya yerleştirin

● Tekrar kullanılabilir nevresim torbalarını fazla doldurmayın

● Nevresim torbalarını taşımadan önce bağlayın
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Güvenlik: Dezenfeksiyon Protokolleri

Yatakları ve Havluları Sterilize Etmek: Çamaşırlar

● Mümkün olduğunda, mikropları öldürmek için gereken su sıcaklığını 
yakalamak üzere profesyonel makineler kullanın

● Profesyonel bir makineye erişiminiz yoksa, nevresimin rengini 
soldurmayacak bir çamaşır suyu veya oksijenli çamaşır suyu kullanarak 
nevresimleri sterilize edin

● Kurutma makinenizde “sterilizasyon” seçeneğini kullanın

● Makineleri gereğinden fazla doldurmamaya dikkat edin. Kurutma 
makinesi mendilleri kullanmayın


