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Konu : Temizlik Hizmetleri Alımı Hk.             
             

4-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler  Fuarı 
münasebeti ile fuar öncesinde, fuar süresince ve de fuar sonrasında “Atatürk Kültür Parkı ve Fuar 
Alanı’nın” temizlik işlerine yönelik olarak, aşağıda talep edilen işler için Temizlik Şirketlerinden teklif 
kabul edilecektir. Verilecek teklifler; “TL” cinsinden olacak ve fiyatlara “KDV” dahil edilmeyecektir. 
   

1. 4-6 Mayıs  tarihleri arasında yapılacak olan olan I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler  Fuarı’nın 
temizlik işleri 4  Mayıs, saat 9:00’dan, 6 Mayıs   saat 20:00’e kadar ilgili Temizlik şirketi 
tarafından fuar alanında bulunacak en az 5 görevli tarafından sağlanacaktır. Fuarda görevli 
tüm temizlik personelinin son 3 aylık İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarını ibraz 
edecektir. 

2. İlgili Temizlik Şirketi, I. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler  Fuarı  öncesinde, fuar sırasında ve 
sonrasında      I. II. ve III. binaların tuvalet, zemin, cam ve açık alanların genel temizlik işleri 
Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nün isteği doğrultusunda yapılacaktır. 

3. I. Bina’nın batı cephesindeki tuvaletlerin, genel temizlik işleri Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nün 
isteği doğrultusunda yapılacaktır. 

4. Personel, görev sırasında üniformalı olacak, ayrıca iş için gerekli malzeme ve teçhizat 
taşıyacaktır. 

5. Fuar öncesi (3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren) I. II. ve III. binaların tuvalet, zemin ve cam 
temizlik işleri (kök temizlik) yapılacaktır. Binanın batı cephesindeki tuvaletler de ayni şekilde 
temizlenecektir. 

6. Fuar Öncesi (3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren) I. II. ve III. binaların içlerinden çıkacak 
ambalaj, dekorasyon molozları ve karton kutular v.s. gibi atık malzemeler, müdüriyetin 
öngördüğü bir mekana  boşaltılacaktır. 

7. 04 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan resmi açılıştan iki saat öncesine kadar, I. ve III. bina 
içlerindeki koridorlar, Müdüriyet Odası paspaslanacak ve/veya halı süpürgesi ile 
temizlenecektir. Açık Alanlar ise binaların içlerinden çıkacak ambalaj, dekorasyon molozları 
ve karton kutular v.s. gibi atık malzemeler temizlenecektir. 

8. 04 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan resmi açılıştan iki saat öncesine kadar protokol 
koltukları, sandalye, kürsü ve orta sehpa temizlenip silinecektir.   

9. Fuar süresince halka açık saatlerde, Perşembe (9:00-22:00) -Cuma  (9.00 - 20.00), ve 
Cumartesi (14.00 – 20.00) tüm tuvaletler ihtiyaca göre periyodik olarak temizlenecektir. Tüm 
bu işler için fuar süresince en az beş kişi görevlendirilecektir. 

10. Fuar süresince tüm tuvaletler kontrol edilip, eksilen tuvalet kağıtları ve sabunlar 
tamamlanacaktır. 

11. Fuar süresince, tüm tuvaletlerdeki su depolarının dolu olması sağlanacak, eksilen ve ihtiyaç 
duyulan su miktarı tanker aracılığı ile yeniden doldurulacaktır. Ayni zamanda açık alanlardaki 
çöp bidonları periyodik olarak boşaltılacaktır. Toplanan çöpler, fuar alanının uygun bir yerine 
depolanacaktır. 

12. Fuar süresince, Müdüriyet bölümü ve iç - dış mekan sergi alanları, tuvaletler, gıda ürünü satış 
alanları, yollar ve yeşil alanlar ile düğün salonu, park bölümlerinin genel temizlik ve mıntıka 
işleri yapılacaktır. 

13. Fuar öncesinde, Fuar süresince ve de Fuar sonrasında yapılacak temizlik işleri esnasında 
bilerek veya bilmeyerek yapılacak her türlü zarar-ziyan ve hasar ilgili Temizlik Şirketi 
tarafından tazmin edilecektir. 

14. Yukarıda anılan görevler haricinde, temizlik işleri ile ilgili olarak Müdüriyet tarafından farklı bir 
talep gelmesi durumunda, ilgili Temizlik Şirketi’nin de uygun görmesi halinde, söz konusu 
talep yerine getirilecektir. 

 
           Sanayi Dairesi Müdürlüğü 

             
 
 
 
 
 Teklifler, 17 MART 2023 tarihine kadar KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne verilmelidir. 


