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SU- Mezuniyet Töreni Catering Teknik Şartnamesi – 2022 

 
 

YER : SABANCI ÜNİVERSİTESİ SGM-SM arası / Anfi tiyatro(alt ve üst giriş) 

TARİH : 16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ 

SAAT : 15:15 - 19:00 / 18:00-21:30 (net saatler 3 gün öncesinde bildirilecektir) 

SAYI : GARANTİ: 4000 Kişi HAZIRLIK: 4400 Kişi 

 

MENÜ: 

Kişiye özel tek kullanımlık kapaklı kutu içerisinde: 

Sandviç 2 çeşit  

- Toplam adetin %80’i Parmesanlı kekikli ciabatta ekmek 120gr, Labneli zeytin ezmesi taban üzerine dana jambon 60gr/ Eski 
kaşar 40gr/Yedikule marul  

- Toplam adetin %20’si  Labneli zeytin ezmesi taban üzerine sebze ızgara 100gr/ baharatlı panko) -  1 adet 
Meyve (muz 180-200gr) -  1 adet 

Limonlu-naneli  muffin kek 60 gr-  1 adet kilitli poşet içerisinde 

Kilitli ambalajda Karışık kuruyemiş (çiğ badem/ çiğ fındık/kuru üzüm/kavrulmuş kaju) 80 gr. 

0,33 litrelik teneke kutu meşrubat çeşitleri(Coca Cola çeşitleri, Cappy meyve suyu çeşitleri ve çevir-aç kapaklı maden suyu)  buz dolu 

büyük kase içerisinde (kutu dışında)servis edilecek(Buz tarafınızca sağlanacaktır).   

 

Kutu içerisine 1’er adet; Islak mendil, ambalajlı kürdan, ambalajlı pipet ve ambalajlı beyaz renkli peçete tarafınızca konulacaktır. 

 

İçerik/reçete/marka/sunum şekli 04/07/2022 tarihinde Üniversite Yetkilisine sunulup  onaylanacaktır.  

 

Kutular gıda güvenliği nedeni ile stantlara peyderpey konulacak, dağıtım alanında olmayan kutular tarafınızca sağlanacak Frigofirik 

araçta tutulacaktır.  

 

Yaklaşık 13000(onüçbin) adet 0,5lt pet şişe su üniversite tarafından temin edilecektir.  Tüm suları soğutacak kapasitede  Frigofirik 

araçlar(en az 2 adet) firma tarafından sağlanacaktır. Sular bu araçlarda soğutulup ikram noktalarında dağıtımı tarafınızca yapılacaktır.  

Şartnamede belirtilen sayıda ikram kutusunu soğutacak kapasitede Frigofirik araba(en az 1 adet) firma tarafından sağlanacaktır. 

İkramlar bu araçlarda soğutulup ikram noktalarında dağıtımı tarafınızca yapılacaktır. 

 

0,33 litrelik meşrubat haricinde yukarıda belirtilenlerin hepsi Üniversitece sağlanacak olan kapaklı kutuya tarafınızca konulacaktır.  

Kutu tarafınızca Üniversiteden açık şekilde alınıp, katlaması tarafınızca yapılacaktır. Ayrıca sticker size sağlanacaktır, kutu üzerinde 

belirlenecek yere tarafınızca yapıştırtılacaktır. 

 

Tek kullanımlık kapaklı kutu aşağıdaki şekilde olacaktır; 

(20cmx25cmX10cm) ebatlarında(±1cm olabilir),  beyaz renkli olacaktır(Görsel temsilidir). 

 

                               

 
 

 

İŞİN TANIMI:  

Saat 15:15-19:00 arası SGM-SM arası  10 adet ikram dağıtım noktası ve 1 adet su dağıtım noktası (SGM gölet arası) üniversite tarafından 

kurdurulacak .Her dağıtım noktasında en az 2 personeliniz hizmet verecektir. 1 personeliniz içinde yiyeceklerin olduğu kapaklı 

ekipmanları, diğer personeliniz katılımcıların tercihine göre içeceği servis edecektir. Her dağıtım noktasındaki sandviçlerin %80’i 

Jambonlu,  %20’si Sebze Izgaralı olacaktır) 

 

Saat: 18:00-21:30 arası   

Anfi üst giriş için Üniversite tarafından belirlenecek yerlere İki adet su dağıtım noktası tarafınızca kurulacak her bir noktanın arkasında 

4 adet soğuk tutucu dik dolap yada sandık tipi dolap yine tarafınızca sağlanacaktır.  Toplam 6 personelle hizmet verilecektir. 
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Anfi alt giriş için Üniversite tarafından belirlenecek yere bir adet su dağıtım noktası tarafınızca kurulacak noktanın arkasında 2 adet 

soğuk tutucu dik dolap yada sandık tipi dolap yine tarafınızca sağlanacaktır. 2 Personelle hizmet verilecektir. 

 

Saat 18:15 de Anfi Sahne’de bulunan tüm sandalye altlarına Üniversite tarafından temin edilecek yaklaşık 1000(bin) adet 0,5 lt.’lik pet 

şişe su 15 dakika süre içinde servis edilecek. Su soğuk servis yapılacaktır (4 ile 6 °C arasında olacaktır). 

Konuşmacılar için kürsüye 0,5 lt pet su ve cam bardak tarafınızca sağlanıp tören bitene kadar takibi yapılacaktır. 

 

 

MARKALAR: 

Eski Kaşar/Labne Peyniri:  Tahsildaroğlu, Altınkılıç, Sütaş veya Pınar. 

Dana Jambon: Namet, Pınar, Polonez, Apikoğlu, Maret 

Zeytin Ezmesi: Marmara Birlik, Fora, Ece  

Kuruyemiş: Malatya Pazarı, Tadım, Peyman, Hayfene 

0,33 litrelik teneke kutu meşrubat: Coca Cola, Fanta, Sprite, Cappy, Tropicana, Tamek, Dimes. 

Çevir-aç kapaklı madem suyu: Akmina veya Sırma. 250 ml 

Sandviç ekmeği :  Kendi üretiminiz olacaktır. 

 
 

 

 

MASA: 

SGM-SM arası için 20 adet yemek yeme standı Üniversitece kurdurulacaktır. 

SGM-SM arası için beyaz renkli streç örtülü 70 cm çapında 50 adet bistro masa tarafınızca sağlanacaktır. 

Masa örtülerinde herhangi bir hasar (yırtık, sökük, renk farkı vb.) olmayacak. 

Masa ve tablaları sağlam (Herhangi bir oynama vb. olmayacaktır) olacaktır. 

 

 

PERSONEL: 

Asgari Sayı 

Personel dağılımı aşağıda belirtilmiştir.  

 

HER YEMEK BÜFESİ  (2 KİŞİ’DEN)       : 20(YİRMİ) KİŞİ  

TAKVİYE GRUBU    : 10 (ON) KİŞİ  

SERVİS PERSONELİ   : 25 (YİRMİBEŞ) KİŞİ – Masa üzerindeki boşları toplayacak, su istasyonları dağıtım. 

VIP GARSON    : 4 (DÖRT) KİŞİ 

 

 

Servis Personeli; Üniforması siyah pantolon, beyaz/mavi/siyah gömlek, siyah kravat, siyah ayakkabı (deri ayakkabı), siyah belden diz 

altına kadar önlük (1’er adet gömlek ve t-shirt yedekli olacak). 

Yemek Büfesi Personeli ; Üniforma Siyah Pantolon, beyaz aşçı ceketi, fular, siyah ayakkabı yada önü kapalı sabo tip terlik. 

Takviye Grubu; Yemek büfesi aşçı personeli üniforması ile aynı olmalıdır.  

VIP Garson: Siyah pantolon, beyaz gömlek, siyah yelek, siyah papyon veya kravat, siyah deri ayakkabı. 

 

 

DETAYLAR: 

Tüm hazırlıklar etkinlik günü saat 11:00’da Üniversite Yetkilisiyle kontrol edilecek,  yapılacak olan sayım sonucunda adetler tarafınız ve 

Üniversite Yetkilisi ile birlikte imzalanarak kayıt altına alınacaktır ayrıca ürünler uygun şartlarda muhafaza edilerek yönlendireceğimiz 

saatte servis alanına taşınacaktır. 

Garanti kişi sayısı etkinlik başlamadan 3(üç) gün önce tarafınıza iletilecektir. 
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Hazırlıklar, üretim ve ambalajlama faaliyetleriniz Üniversite Yetkilisinin görevlendireceği gözetmen tarafından Üretim tesisinizde; 

marka, gramaj,  depolama, hazırlık ve gıda güvenliği aşamaları kontrol edilip raporlanacaktır. Firma gelecek olan gözetmene yardımcı 

olacaktır. 

Sandviçler hazırlandıktan sonra ambalajlanıp üzerine;  Ü.T., T.E.T.T. , alerjen durumu, üretildiği yer ve içerik vb. bilgiler içeren etiket 

firmaca yapıştırılacaktır. 

Belirtilen personel sayısı hazır olacaktır. 

Personelleriniz pandemi şartlarına uygun olarak ağız maskesi ve eldiven vb. kullanacaktır. Servis personeli kumaş beyaz renkli, Yemek 

büfesi personeli Lateks eldiven giyecektir. 

İkramların muhafazası için frigofirik araç ve elektrik alınacak noktadan itibaren enerji için gerekli yaklaşık 80 metre kablo tarafınızca 

sağlanacaktır. Extra kablo ile olası ihtiyacın elektrik ihtiyacının karşılanması  firma sorumluluğundadır. 

 

Her yemek büfesinin ve su dağıtım noktasının arkasında takviye ürünler, sular,meşrubatlar için 3(üç) adet dik dolap +4°C 

bulundurulacaktır. 

Büfelerde kişiye özel ambalajlı tuz bulundurulmalıdır, talep edenlere verilecektir. 

Firma etkinliğe ilişkin 04/07/2022 tarihinde set-up ve tüm yiyecek içecek demosunu ( Gramaj,lezzet vb.) Üniversite yetkilisinin onayına 

Tuzla Kampüste sunacaktır.  

Firma ve kiralanacak olan servis personeli etkinlik öncesi t-shirt  giyecek, etkinlik saatine 1 saat kala yukarıda belirtilen (Servis 

Personeli başlığındaki) kıyafetlerini giyecektir. 

Personel kıyafetlerinde servis ve mutfak ekibi ayrılacak. 

Personel kıyafet onayı Üniversite yetkilisinden alınacaktır. 

Poşetli çöp kovası en az 20 adet tarafınızca sağlanacaktır. Dolduğunda Üniversite yetkili tarafından gösterilecek yere hızlıca 

boşaltılacaktır. 

Boş toplama işleminin rahat yapılabilmesi için boş toplama arabası 8 (dört) adet sağlanacak, Firma etkinlikten en az 2 hafta önce 

Üniversite yetkilisi onayına sunulacaktır. 

Tüm çalışan personel yemeği ayrıca organize edilecek. 

Saat 14:45’da tüm servis ve yemek hizmeti hazır olacaktır (Servis, Üniversite yetkilisinden onay alındıktan sonra başlayacak). 

İçecekler soğuk servis edilecektir (4 ile 6°C arasında). 

Buz temini tarafınızca tarafından yapılacak ve devamlılığı sağlanacaktır. 

Servis başlama onayı Üniversite Yetkilisi tarafından verilecektir. 

Yoğunluğa göre yemek büfesi kapama onayı Üniversite yetkilisinden alınacaktır. 

Artan pet şişe sular ve beyaz kutular(dolu veya boş, katlanmamış) 16.07.2022 Cumartesi günü Üniversite yetkilisinin kampüste 

göstereceği yere tarafınızca taşınacaktır.   

Servise sunacağınız her üründen kampüsümüzde ikram hizmetinin gerçekleştirildiği yerde 2'şer adet en az   250 gr (iki yüz elli gram)  
olacak şekilde steril numune alma tekniklerine uygun şahit numune alınacaktır. Numunelerin üzerinde aşağıdaki bilgiler olacaktır. 
Numunelerden biri Üniversite yetkilisine teslim edilip diğeri tarafınızca muhafaza edilecektir. 
TARİH 
ÜRÜN 
ALINIŞ TARİHİ/SAATİ 
SICAKLIK °C    
ALAN KİŞİ 
İMZA 

 

 

CEZAİ MADDELER: 

Firma, işbu şartnamede ve outside catering şartnamesinde düzenlenen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davranması halinde 

Üniversite’nin uğrayacağı maddi ve manevi zarardan ayrı olmak üzere her türlü aykırılık için ayrı ayrı 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) 

tutarında cezai şartı herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın nakden ve defaten Üniversite’ye ödeyeceğini ve söz konusu cezai 

şart tutarının fahiş olmadığını şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder. Üniversite'nin söz konusu cezai şart tutarını Firma' ya yapılacak 

ödemeden mahsup etme hakkı saklıdır. 


