
 

PYL(YBF VE MDBF) TUZLA COFFEE BREAK İKRAM ŞARTNAMESİ 

YER                                         :  SABANCI ÜNİVERSİTESİ TUZLA KAMPÜS  

TARİH                                     :   01.10.2021-05.09.2022 (TUZLA) (Program detayını ileteceğ iz)  

KİŞ İ SAYISI                            :  1980 (Sayılar etkinlik öncesinde ihaleyi kazanan firmaya Üniversite Yetkilisince 

iletilecektir) 

SAAT                                     :  Aşağ ıda belirtilmiş tir.  

  

Cuma (Yiyecekler ve İçecekler): 17:00-21:30  

Cumartesi (Yiyecekler ve İçecekler) :08:15-16:00   

 

Cuma yiyecekler (17:00-21:30) 

2 çeş it tatlı kurabiye - 2 çeş it tuzlu kurabiye(kiş iye özel kapalı ekipman içerisine konulacak), 

Yukarıdaki yiyecek ürünleri kiş iye özel tek tek ambalajlı olarak hazırlanarak peçete ve ıslak mendil ile birlikte servis 

edilecektir.            

Cumartesi yiyecekler (08:15-12:00) 

1.Taze kaşarlı sokak simidi (1 sokak simidinin çeyreğ i kadar: 2 parça), 

2.Tatlı çörek  

Kiş iye özel kapaklı tek kullanımlık ambalajlar içerisine; Taze kaşarlı sokak simidi-2 parça, Tatlı çörek (1 adet).  

 

(13:00-16:00) 

2 çeş it tatlı kurabiye - 2 çeş it tuzlu kurabiye(kiş iye özel kapalı ekipman içerisine konulacak) 

 

Yiyecekler ile birlikte sarf malzemeler(Peçete, ıslak mendil, plastik kaş ık ) öğ rencinin tercihine göre set-uptan 

personelinizce servis edilecektir. 

Yukarıdaki gıda ve sarf ürünleri kiş iye özel tek tek ambalajlı olarak hazırlandıktan sonra aşağ ıdaki görseldeki tepsi 

içine konulara  tek kullanımlık tepsi içinde servis edilecektir.            

 

 

 

Limitsiz İçecek  (tüm günler ikram saat aralık aralıklarında servis edilecektir) 

Demleme Çay (Tek kullanımlık karton bardak ile servis edilecektir)  

Bitki Çayları (Tek kullanımlık karton bardak ile servis edilecektir) 

Filtre Kahve (Tek kullanımlık karton bardak ile servis edilecektir) 

Su (Saka, Hayat, Pınar veya Nestle markalı olacaktır) 0,5 litrelik pet ş işe ambalajda servis edilecektir.  

Süt (Sütaş , Pınar veya Sek  markalı olacaktır) (Max. 1 Litrelik ambalajda olacaktır) 

 



 

NOTLAR 

 Servis personel sayısı ikram hizmeti alacak olan kiş i sayısı doğ rultusunda Üniversite Yetkilisince etkinlik öncesi 

firmaya bildirilecektir.  Hizmet verecek olan kiş i/kiş iler güler yüzlü, kiş isel hijyenine önem veren personeller 

olacaktır. 

 Servis personeli pandemi şartlarına uygun koruyucu ekipmanlarını(çift ağ ız maskesi, eldiven, siperlik vb.) 

giyerek servis yapacaktır. 

 Çalışacak personellerin hes kodları ve aş ı kartlarını Firmaca Üniversite Yetkilisine iletilecektir(2. Doz aş ı tarihleri 

üzerinden 14 gün geçmiş  olmalıdır. Daha önce Covid enfeksiyonu geçirmiş lerse PCR test sonuçlarını ve eğ er 

sonrasında aş ılarını yaptırmış larsa aş ı kartlarını görmemiz gerekir). 

 Her gün derslerden önce sınıflara öğ renci sayısı kadar 0,5 litrelik pet ş işe su tarafınızca bırakılacaktır.  

 Set-up ta el dezenfektanı bulundurulacaktır. 

 Yukarıdaki menüler belirtilen saatlerde ve eksiksiz hazır olacaktır. Kiş iye özel hazırlanmış  kapaklı kutu 

ambalajlılar kiş ibaş ı 1 adet servis edilecektir. Sıcak içecek ve 0,5 litrelik pet ş işe su limitsiz servis edilecektir. 

 Peçeteler; kiş iye özel hazırlanacaktır ve beyaz renkli olacaktır.  

 Firma tüm aşamalarda “Toplu Tüketim Yerleri için Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Esasları Kılavuzu”na uyacaktır. 

 Bistro, banket masaları ve örtüleri tarafınızdan sağ lanacaktır. İçecek servisi personelinizce otomattan 

yapılacaktır. Misafirlerin içeceğ i self servis alması uygun değ ildir.  

 Firma kullandığ ı mutfak alanlarının(ekipmanlar dahil) tümünün ve servis alanının( Üniversiteye ait masa ve 

sandalyeler dahil) Üniversitenin firmaya kullanım alanı olarak belirlediğ i tüm alanların hijyenik temizliğ ini 

sağ lacaktır. 

 Firma, kullanacağ ı uzatma kabloları dâhil, tüm elektrikli cihazlar ( çay-kahve makineleri, ısıtma/ 

soğ utma/piş irme iş levi olan diğ er cihazlar vb.) CE/TSE onaylı olacaklardır(Çay Kazanları/makineleri için güncel 

TSE standardı TS EN 60335-2-47’dir). Firmanın kullandığ ı tüm cihazlarda topraklama hattı olacaktır. 

 Etkinlik de kullanılacak elektrik enerjisi Üniversite tarafından sağ lanacaktır. Gerekli kablo ve minimum 3x2,5 

mm² kesitinde uzatma Firma tarafından sağ lanacaktır. Kablolar hizmet veren firma çalışanlarının ve hizmet 

verilen kiş ilerin takılıp düşmesine sebep olmayacak şekilde, yürüme yolundan uzağ a yerleş tirilecektir. Çoklu 

prizler yağ  ve su sıçraması / dökülmesi tehlikesinin bulunduğ u alanlardan uzakta, korunaklı olarak tutulacaktır. 

Kablolarda ek, sargı, bant bulunmayacaktır. Yüksek enerji harcayan fırın vb. ekipman için enerji alınırken çoklu 

prizlerle birbirine bağ lanarak uzatılan kablo kullanılmayacaktır. 

 Büfeler, malzemeleri ve servis ekipmanları ş ık seçilecek ve Üniversite onayına sunulacaktır(örneğ in: filtre kahve 

makinesi profesyonel çift potlu model olması tercihimizdir). 

 Çay Markası; Doğ adan Gizli Bahçe, Lipton İlk Hasat veya Çaykur Rize Turist  olacaktır. 

 Bitkisel Çay Markası: Doğ adan, Lipton, Çaykur veya Doğ uş  olacaktır. 

 Filtre Kahve Markası;  Jacobs, Lavazza, illy, Tchibo, Segafredo, Kahve Dünyası veya Julius Meinl markalı olacaktır. 

 Pet ş işe ve damacana Su(çay-kahve demlemek için); Saka, Hayat, Pınar, Erikli veya Nestle markalı olacaktır 

tarafınızca sağ lanacaktır. 

 Firma satınaldığ ı ürünlerin faturalarını Üniversite Yetkilisine ibraz edecektir.  

 Tuzla Kampüste göstereceğ imiz yerlere set-uplar kurulacaktır. 

 Kiş i sayısı doğ rultusunda Üniversite yetkilisinin belirleyeceğ i adette bistro masa örtülü(siyah renk streç)  

firmaca sağ lanacaktır.  

 Kağ ıda sarılı toz ve esmer şeker kullanılacaktır ayrıca tatlandırıcı bulundurulacaktır. 

 Tek kullanımlık karış tırıcı bulundurulacaktır. 

 Firma atıklar için pedallı çöp kovaları temin edecek, içlerine çöp poşeti sağ layacak ve doldukça atıkları 

boşaltacaktır. 


