
 
 

# 
Öğrenci 
No 

 Adı Soyadı PASTANE ÜRÜNLERİ DERSİ BİREYSEL ÖDEVLER 

1 1196702046  TUĞRUL KANPARA Dünya mutfaklarında yapılan meyveli tatlılar 20 reçete  

2 1206702002  MERVE EYÜBOĞLU Dünya mutfaklarında yapılan sütlü tatlılar 20 reçete  

3 1206702003  RABİA NUR 
BÖYÜKKARA 

Türk mutfağında yapılan helva çeşitleri 20 reçete 

4 1206702007  TAHSİN BAYRAM Cheese cakes yapımı hakkında genel bilgi ve 15 reçete  

5 1206702008  RABİYA KAYKAÇ Dondurma ve sorbelerin yapımı hakkında bilgi ve sonrasında konu ile ilgili 15 adet 

reçete  
 6 1206702012  EMİRHAN SAÇLI Türk mutfak kültüründe kullanılan şerbetli tatlılar ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 

15 adet reçete) 
 7 1206702014  BORA EGEMEN ŞAHİN Uluslararası mutfaklardaki klasik tatlılar ve pastalar ( konu ile ilgili bilgi ve 

sonrasında 15 det reçete) 
 8 1206702017  SİNEM ÇİFTÇİ Çikolata hakkında genel bilgi ve sonrasında dünya mutfaklarında kullanılan 

çikolatalı tatlılar 15 adet reçete 
 9 1206702019  FURKAN KAAN GÜRSU Kurabiye hamuru hakkında bilgi ve sonrasında Türk ve dünya mutfaklarında 

kullanılan kurabiye çeşitlerine 15 adet örnek reçete  
 10 1206702021  YUSUF KARATAY Tart ve tartolet hamuru hakkında bilgi ve 15 adet reçete 
 

11 1206702022  ÖZGE KORKMAZ Mereng ve makoron hakkında genel bilgi ve 15 adet örnek reçete  
 

12 1206702023  SEMA YILDIRIM Pate a choux hamuru yapımı ve teknikleri hakkında genel bilgi ve 15 adet reçete  
 

13 1206702024  NECMETTİN ÇİVİ Tart, pay ve kiş hamuru yapımı, teknikleri ve püf noktaları hakkında bilgi ve 15 

adet reçete  
 14 1206702025  KEREM DİKKAŞ Tatlı ve tuzlu kurabiye hamurlarının yapımı ve özellikleri hakkında bilgi ve 15 adet 

reçete  
 15 1206702026  AYŞENUR KÜÇÜK Dondurma ve sorbelerin yapımı hakkında bilgi ve sonrasında konu ile ilgili 15 adet 

reçete  
 16 1206702030  NİSANUR AYAZ Türk mutfak kültüründe kullanılan şerbetli tatlılar ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 

15 adet reçete) 
 17 1206702031  TUFAN TAŞKIRAN Uluslararası mutfaklardaki klasik tatlılar ve pastalar ( konu ile ilgili bilgi ve 

sonrasında 15 det reçete) 
 18 1206702033  OĞUZHAN KURALAY Çikolata hakkında genel bilgi ve sonrasında dünya mutfaklarında kullanılan 

çikolatalı tatlılar 15 adet reçete 
 19 1206702035  PAKİZE CEREN 

YAMAN 
Kurabiye hamuru hakkında bilgi ve sonrasında Türk ve dünya mutfaklarında 

kullanılan kurabiye çeşitlerine 15 adet örnek reçete  
 20 1206702039  EMRE DURMAZ Tart ve tartolet hamuru hakkında bilgi ve 15 adet reçete 
 

21 1206702041  ŞEVVAL ÇAKIR Mereng ve makoron hakkında genel bilgi ve 15 adet örnek reçete  
 

22 1206702044  GÜLESER TOKAY Pate a choux hamuru yapımı ve teknikleri hakkında genel bilgi ve 15 adet reçete  
 

23 1206702050  ESRA GÜNAY Tart, pay ve kiş hamuru yapımı, teknikleri ve püf noktaları hakkında bilgi ve 15 

adet reçete  
 24 1206702055  UFUK ÖZCAN Tatlı ve tuzlu kurabiye hamurlarının yapımı ve özellikleri hakkında bilgi ve 15 adet 

reçete  
 25 1206702058  TUNÇ SAKA Türk ve Osmanlı mutfaklarında kullanılan helva çeşitleri ( önce konu ile ilgili bilgi 

sonra 15 adet reçete) 
    Türk mutfağında mayalı hamurlardan yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi 

sonra 15 adet reçete ) 
    Türk mutfağında çırpılarak yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 

adet reçete ) 
    Türk mutfağında meyve kullanılarak yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi 

sonra 15 adet reçete ) 
  


