
 

  

# Öğrenci No  Adı Soyadı           

1 1206702011  ZEYNEP YILDIZ 
Türk mutfağında mayalı hamurlardan yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

2 1206702052  EMİR ÖZMEN 
Türk mutfağında çırpılarak yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

3 1216702001  DİLEK ÖZTÜRK 
Türk mutfağında meyve kullanılarak yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

4 1216702006  ŞURA AK 
Uluslararası meyve tatlıları ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

5 1216702008  ESMANUR YILMAZ 
Türk mutfağında kullanılan sütlü tatlılar ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 10 adet türk mutfağından 5 adet 
dünya mutfaklarından reçete) 
 

6 1216702009  KEREM ÖZAY 
Türk mutfağı ve uluslararası mutfaklarda dondurularak yapılan sütlü tatlılar (önce konu ile ilgili bilgi 

sonra 15 adet reçete) 
 

7 1216702010  BEYZA KURT 
Türk ve Osmanlı mutfaklarında kullanılan helva çeşitleri ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete) 
 

8 1216702011  NECATİ AVCI 
Türk mutfak kültüründe aşurenin yeri ve önemi hakkında bilgi ve farklı 5 adet aşure tarifi  
 

9 1216702012  EGE ERGEÇ 
Dondurma ve sorbelerin yapımı hakkında bilgi ve sonrasında konu ile ilgili 15 adet reçete  
 

10 1216702014  MESUT İNKAYA 
Türk mutfak kültüründe kullanılan şerbetli tatlılar ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete) 
 

11 1216702015  SERHAT KÖRLER 
Uluslararası mutfaklardaki klasik tatlılar ve pastalar ( konu ile ilgili bilgi ve sonrasında 15 det reçete) 
 

12 1216702016  BUSE NUR ÇAPLI 
Çikolata hakkında genel bilgi ve sonrasında dünya mutfaklarında kullanılan çikolatalı tatlılar 15 adet 
reçete 
 

13 1216702018  BUSE AKTAŞ 
Kurabiye hamuru hakkında bilgi ve sonrasında Türk ve dünya mutfaklarında kullanılan kurabiye 

çeşitlerine 15 adet örnek reçete  
 

14 1216702019  GÖZDE NUR MIH 
Tart ve tartolet hamuru hakkında bilgi ve 15 adet reçete 
 

15 1216702020  ERDEM ACAR 
Mereng ve makoron hakkında genel bilgi ve 15 adet örnek reçete  
 

16 1216702021  BÜŞRA YATAĞAN 
Pate a choux hamuru yapımı ve teknikleri hakkında genel bilgi ve 15 adet reçete  
 

17 1216702022  BAHAR KOÇ 
Tart, pay ve kiş hamuru yapımı, teknikleri ve püf noktaları hakkında bilgi ve 15 adet reçete  
 

18 1216702027  METEHAN EGELİ 
Tatlı ve tuzlu kurabiye hamurlarının yapımı ve özellikleri hakkında bilgi ve 15 adet reçete  
 

19 1216702028  MUSTAFA KOÇAK 
Türk mutfağında mayalı hamurlardan yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

20 1216702029  CENNET BİNKAY 
Türk mutfağında çırpılarak yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

21 1216702030  BERFİN İDACI 
Türk mutfağında meyve kullanılarak yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

22 1216702032  HİLAL PARMAKSIZ 
Uluslararası meyve tatlıları ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

23 1216702033  HAMDULLAH EMEN 
Türk mutfağında kullanılan sütlü tatlılar ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 10 adet türk mutfağından 5 adet 

dünya mutfaklarından reçete) 
 

24 1216702034  ONURHAN ERBAŞ 
Türk mutfağı ve uluslararası mutfaklarda dondurularak yapılan sütlü tatlılar (önce konu ile ilgili bilgi 

sonra 15 adet reçete) 
 

25 1216702035  BEYZANUR SARICAN 
Türk ve Osmanlı mutfaklarında kullanılan helva çeşitleri ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete) 
 

26 1216702036  İLAYDA KAYMAZ 
Türk mutfak kültüründe aşurenin yeri ve önemi hakkında bilgi ve farklı 5 adet aşure tarifi  
 

27 1216702037  CANER KIZGIR 
Dondurma ve sorbelerin yapımı hakkında bilgi ve sonrasında konu ile ilgili 15 adet reçete  
 

28 1216702038  FURKAN BEKCAN 
Türk mutfak kültüründe kullanılan şerbetli tatlılar ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete) 
 

29 1216702039  GÜLCE SAVAŞIR 
Uluslararası mutfaklardaki klasik tatlılar ve pastalar ( konu ile ilgili bilgi ve sonrasında 15 det reçete) 
 

30 1216702041  SEDA AKIN 
Çikolata hakkında genel bilgi ve sonrasında dünya mutfaklarında kullanılan çikolatalı tatlılar 15 adet 

reçete 
 

31 1216702042  BARIŞ TUNCER 
Kurabiye hamuru hakkında bilgi ve sonrasında Türk ve dünya mutfaklarında kullanılan kurabiye 

çeşitlerine 15 adet örnek reçete  
 

32 1216702046  SEVİLAY ÇINĞIL 
Tart ve tartolet hamuru hakkında bilgi ve 15 adet reçete 
 

33 1216702047  MUHAMMET ARSLAN 
Mereng ve makoron hakkında genel bilgi ve 15 adet örnek reçete  
 

34 1216702048  ABDULGANİ DOĞRUCA 
Pate a choux hamuru yapımı ve teknikleri hakkında genel bilgi ve 15 adet reçete  
 

35 1216702049  İREM SALMAN 
Tart, pay ve kiş hamuru yapımı, teknikleri ve püf noktaları hakkında bilgi ve 15 adet reçete  
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36 1216702052  KADER DAŞKIN 
Tatlı ve tuzlu kurabiye hamurlarının yapımı ve özellikleri hakkında bilgi ve 15 adet reçete  
 

37 1216702053  BUSE MEYREM DOĞAN 
Uluslararası mutfaklardaki klasik tatlılar ve pastalar ( konu ile ilgili bilgi ve sonrasında 15 det reçete) 

38 1216702055  EMİR KURTUL 
Çikolata hakkında genel bilgi ve sonrasında dünya mutfaklarında kullanılan çikolatalı tatlılar 15 adet 
reçete 

39 1216702056  EMİR EFE UZUN 
Kurabiye hamuru hakkında bilgi ve sonrasında Türk ve dünya mutfaklarında kullanılan kurabiye 
çeşitlerine 15 adet örnek reçete  

40 1216702057  HÜSEYİN TANER GÜRKAN 
Türk mutfak kültüründe kullanılan şerbetli tatlılar ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete) 
 

41 1216702801  DAMLA NUR KESİMCİ 
Pate a choux hamuru yapımı ve teknikleri hakkında genel bilgi ve 15 adet reçete  

42 5206702002 
 AYBEGENCH 
AMANMURADOVA 

Tart, pay ve kiş hamuru yapımı, teknikleri ve püf noktaları hakkında bilgi ve 15 adet reçete  

43 5216702014  MERT ÇEŞMECİ 
Türk mutfağında çırpılarak yapılan tatlılar ( Önce konu ile ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete ) 
 

44 5216702015  OKTAY ÖZTÜRK 
Tatlı ve tuzlu kurabiye hamurlarının yapımı ve özellikleri hakkında bilgi ve 15 adet reçete  

45   
Türk mutfağında kullanılan sütlü tatlılar ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 10 adet türk mutfağından 5 adet 
dünya mutfaklarından reçete) 
 

46   
Türk mutfağı ve uluslararası mutfaklarda dondurularak yapılan sütlü tatlılar (önce konu ile ilgili bilgi 
sonra 15 adet reçete) 
 

47   
Türk ve Osmanlı mutfaklarında kullanılan helva çeşitleri ( önce konu ile ilgili bilgi sonra 15 adet reçete) 
 

 


