
Kodu Yarışma Adı Sınıf Kategori Yarışma Açıklaması Compe::on Group Category Compe::on Rules

IPS 1 Modern Kuzine Bireysel Pra:k 
Ustalar

Sadece taze malzemeler kullanılarak yapılacak olan iki (2) porsiyon 
ana yemek hazırlanması, pişirilmesi ve takdim edilmesi için 30 
dakika süre verilecek@r. Un kullanılamaz. Değerlendirmede, 
orijinallik, renk ve takdim konuları üzerinde özellikle durulacakGr.

Cuisine Modern İndividual Prac:cal 
Senior

Thirty (30) minutes will be allowed to prepare, cook and present two 
(2) plated por@ons (main course) using only fresh ingredients. No flour 
permit-ted. Special emphasis will be placed on originality, colour and 
im-agina@ve presenta@on.

IPS 2 Kuzu E: Bireysel Pra:k 
Ustalar

Yarışmacının tercih eQği iki (2) porsiyon kuzu yemeğinin 
hazırlanması, pişirilmesi ve takdim edilmesi için 30 dakika 
verilecek@r (sırt kullanılması tavsiye edilir). Malzemeler, yarışmacılar 
taraSndan temin edilecek@r.

Lamb Dish İndividual Prac:cal 
Senior

Thirty (30) minutes will be allowed to prepare, cook and present two 
(2) plated por@ons, using a Rack of Lamb. Compe@tors to provide all 
ingredients.

IPS 3 Balık Bireysel Pra:k 
Ustalar

Yarışmacının tercih e@iği (2) kişilik oijinal bir balık yemeğinin 
hazırlanması, pişirilmesi ve takdim edilmesi için 30 dakika süre 
verilecek@r. Ön hazırlık asgaride tutulmalıdır.

Original Fİs Dish İndividual Prac:cal 
Senior

To prepare, cook and present within thirty (30) minutes, an original 
fish dish to compe@tor's own choice for two (2) covers. Advanced 
prepara@on kept to a minimum.

IPS 5 Makarna Bireysel Pra:k 
Ustalar

Yarışmacının, seç@ği bir makarna cinsinden 2 kişilik hazırlaması, 
pişirmesi ve takdim etmesi için 25 dakika süre verilecek@r. Ön 
hazırlık olarak, sadece makarna hamurunun önceden hazırlanmasına 
müsaade edilir. Hazır makarna kullanılmasına izin verilmeyecek@r.

Pasta Dish İndividual Prac:cal 
Senior

Twenty-five (25) minutes will be allowed to prepare, cook and present 
a pasta dish for two (2) covers, to compe@tor's own choice, uncooked 
|fresh(not manufactured) pasta will be the only advanced prepara@on 
allowed.

IPS 7
Orijinal Türk 
Yemeği Bireysel Pra:k 

Ustalar

40 dakika içinde, 2 kişilik orijinal bir Türk yemeğinin pişirilmesi ve 
sunumu yapılacakGr. KaGlımcılar yazılı bir tarif ile başvurmaları 
gerekmektedir. Tari`e bulunması gerekenler; a) Malzemeler b) 
Yemeğin tarifi c) Pişirme metodu Yemek, orijinal olmalı ve 
organizatörlere ileride bu yemeğin tarifini yayınlama hakkı vardır.

An Original 
Turkish Dish 

Pra:cal
İndividual Prac:cal 

Senior

Forty-five (40) minutes will be allowed to prepare, cook and present 
an original dish for two (2) covers. This entry must be accompanied by 
la wriden recipe, which includes the following: a) Brief descrip@on of 
|dish, b) Ingredients c) Method of recipe This recipe must be original 
Jand the Organizers reserve the right to publish this recipe in the 
|future.

IPS 9
Asya ve Uzak 
Doğu MuXağı Bireysel Pra:k 

Ustalar

Bu yarışma için yarışmacılara 30 dakika süre verilecek@r. Yarışmacılar 
kendi seç@kleri bir Asya Mujağından yemeği ( Çin, Hindistan; 
Japonya) 2 kuver şeklinde hazırlayacakGr. Tüm malzemeler 
yarışmacılar taraSndan temin edilecek@r. Malzemeler, reçete ve 
yapılış methodu yazılacakGr. Tarifi yarışma organizasyonu yarışma 
sonrasında kullanma hakkına sahip@r. Bu yarışma tüm yarışmacılara 
açıkGr.

Asian and Far 
East Cusine İndividual Prac:cal 

Senior

Thirty (30) minutes wll be allowed to prepare, cook and present a 
|Asian (Chinese/lndian/Thai/ Japanese) dish to compe@tors choice for 
two (2) covers. This entry must be accompanied by a wriden recipe, 
which includes the ingredients and method of the recipe. The recipe 
|will become the property of the Organizers. Note: This class is open to 
all compe@tors (senior-junior).
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IPS 10 Restoran Tatlı Tabağı Bireysel Pra:k Ustalar
Yarışmacının tercih eQği iki (2) kişilik bir sıcak veya soğuk tatlı tabağının hazırlanması 
ve takdim edilmesi için 30 dakika süre verilecek@r. Tüm malzemeler yarışmacılar 
taraSndan temin edilecek@r.Hazır ürün kullanılamaz.

Restaurant Plated Sweet Individual
Prac:cal 
Senior

Thirty (30) minutes will be allowed to prepare and present a hot or 
cold dessert for two covers of compe@tor's choice. Compe@tor's to 
provide all ingredients.Finished product is not available.

IPS 11 Modern Türk MuXağı Bireysel Pra:k Ustalar

Sadece Türkiye'de çalışan şeflere açıkGr. İki (2) kişilik çağdaş (modern) Türk yemeğinin 
hazırlanması ve sunumu için 45 dakika süre verilecek@r. Yemeğin yapımında 
kullanılacvak malzemelerin ulusal ve lokal organik ürünler olması tercih edilmelidir. 
Domuz e@ kullanımına izin verilmez.

Modern Turkish Cuisine Individual
Prac:cal 
Senior

Open to chefs working in Turkey only. Forty five (45) minutes will be 
allowed to prepare cook and present a main course meal for two (2) 
plated covers in a modern style. Preference should be given to 
Na@onal and local Organic Products (Pork may not be used) cost of 
ingredient is not a considera@on. The Menu to be displayed with 
lingredients listed.

IPJ 1
Okullar İçin Öğrenci 
Aşçı Balık Yarışması

Bireysel Pra:k Gençler

Yarışmacının tercih eQği iki (2) kişilik bir balık yemeğinin hazırlanması, pişirilmesi ve 
takdim edilmesi için 30 dakika süre verilecek@r. Balığın bütün ge@rilip orada işlenmesi 
tavsiye edilir.24 Kasım 2022 i@barıyla 25 yaşını geçmemiş ve full@me çalışmıyor olmak 
zorundadır.

High School Level Chef 
Student, Fish Compe::on

Individual
Prac:cal 
junior

Thirty (30) minutes will be allowed to prepare, cook and present a fish 
dish for two covers of compe@tor's choice. Open only to peope age 25 
years or under on the 24th November 2022, who have not been 
employed full @me in the catering Industry.

IPJ 2 
Okullar İçin Öğrenci 
Aşçı Restoran Tatlı 
Tabağı Yarışması

Bireysel Pra:k Gençler
Yarışmacının tercih eQği iki (2) kişilik bir sıcak veya soğuk tatlı tabağının hazırlanması 
ve takdim edilmesi için 30 dakika süre verilecek@r. Bu yarışmaya kaGlacak olanlar, 24 
Kasım 2022 i@barıyla 25 yaşını geçmemiş ve full@me çalışmıyor olmak zorundadır.

High School Level Chef 
Student, Restaurant Plated 
Sweet Compe::on

Individual
Prac:cal  
junior

Thirty (30) minutes will be allowed to prepare and present a hot or 
cold desert for two covers of compe@tor's choice. Compe@tors to 
provide all ingredients. Open only to peope age 25 years or under on 
the 24th November 2022, who have not been employed full @me in the 
|catering Industry.

IPJ 3
Okullar için Öğrenci 
Aşçı Makarna 
Yarışması

Bireysel Pra:k Gençler

Yarışmacının tercih eQği bir makarna çeşidinden iki (2) porsiyon hazırlanması için 25 
dakika süre verilecek@r. Makarna hamuru için ön hazırlık yapılabilir, ancak hazır sos 
kullanılmasına müsaade edilmez. Bu yarışmaya kaGlacak olanlar, 24 Kasım 2022 
i@barıyla 25 yaşını geçmemiş ve full@me çalışmıyor olmak zorundadır.

High School Level Chef 
Student, Pasta Compe::on

Individual
Prac:cal 
junior

Twenty-five (25) minutes will be allowed to prepare, cook and present 
two (2) por@ons of a pasta dish of compe@tor's choice. Mis-en-Place 
will be allowed but no prepared sauces. Open only to peope age 25 
years or under on the24th November 2022, , who have not been 
employed full @me in the catering Industry.

IPJ 4
Okullar için Öğrenci 
Aşçı - Ana Yemek 
Yarışması

Bireysel Pra:k Gençler

İki (2) kişilik ana yemek hazırlanması (sebze ile desteklenebilir) ve sunumu için toplam 
40 dakika süre verilecek@r. Malzeme seçimi, yarışmacının insiya@findedir. Domuz e@ 
kullanımına izin verilmez. Bu yarışmaya kaGlacak olanlar, 24 Kasımt 2022 i@barıyla 25 
yaşını geçmemiş ve full@me çalışmıyor olmak zorundadır.

High School Level Chef 
Student, Main Course Dish 
Compe::on

Individual
Prac:cal 
Junior

To produce and present plated within (40) minutes a Main Course 
Meal for (2) covers with suppor@ng vegetables. All Ingredients to be of 
your choice A descrip@on of the dish with work methods to be shown 
proof of age with a mentors wriden confirma@on to be supplied. Open 
only to peope age 25 years or under on the 24th November 2022,who 
|have not been employed full me in the catering Industry. (Pork may 
not be used)
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IDS 1
Ezme Şekerleme 
Çalışması

Bireysel Display Ustalar

Dekora@f bir şekerleme çalışması - azami teşhir alanı, taban dahil 76cm x 76cm 
olacakGr. Bunun yapımı tamamen ar@s@k olacakGr. Herhangi bir dış desteğe 
müsaade edilmez. Juri, teşhirin ezme şekerlemelerden yapıldığını kontrol etmek için 
teşhirin herhangi bir kısmını kırabilir.

Works in Pas:lage Individual Display Senior

A decora@ve piece of pas@llage work within a maximum area of 
display 2' 6" (76 cm) x 2'6" (76cm) including base. This piece must be 
purely ar@s@c or func@onal in construc@on. No external supports are 
allowed. Judges are allowed to break any part of the exhibit to make 
sure that the exhibit is made of pas@llage.

IDS 2 Yağ Çalışması Bireysel Display Ustalar
Dekora@f bir yağ çalışması - azami teşhir alanı 76cm x 76cm. Herhangi bir dış desteğe 
müsaade edilmez. Renk kullanılabilir.

Works in Fat Individual Display Senior

A decora@ve work in fat with a maximum area of display 2' 6" (76 cm) 
x 2'6(76cm). No external supports are allowed. The use of coloring is                   
Ipermided. 

IDS 3 Çikolata Çalışması Bireysel Display Ustalar
Çikolata çalışması teşhiri - azami teşhir alanı 76cm x 76cm. Herhangi bir cila veya dış 
desteğe müsaade edilmez.

Works in Chocolate Individual Display Senior
An Exhibi@on of chocolate work with a maximum area of display 2' 6 
(76 cm). No varnish, no external supports are allowed.

IDS 5 Süslü Kutlama Pastası Bireysel Display Ustalar

Herhangi bir ölçü sınırlaması olmaksızın herhangi bir şekle sahip, şeker ezmesi veya 
açılmış fondan kaplı kutlama pastası olabilir. Dekora@f çalışma, pudra şekeri, şeker 
ezmesi, açılmış fondan, şekerleme veya kalıplı çiçel şeklinde olabilir. Bebek, telli 
çiçekler, suni çiçekler, kurdele ve tüller kullanılabilir.

Decorated Celebra:on 
Cake

Individual Display Senior
A celebra@on cake, any shape, coated with sugar paste or rolled 
fondant with no limita@on in measurements. Dummies will be 
permided. Decora@ve work to be compe@tor's choice.
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IDS 7 Düğün Pastası Bireysel
Display 
Ustalar

76cm x 76cm olan azami teşhir alanında üç katlı düğün 
pastası. Bebek kullanılabilir.

Weddinng Cake Individual Display Senior
To exhibit a three-@er wedding cake within a maximum area of display 
26 (76cm) x 2'6 (76cm). Dummies will be permided.

IDS 8 Minyatür Bireysel
Display 
Ustalar

Ezme şeker ve / veya pudra şekeri kullanılarak bir 
minyatür sergisi hazırlanacakGr. Azami teşhir alanı 156m, 
stamen ve tel kullanılamaz.

Miniatures Individual Display Senior

A miniature exhibit using pas@llage and/or royal icing. The dimensions including 
base or stand must not exceed 6 (152mm) and should fit 
within 6 1/8 (156mm) cube. No ar@ficial stamens or taped wire 
allowed.

IDS 10
Şekerden Çiçek 
Çalışması

Bireysel
Display 
Ustalar

Yenilebilir çiçeksel sprey buket ya da aranjman, her bir 3 
çiçek içeren 4 ayrı çalışma. Çiçekler konteyner, plaka, vb. 
uygun bir arka zemin kullanılarak teşhir edilmelidir. Ölçü 
sınırlaması yoktur. Stamen ve tel kullanılabilir.

Floral Sugarcrae Individual Display Senior

An edible floral spray bouquet or arrangement featuring four (4) 
varie@es with a minimum of three (3) flowers of each type. Flowers 
should be presented on a suitable background which may be a 
container, plaque or board. Ar@ficial stamens and wires permided.

IDS 11 Minyatür Şeker Çiçekler Bireysel
Display 
Ustalar

Toplam 5 adet (125mm) alan içerisinde kaGlımcıların 
tercihine bağlı olarak minyatür şeker çiçek ve yaprak 
teşhiri.

Miniature Sugar 
Flowers

Individual Display Senior
A miniature exhibit of 5 sugar flowers and foliage to compe@tors 
choice to fit within a total display area of 5" (125 mm) cube.

IDS 12 Modern Pasta Bireysel
Display 
Ustalar

Hayal gücüyle yaraGlmış, farklı, gösterişli bir teşhir olmalı. 
Tüm dekorasyon yenilebilir olmalı. Maksimum büyüklük 
46cm x 46cm.

Novelty Cake Individual Display Senior
An imagina@ve crea@on, predominantly a cake in appearance. All 
decora@on to be edible. Maximum size 46cm X 46cm.

IDS 14 Fes:val Ekmeği Bireysel
Display 
Ustalar

Yarışmacılar 3 farklı fes@val ekmeği teşhir edeceklerdir. 
Herbir ekmek, 6 parçası dilimlenmiş olarak jürinin 
tadımına sunulacakGr.

To display a variety of 
tradi:onal bread 
products (to be 
tasted).

Individual Display Senior To display a variety of tradi@onal bread products (to be tasted).

IDCS 1 Ordövr veya Fingerfood Bireysel
Display 
Ustalar

Yarışmacının tercih edeceği alG çeşit (6) kişilik olarak 
hazırlanacakGr (toplam 36 kuver). İkisi sıcak olarak 
hazırlanacak ve soğuk servis edilecek@r.

Hors d'Oeuvres or 
Finger Foods

Individual Display Senior
Six varie@es for six covers (36) to compe@tor's choice, two (2) to be 
intended hot, served cold.

IDCS 2 Balık Teşhir Tabağı Bireysel
Display 
Ustalar

Dekore ve glaze edilmiş, garnitürleri yerleş@rilmiş alG (6) 
kişilik balık tabağı teşhir edilecek@r.

A Show Paller of Fish Individual Display Senior
To present a fish dish, minimum six (6) persons, decorated glazed and  garnished. 

IDCS 3 Et Teşhir Tabağı Bireysel
Display 
Ustalar

Minimum alG (6) porsiyonluk, dekore ve glaze edilmiş, 
garnitürleri yerleş@rilmiş dana, sığır veya kuzu e@nden 
hazırlanmış tabağın teşhir edilmesi.

A Show Plaler of 
Meat

Individual Display Senior
Veal, beef or lamb, minimum six (6) por@ons, deco¬rated, glazed and 
garnished.

IDCS 4 Restoran Tatlı Tabağı Bireysel
Display 
Ustalar

Dört (4) farklı tatlı hazırlanmalı ve teşhir edilmelidir. 
Bunlardan bir (1) tanesi sıcak hazırlanmalı ve soğuk 
sunulmalıdır.

Restaurant Plate 
Sweet

Individual Display Senior
Four (4) different individual sweets. Must include one (1) cold intended hot. 
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IDJ 10 Şekerden Çiçek Çalışması Bireysel
Display 
Gençler

Yenilebilir çiçeksel sprey buket ya da aranjman, her bir 3 çiçek 
içeren 4 ayrı çalışma. Çiçekler konteyner, plaka, vb. uygun bir arka 
zemin kullanılarak teşhir edilmelidir. Ölçü sınırlaması yoktur. 
Stamen ve tel kullanılabilir.

Floral Sugarcrae Individual Display Junior

An edible floral spray bouquet or arrangement featuring four 
varie@es with a minimum of three (3) flowers of each type.  (4)Flowers 
should be presented on a suitable background which may be a 
container, plaque or board. Ar@ficial stamens and wires permided.

IDJ 2 Yağ Çalışması Bireysel
Display 
Gençler

Dekora@f bir yağ çalışması - azami teşhir alanı 76cm x 76cm. 
Herhangi bir dış desteğe müsaade edilmez. Renk kullanılabilir.

Works in Fat Individual Display Junior

A decora@ve work in fat with a maximum area of display 2'6 (76cm) x 
2'6 (76cm). No external supports are allowed. The use of coloring is permided. 

IDJ 3 Çikolata Çalışması Bireysel
Display 
Gençler

Çikolata çalışması teşhiri - azami teşhir alanı 76cm x 76cm. 
Herhangi bir cila veya dış desteğe müsaade edilmez.

Works in 
Chocolate

Individual Display Junior
An exhibi@on of chocolate work within a maximum area of dis-play 2'6 
(76cm) x 2'6 (76cm). No varnish or external supports are allowed.

IDJ 5 Süslü Kutlama Pastası Bireysel
Display 
Gençler 

Herhangi bir ölçü sınırlaması olmaksızın herhangi bir şekle sahip 
pudra şekerli kutlama pastası. Bebek kullanılabilir. Dekora@f 
çalışma, pudra şekerli, şeker ezmeli, şekilli, ezme şekerli veya 
kalıplı çiçekli olabilir. Suni dekorasyona müsaade edilmez.

Decorated 
Celebra:on Cake

Individual Display Junior

A celebra@on cake coated with sugar paste or rolled fondant with no 
limita@on in measurement. Dummies will be permided. Decora@ve 
work may include royal icing, sugar paste, rolled fondant, pas@llage or 
moulded flowers. Ar@ficial decora@ons will not be permided.

IDJ 6 Minyatür Şeker Çiçekler Bireysel
Display 
Gençler

Toplam 125 mm alanda, yarışmacının tercihine bağlı olarak 
minyatür şeker, çiçek ve yaprak teşhir edilmelidir.

Miniature Sugar 
Flowers

Individual Display Junior
A miniature exhibit of sugar flowers and foliage to compe@tor's choice 
to fit within a total display area of 5° (125 mm) cube.

ICDJ 2 Balık Teşhir Tabağı Bireysel
Display 
Gençler

Dekore ve glaze edilmiş, garnitürleri yerleş@rilmiş minimum 6 
porsiyonluk bir balık tabağının teşhir edilmesi.

A Show Plaler 
Fish

Individual Display Junior
To present a fish dish, minimum six (6) por@ons, suitably decorated, lglazed and 
garnished. 

ICDJ 3 El Teşhir Tabağı Bireysel
Display 
Gençler 

Minimum alG (6) porsiyonluk, dekore edilmiş, garnitürleri 
yerleş@rilmiş bir dana, sığır veya kuzu tabağı teşhir edilmelidir.

A Show Plaler of 
Meat

Individual Display Junior
Veal, beef or lamb, minimum of six (6) por@ons deco¬rated, glazed and garnished. 

ICDJ 5 Restoran Tatlı Tabağı Bireysel
Display 
Gençler

Dört (4) farklı tatlı hazırlanarak teşhir edilmeli. Tatlılardan biri (1) 
sıcak hazırlanmalı ve soğuk servis edilmelidir.

Restaurant Plated 
Sweets

Individual Display Junior
Four (4) different individual sweets, one (1) intended hot, displayed cold. 



Kodu Yarışma Adı Sınıf Kategori Yarışma Açıklaması Compe::on Group Category Compe::on Rules

IPTS 2 Pra:k Ekip Yarışması Ekip
Pra:k 
Ustalar

Üç çeşiden oluşan, iki kişilik bir yemeğin hazırlanması, pişirilmesi ve takdimi için 
70 dk verilecek@r. Malzemeler organizasyon taraSndan sağlanmayacakGr, 
yarışmacılar kendi malzemelerinden sorumludur. Yarışmacı, yarışma başladıktan 
sonraki 10 dakika içinde, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlayacağı menüyü, istasyon 
numarasını da yazarak jüriye sunacakGr. Yarışmacı, malzemenin verimli 
kullanılması, menu dengesi, orjinallik ve aşçılık yetenekleri alanlarında jüri 
taraSndan değerlendirileceklerdir.  İsteğe bağlı 
olarak, şef üniforması giymemesi koşuluyla, steward kullanılabilir.

Prac:cal Team 
Compe::on Senior

Team Prac:cal

it is going to be two type recipe and this 
menu is going to prepare for two person, total @me(prepare the menu, 
cooking and presen@ng ) is going to 70 min. Ingredients will not be 
provided, compe@tors are responsible for ingredients. Compe@tors 
must be organised their menu in first 10 min and than they should 
present it to judges with their sta@on number ( apply number) 
Compe@tors can use their materials(exp. knife) it is so important for 
judges, How compe@tors use their ingredients richly, menu of 
uniquest, balance of menu and ability.Steward may be used but is not part of the 
team (not towear chefs clothing).  

IPTJ 1
Gençler Pra:k Ekip 
Yarışması

Ekip
Pra:k 
Gençler

 Üç çeşiden oluşan, iki kişilik bir yemeğin hazırlanması, pişirilmesi ve takdimi için 
70 dk verilecek@r. Malzemeler organizasyon taraSndan sağlanmayacakGr, 
yarışmacılar kendi malzemelerinden sorumludur. Yarışmacı, yarışma başladıktan 
sonraki 10 dakika içinde, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlayacağı menüyü, istasyon 
numarasını da yazarak jüriye sunacakGr. Yarışmacı, malzemenin verimli 
kullanılması, menu dengesi, orjinallik ve aşçılık yetenekleri alanlarında jüri 
taraSndan değerlendirileceklerdir. 24.kasım 2022 tarihi i@bariyle 25 yaşını 
geçmemiş olmalıdır. İsteğe bağlı 
olarak, şef üniforması giymemesi koşuluyla, steward kullanılabilir.

Prac:cal Team 
Junior

Team Prac:cal

 it is going to be two type recipe and this 
menu is going to prepare for two person, total @me(prepare the menu, 
cooking and presen@ng ) is going to 70 min. Ingredients will not be 
provided, compe@tors are responsible for ingredients. Compe@tors 
must be organised their menu in first 10 min and than they should 
present it to judges with their sta@on number ( apply number) 
Compe@tors can use their materials(exp. knife) it is so important for 
judges, How compe@tors use their ingredients richly, menu of 
uniquest, balance of menu and ability of chef. compe@tors can not be 
older than 25 years old.Steward may be used but is not part of the team (not to 
wear chefs clothing). 
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IPTJ 11
Yılın En İyi Lisesi 
Yarışması

Ekip Pra:k

Üç (3) şe`en oluşan ekipler, 70 dakikada, üç (3) çeşiden oluşan 
iki (2) kuver hazırlamalı, pişirmeli ve sunmalıdır. Kullanılacak 
malzemeler organizasyon taraSndan sağlanmayacakGr,yarişma 
grupları kendi malzemelerini yanlarında ge@receklerdir. Takım 
kaptanı, yarışma başladiktan sonraki 10 dakika içinde, Ingilizce 
ve Türkçe olarak hazırlayacağı menüyü, istasyon numarasin 
|da yazarak jüriye sunacakGr. Takımlar, kendilerine ait porta@f 
ve el gereçlerini kullanabilirler. Takımlar, malzemenin verimli 
kullanilması, menu dengesi, orijinallik ve aşçılık yetenekleri 
alanlarında jüri taraSndan değerlendirileceklerdir. İsteğe bağlı 
olarak, şef üniforması giymemesi koşuluyla, steward kullanılabilir. 

The Best High 
School of Year

Team Prac:cal

A team of three (3) Chefs to prepare, cook and present in ninety (70) 
 a three (3) course meal for two (2) covers. A complete set of 
ingredients will NOT be provided, compe@tors will arrange ingredients 
by themselves. Each team leader is to submit to the judges a wriden 
menu (in English and Turkish) numbered with your working sta@on 
within 10 minutes of commencement of the compe@@on. Teams to 
provide their own small equipment. Teams will be judged on the 
effec@ve use of ingredients, balance of menu, originality, together with 
|culinary skills. Steward may be used but is not part of the team (not to 
wear chefs clothing).

IPTJ 12
Yılın En İyi Üniversite 
Yarışması

Ekip Pra:k

Üç (3) şe`en oluşan ekipler, 70 dakikada, üç (3) çeşiden oluşan 
iki (2) kuver hazırlamalı, pişirmeli ve sunmalidır. Kullanılacak 
malzemeler organizasyon tarafindan sağlanmayacakGr, yarışma 
grupları kendi malzemelerini yanlarında ge@receklerdir. Takim 
kaptanı, yarişma başladıktan sonraki 10 dakika içinde, Ingilizce 
|ve Türkçe olarak hazırlayacağı menüyü, istasyon numarasini 
|da yazarak jüriye sunacakGr. Takımlar, kendilerine ait porta@f 
ve el gereçlerini kullanabilirler. Takımlar, malzemenin verimli 
kullanılması, menu dengesi, orijinallik ve aşçılik yetenekleri 
alanlarında jüri taraSndan değerlendirileceklerdir. lsteğe bağlı 
olarak, şef üniforması giymemesi koşuluyla, steward 
kullanılabilir.

Best The University 
of Year

Team Prac:cal

A team of three (3) Chefs to prepare, cook and present in seventy 
(70) minutes a three (3) course meal for two (2) covers. A complete 
|set of ingredients will NOT be provided, compe@tors will arrange 
ingredients by themselves. Each team leader is to submit to the 
judges a wriden menu (in English and Turkish) numbered with your 
working sta@on within 10 minutes of commencement of the 
compe@@on. Teams to provide their own small equipment. Teams will 
be judged on the effec@ve use of ingredients, balance of menu, 
originality, together with culinary skills. Steward may be used but is 
not part of the team (not to wear chefs clothing).

IPTS 1
Grand Prix, Şefler 
Ekibi

Ekip Pra:k

Üç (3) şe`en oluşan ekipler, 80 dakikada, üç (3) çeşiden oluşan iki (2) kuver 
hazırlamalı, pişirmeli ve sunmalıdır. Yarışmada kullanılacak Malzemeler Black Box 
Ve ortak kulanım malzeme masası, Organizasyon komitesi taraSndan 
hazırlanacak ve yarışma başlayıncaya kadar yarışmacılara gösterilmeyecek@r. 
Verilerin dışında malzeme kullanılması yasakGr. Takım kaptanı, yarışma 
başladıktan sonraki 10 dakika içinde, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlayacağı 
menüyü, istasyon numarasını da yazarak jüriye sunacakGr. Takımlar, kendilerine 
ait porta@f ve el gereçlerini kullanabilirler. Takımlar, malzemenin verimli 
kullanılması, menu dengesi, orjinallik ve aşçılık yetenekleri alanlarında jüri 
taraSndan değerlendirileceklerdir. İsteğe bağlı olarak, şef üniforması giymemesi 
koşuluyla, steward kullanılabilir.Not:Yarışmada kullanılacak olan tüm porselen 
tabakları yarışma öncesinde  sponsor taraSndan verilecek@r

Team Grand Prix Team Prac:cal

Teams of three (3) chefs must prepare, cook and serve two (2) cups of three (3) 
dishes in 80 minutes. Materials to be used in the compe@@on Black Box will be 
prepared by the Organizing Commidee and will not be shown to the compe@tors 
un@l the start of the compe@@on. The use of materials other than the data is 
prohibited. The team captain will present the menu, which he will prepare in English 
and Turkish, to the jury within 10 minutes a`er the start of the compe@@on, by 
wri@ng the sta@on number. Teams can use their own portable and hand tools. Teams 
will be evaluated by the jury in the areas of efficient use of materials, menu balance, 
originality and cooking skills. Op@onally, the steward may be used, provided he or 
she is not wearing a chef's uniform.                                      Note: All porcelain plates to 
be used in the compe@@on will be given by the sponsor before the compe@@on.



Kodu Yarışma Adı Sınıf Kategori Yarışma Açıklaması

IPS 40
Yöresel Coğrafya İşaretli Çorba 
veya Yöresel Çorba Yarışması                                          Bireysel Pra:k 

Ustalar

Sadece Yöresel malzemeler kullanılarak yapılacak olan (2) porsiyon Çorba hazırlanması, pişirilmesi ve takdim 
edilmesi için 30 dakika süre verilecek@r Yarışmacı. kuru bakliyat ve geç pişen e@ni % 50 pimiş Geteribilir Ayrıca 
KaGlımcılarin Çorba için Alınmiş yazılı Coğrafya İşaretli Belgesini ve Yöresel çorbanın tarif ile başvurmaları 
gerekmektedir.Tari`e bulunması gerekenler; a) Malzemeler b) Çorbanin tarifi c) Pişirme metodu yazılı olmalı; 
JürilerDeğerlendirmede orijinallik,Sıcaklık,malzeme kullanımı ve Sunum üzerinde özellikle durulacakGr.

IPS 50 Yöresel Manq Bireysel Pra:k 
Ustalar

Yarışmacının, Seç@ği bir Yöresel manG  cinsinden 2 kişilik hazırlaması, pişirmesi ve takdim etmesi için 30 
dakika süre verilecek@r. Sadece Yöresel Ürünler Kullanacak  ve Ön hazırlık olarak, sadece manG hamurunun  
ve et suyunu önceden hazırlanmasına müsaade edilir. bunlar dişinde başka hazır ürünlere kullanılmasına izin 
verilmeyecek@r.

IPS 60 Esnaf Lokanta Yarışmaları Bireysel Pra:k 
Ustalar

Esnaf Lokantaları Yarışmaya Türk Mujağin Özğü Yemeklerle YarışacakGr Hazırlayacaği;                    5 Course 
Menü: Çorba - Başlanğiç Yemeği - Ara Sıcak - Ana Yemek - Tatlıdan.Oluşan. 10 Kişilik Yemekle 
KaGlacak; Çorba (İstediği Çeşiden),Başlangiç yemeği (Zey@nyağli Veya bakliyat ÇeşiQnden), Arasıcak (Hamur 
işi veya sebze ÇeşiQnde) Ana yemek  (Etli Tencere Yemeği veya Etli Fırın Yemeği) ve Tatlı ( Sütlü,Meyve veya 
Unlu Çeşi@nden) Tüm Yemekleri Lokantada Pişirip Hazırlayacak ve Sunumunu Yarışma Yerinde Jüri masasinda 
Jüriye Servis Edecek@r. Ayrıca isimleri İçerliği Yazılı Olarak 1.Porsuyonda 5 Çeşit Yemeğinide Teşhir Sunum için 
Hazırlayacak



Kodu Yarışma Adı Sınıf Kategori Yarışma Açıklaması Compe::on Group Category Compe::on Rules

IPJ 10 Yılın Alqn Genç Şefi Bireysel Pra:k Gençler

Üç Çeşiden oluşan, 2. Kişilik bir yemeğin hazırlanması, pişirilmesi ve takdimi için 70 dk 
verilecek@r. Yarışmacılar kendi malzemelerinden sorumludur.yarışma için kullanacak olan 
ürünleri çok temız en kaliteli olanlar olmalı. kulanacaği E@ni veya balığini önceden marine 
edebilir ve kuru bakliyat  gıdaları bir gün önceden ıslaGlmış olarak ge@rilebilir. ayrıca 
Et,tavuk,balık suyunu hazır ge@rilebir. Yarışmacı, yarışma başladıktan sonraki 10 dakika 
içinde, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlayacağı menüyü, istasyon numarasını da yazarak 
jüriye sunacakGr. Yarışmacı, kendilerine ait porta@f ve el gereçlerini kullanabilir. 
malzemenin verimli kullanılması, menu dengesi, Renk uyumunu ve aşçılık yetenekleri 
alanlarında jüri taraSndan değerlendirileceklerdir. 24.kasım 2022 tarihi i@bariyle 25 yaşını 
geçmemiş olmalıdır. İsteğe bağlı olarak,  
Şef üniforması giymemesi koşuluyla, steward kullanılabilir. 

Junior Golden Chef Of 
the Year

Individual
Prac:cal 
Junior

It consists of three types. It will take 70 minutes to prepare, cook and present a meal for 2 
people. Compe@tors are responsible for themselves. For those who are for the compe@@on, 
their products must be very clean. You can use its meat or fish from the sea and dry 
legumes can be brought under a rain. In addi@on, meat, chicken, fish can be brought ready. 
The compe@tor will present the menu, which he will prepare in English and Turkish, within 
10 minutes of star@ng the compe@@on, to the place where he will go. Compe@tor, use his 
own portable and hand tools. U@liza@on will be evaluated in terms of menu, color harmony 
and u@liza@on. The date of 24. November 2022 must not exceed 25 years old. op@onally, 
A chef's overalls cannot be worn, but a steward can be used.

IPS 20 Yılın Alqn Türk Şefi Bireysel Pra:k Ustalar

( YALNIZ TÜRK ŞEFLERE AÇIKTIR) Üç Çeşiden oluşan, 2. Kişilik bir yemeğin hazırlanması, 
pişirilmesi ve takdimi için 70 dk verilecek@r. Yarışmacılar kendi malzemelerinden 
sorumludur.yarışma için kullanacak olan ürünleri çok temız en kaliteli olanlar olmalı. 
kulanacaği E@ni veya balığini önceden marine edebilir ve kuru bakliyat  gıdaları bir gün 
önceden ıslaGlmış olarak ge@rilebilir. ayrıca Et,tavuk,balık suyunu hazır ge@rilebir. 
Yarışmacı, yarışma başladıktan sonraki 10 dakika içinde, İngilizce ve Türkçe olarak 
hazırlayacağı menüyü, istasyon numarasını da yazarak jüriye sunacakGr. Yarışmacı,  
kendilerine ait porta@f ve el gereçlerini kullanabilirmalzemenin verimli kullanılması, menu 
dengesi, Renk uyumunu ve aşçılık yetenekleri alanlarında jüri taraSndan 
değerlendirileceklerdir.İsteğe bağlı olarak,  
Şef üniforması giymemesi koşuluyla, steward kullanılabilir. 

Turkish Golden Chef of 
The Year

İndividual
Prac:cal 
Senior

( OPEN TO TURKISH CHEFS ONLY) 70 minutes will be given for the prepara@on, cooking and 
presenta@on of a three course meal for 2 persons. Compe@tors are responsible for their 
own materials. The products to be used for the compe@@on must be very clean and of the 
highest quality. You can marinate your meat or fish in advance and dry legumes can be 
brought soaked the day before. In addi@on, meat, chicken, fish water can be brought ready. 
The compe@tor will present the menu, which he will prepare in English and Turkish, to the 
jury within 10 minutes a`er the start of the compe@@on, by wri@ng down the sta@on 
number. Compe@tors can use their own portable and hand utensils, efficient use of 
materials, menu balance, color harmony and cooking skills will be evaluated by the jury. 
A steward may be used, provided he or she is not wearing a chef's uniform.

IPS 30 TOP CHEF ALL STAR Bireysel Pra:k Ustalar

( YALNIZ YABANCI ŞEFLERE AÇIKTIR) Üç Çeşiden oluşan, 2. Kişilik bir yemeğin 
hazırlanması, pişirilmesi ve takdimi için 70 dk verilecek@r. Yarışmacılar kendi 
malzemelerinden sorumludur.yarışma için kullanacak olan ürünleri çok temız en kaliteli 
olanlar olmalı. kulanacaği E@ni veya balığini önceden marine edebilir ve kuru bakliyat  
gıdaları bir gün önceden ıslaGlmış olarak ge@rilebilir. ayrıca Et,tavuk,balık suyunu hazır 
ge@rilebir. Yarışmacı, yarışma başladıktan sonraki 10 dakika içinde, İngilizce ve Türkçe 
olarak hazırlayacağı menüyü, istasyon numarasını da yazarak jüriye sunacakGr. Yarışmacı, 
kendilerine ait porta@f ve el gereçlerini kullanabilir.malzemenin verimli kullanılması, 
menu dengesi, Renk uyumunu ve aşçılık yetenekleri alanlarında jüri taraSndan 
değerlendirileceklerdir.. İsteğe bağlı olarak,  
Şef üniforması giymemesi koşuluyla, steward kullanılabilir. 

Top chef ALL  STAR İndividual
Prac:cal 
Senior

( OPEN TO FOREIGN CHEFS ONLY) 70 minutes will be given for the prepara@on, cooking and 
presenta@on of a three course meal for 2 persons. Compe@tors are responsible for their 
own materials. The products to be used for the compe@@on must be very clean and of the 
highest quality. You can marinate your meat or fish in advance and dry legumes can be 
brought soaked the day before. In addi@on, meat, chicken, fish water can be brought ready. 
The compe@tor will present the menu, which he will prepare in English and Turkish, to the 
jury within 10 minutes a`er the start of the compe@@on, by wri@ng down the sta@on 
number. Compe@tors can use their own portable and hand tools. Efficient use of materials, 
menu balance, color harmony and cooking skills will be evaluated by the jury. 
A steward may be used, provided he or she is not wearing a chef's uniform.


