
Sınıf: Okuldaki yemek hakkında düşüncelerinizi bir kaç cümle ile yazınız.
2A  Bazen çorbalar güzel olmuyor.
2A Bazen yemeklerin içinden bir şeyler çıkıyor.
2A makarnalar çok pişmiş
2A sevdiğimiz yemekleri istiyoruz
2A Bazı yemekler kötü çıkıyor.
2A Bazen makarnalar çok güzel olur.
2A yemekler çok güzel ama bazen makarnalar çok pişmiş oluyor.
2A Bazı yemeklerin içinden cam çıkıyor.
2A Bazen makarnalar çok yanık oluyor.
2A Makarnalar çok çıtır oluyo.Yemeklerin içinden cam çıkıyor.
2A hep pilav var. 
2A ben bazı yemekleri sevmiyorum.
2A makarnalar çok çıtır. salatadan saç çıkıyo.
2A Çok fazla pilav çıkıyor. Makarnalar çok fazla pişiyor.
2A bir kere yemekten cam çıktı.
2A Makarnalar çok pişmiş yada hiç pişmemiş oluyor.
2A çoğu zaman pilav çıkıyor yemekte. Makarnalar biraz tuzlu olsun.
2A bazen balıklar  yağlı olmuyor.
2A Niye  çoğu zaman pilav oluyor?

6D Bence harika değil ama o kadar kötüde değil. Özelikle mantı için, çok yumuşak ve çiğ bir hisli. Onun dışında söylemem gereken birşey yok.

8B geçen seneki yemekler ve salata bar daha güzeldi 

8B
Bana göre geçen seneki yemekler daha güzel ve doyurucuydu aynı zamanda salata barda daha çok beğeniceğimiz yiğecekler vardı be nedele ben 
bu seneki yemekleri çok beğenmedim 

6B  hiç sevmiyorum 
8B çok fazla pilav yapılıyor yoksa mutluyum
8B memnunum
8B Bir sorunum yok ama PİLAVLAR ÇOK KÖTÜ
8B çok pilav var
PREP-B Okuldaki yemek geçen seneden daha iyi ama bazı yemekler çok sulu oluyor
PREP-B Okuldaki yemek geçen seneden daha iyi ama bazı yemekler çok sulu oluyor
8B Okuldaki yemekler bazen güzel oluyo. Yemek çeşitliliği arttırılabilir
8B Okulun yemeklerinin tadını beğenmiyorum. Yemekleri beğenmediğimiz için aç kalıyorum. Aranoğün varken daha  iyi oluyordu.
6B Çok et ve pilav oluyor ama yöresel günlerde güzel oluyor 
6B Ben okul yemeklerini hiç bir zaman sevmedim ama geçen senekilerden daha iyi

6B
Yemekler gayet güzel. Bütün Beklentilerimi karşıliyor.

daha çok lazanya...
6B Bence tüm yemekler çok tatsız, belki magnum çıksa güzel olur. 

6B
Ben mesela okulun yemeklerini dürüst olarak sevmiyorum tadını yani ama arada sırada benim sevdiğim ve yiyecek güzel yemek oluyor ama keşke 
kendi yemeklerimizi getirebilseydik.

8B
Okuldaki yemekleri beğenmiyorum. Yemekleri beğenmeyince ise aç kalıyorum ve sadece ben değil başkalari da öyle. Geçen gün mantı yedik ve çok 
kötüydü içinde kıyma bile yoktu. Her gün eve aç gelmekten sıkıldım. Geçen sene ki ara öğünler en azından beni biraz olsun tok tutuyorlardı ama 
şimdi aç kalıyorum. Ayrica okulda öğle teneffüsünde evden getirdiğimiz yemekleri yemek yasak olduğu için yiyemiyorum.

8B
Hiç makarna çıkmıyor. Sebze gibi yemeklerin etli dürüm gibi yemeklerin içinde olması kötü oluyor. Çok az et çıkıyor. Daha fazla makarna,et ve 
kuskus çıkmalı. Yemekler daha çok çocukların seveceği sebze gibi olmayan yiyecekler çıkmalı.

6B BAZI YEMEKLERİ BEĞENİYORUM.BAZILARINIDA SEVMİYORUM

6B
Ben mesela okulun yemeklerini dürüst olarak sevmiyorum tadını yani ama arada sırada benim sevdiğim ve yiyecek güzel yemek oluyor ama keşke 
kendi yemeklerimizi getirebilseydik.

6B döneri daha güzel olabilir, bazı günler magnum çıksa iyi olur , su böreği yağlı,tantunisi güzel.her masaya tuz gelsin lütfen.

6B
Pilav sert oluyor ve bazen yemekler bizim yaşımızın sevdiği yemekler olmuyor, daha çok hocaların beyeneceği şekilde oluyor. Keşke öğlen 
yemeğine de biz yemek getirebilsek.

6B Ben enka'nın yemeklerini hiç sevmiyorum ama bu seneki yemekleri daha güzel keşke kendi öylen yemeğimiz getirebilseydik
8B pilav ve makarna çok fazla karbonhidrattan çok kilo aldık

6B
Şuanki yemekler geçen senekinden daha iyi . Geçen sene yemekler çok yağlıydı . Bu sene başındaki 2.5 hafta boyunca öğrencilere biraz fazla et 
verildiğini düşünüyorum. Bence yemeklerde biraz daha soslu olabilir. genellikle makarna hep kuru oluyor ve az kişi yiyiyor. BU ANKETİ BİZE 
YOLLACAĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!!!

6B güzel yemek nadir çıkıyor çok mutlu değilim

6B
Ben açıkçası okulun yemeklerini sevmiyorum çünkü genelde hijyenik olmuyor tabaklar temiz olmuyor ve yemeklerin içinden saç çıkıyor ayrıca okul 
çok kötü yemek kokuyor bunu düzeltirsek sevinirim.

6B
Bu seneki yemekler geçen seneden daha güzel. Ama hamurlu yemekler (makarna gibi) biraz tuzsuz. Her masada bir tuz olursa güzel olur. Yemekle 
ilgili değil ama yinede, yemekhane çok havasız. Bence 2. yemekhanede çok fazla kişi var. Etler ve onun gibi yemekler güzel oldu. Öğlenliğin kendi 
yemeklerimizi de yiyebilmeliyiz .Bence bu seneki yemekler geçen seneden daha iyi ama süper değil.

2D Mantı güzel oluyor. Bazen makarna püre gibi oluyor.
2D Makarnalar çok güzel!

6B
Bazı yemekler çok güzel oluyor ama bazıları kötü oluyor ve bir tadı olmuyor ve yemekhane çok hijyenik olmuyor mesela bazı kaşıklar,bıçaklar temiz 
olmuyor ve bazen yemeklerin içinde şaç oluyor.Ama bazen salata barda çok iyi yemek oluyor. Ama bazı sorunlar  yüzünden bu seneki yemekleri 
sevmedim.

6B ben mesela lise gibi bir kantin olması isterdim ve ben mesela geçen seneye göre yemekler biraz daha iyi ama hala kötü
2D Pirinçleri daha iyi ayıklayabilirsiniz. Hamburgerleriniz çok güzel.



6B

Bence yemekler genel olarak iyi sayılır. Geçen seneye göre daha çok seviyorum. Ancak mantı, makarna, döner gibi yemeklerin daha sık 
çıkarılmasını öneriyorum. Çünkü çoğumuz patlıcan sote veya benzer yemekler çıkınca çok az tüketiyoruz. Bir de okuldaki pilavların çok sert ve 
yapışık olduğunu düşünüyorum, çatalla yeniyor. Ama tadı güzel.
Şikayetlerim dikkate alınırsa sevinirim.
Teşekkürler.

2D Limonlu gofret olsa daha iyi. Patates kızartır mısınız? İkisi de cuma günü.
2D Bütün yemekler çok güzel ama salata barda bir çeşit daha olabilirdi.
2D Pilavları daha iyi ayıklayabilirsiniz. Mantıda neden naneler oluyor?
8B yemekler güzeldir teşekkürler ellerinize sağlık tek isteğimiz daha basit çocukların sevebileceği ürünler çıkmasını isteriz.
2D Mantılar çok sulu ve kekikli oluyor.
2D Sizin tatlınız çok güzel. Salatabara biraz daha çok sebze koyar mısınız?
8B kus kus daha çok çıkmalı. 
2D Nohut ve pilav çok güzel olmuş. Mantının yanına tereyağ koyabilseniz iyi olur.
2D Salata barda başka şeyler olabilir. Hamburgerler çok güzel.
2D Makarnalar çok piştiği için yarısı püre gibi oluyor.
2D Hamsilerin kılçıkları ayıklanabilir ve hamburgeriniz çok güzel.
2D Pilavları daha iyi ayıklayabilirsiniz. Mantıda neden naneler oluyor?

6B

eski marka en iyisi değildi ama haftada 4 tane güzel yemek veriyordu ama bu yeni markada sevdiğim şeyler ayda bir geliyor ve pilav güneşte 4 saat 
boyunca kalan bir püre ile aynı.çoğu zaman yemekten kıl çıkıyor ve döner ve pilav eskiden iyidi ama şimdi pilavı hiç sevmiyorum.  saçma yemekler 
yemeyi sevmiyorum ve öğretmenlerin %90 yemeğimizi yememizi istiyor.Artık en sevdiğim yemek (mantı) nadiren çıkıyor ve yediğim şeyler havuç, 
ekmek ve yoğurt.umarım dinleyip eski markayı geri getirirsiniz.

2D Pilavın üstünde siyah siyah şeyler var. Makarna püre gibi. Her cuma magnum olsa.
2D Mantıda çok nane var. 

2D
Mantının hamuru biraz daha az olabilir. Dondurmaların biraz daha  çeşidi olabilir. pilav
       nohut   çok güzel.

2D
Mantının suyunun içine neden nane koyuyorlar? Makarnalar çok güzel. Pirinçleri daha iyi ayıklıyabilirsiniz. Hamburgerleriniz çok güzel ama etleriniz 
çok sert. Yoğurtlarınız çok güzel. Salatalarınız çok güzel.

6B

AÇIKCASI KEÇEN YILKI YEMEKHANE BU YILKİNE GÖRE KATKAT DAHA İYİYDİ BEN HER MASADA TUZ OLMAMASI KONUSUNDA ŞİKAYETÇİYİM ÇÜNKÜ 
HEM YEMEKLER SANKİ TUZSUS GİBİ HEMDE ALINANA TUZLARI KİMSE BIRAKMIYOR VE YEMEK YERKEN MASADAN KALKMAKTAN AÇIKÇASI 
HOŞLANMIYORUM MESELA DÜNKÜ YEMEK AÇIKÇASI PİLAV TAŞ GİBİYDİ VE BEN VE ÇOĞU ARKADAŞIM AÇKALDIK AYNI ZAMANDA ARA ÖĞÜNLERDE 
KALDIRILDIĞI İÇİN YAPABİLEÇEĞİMİZ BİRŞEY YOKTU VE VERİLEN TATLILARDA VE VESAİRE ŞEYLERDE MASAMIZA BİR TAŞÇATLASIN İKİ TANE 
KOYULUYOR VE KAŞIK KOYULMUYOR AYNI ZAMANDA CUMA GÜNLERİ DONDURMALAR ÇOK GEÇ GELİYOR VEDE BİZE BÖYLE DUYGULARIMIZI 
PAYLAŞMAMIZA İZİN VERDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER SEVGİLERLE DEMİR ALİ DURAK

2D Salata çok güzel. Hamburger çok güzel.  Mantı sade olabilir mi?
2D Bence tatlılar çok güzel. Bir de keşke kremalı gofret olsaydı çünkü hep masaya oturduğumda hep canım çeker onun dışında çok güzel. 

2D
Salata bara başka çeşit şeyler koyabilirsiniz. Mantıların altına nane koymayabilir misiniz? Mantılara birazcık daha az hamur koyabilir misiniz? 
Mantılarınızı onun dışında çok seviyorum.

2D Mantılarda nane olmasın, makarnalar çok pişiyor ve salatabara daha çok şey koyabilirsiniz. Patatesleriniz çok güzel.
2D Mantılara çok kekik koyuluyor. Dönerler çok güzel.

8C
Eski şirket daha güzeldi
Daha fazla Magnum (3 Haftada bir falan)
ENKA Burger'in sıklığı artsın(2 Haftada bir falan)

8D Yemekler güzel ama çok fazla pilav veriyorlar. Bence daha çok çeşitli karbonhidratlar verebilirler.
2C Yemek çeşitleri artabilir.
2C Mantının üstüne her zaman nane koyuyorsunuz.
2C Hamburger ekmeği daha fazla olabilir mi?
2C Makarnanın bazıları hiç pişmiyor.
2C Pizza çıkabilir mi?
2C hamburger daha fazla olabilir
2C Daha çok yemek çıkabilir. Mantıya nane koymazsak çok daha çıksın.
2C Yemek çeşitleri artabilir. 
2C Mantıların içinde  nane ve karabiber oluyor.
2C Birazda dondurma çeşitli olabilir mi lütfen?
2C Hamburger daha fazla olabilir mi? Ve pizza da olabilir mi?
2C Hamburger çok büyük ama ekmeği.
2C Salata Bar'da hep aynı şey oluyor. Pizza olabilir mi?
2C Daha değişik şeyler olabilir.
2C Hamburger çok büyük. Yemekhanede bazen saç çıkıyor.
2C Hamburger daha sık yapılabilir mi? Bardakların içi ıslak oluyor.
8B daha çok çeşit olabilir

8B
Çorba çok tercih edilmiyor bu yüzden belki çorba yerine başka bir çeşit yemek eklenebilir. Menüde daha sevilen yemek çeşitleri verilebilir. 
Yemekler daha sıcak servis edilebilirse çok iyi olur. 

10B geçen yıllarda yemek güzel değildi ama artık güzel.
10C Her zaman sağlıklı beslenmek zorunda değiliz. Verilen yemek miktarı çok az.
10A Çeşit olarak güzel fakat tat olarak bazen iyi bazen biraz daha iyi olabilir  vede boşnak mantısı olabilir tekrardan.
10C Daha çok çeşit yemek olabilir.
PREP-A Bence okulun yemeği lezzetli.Çeşitli malzemeler kullanıyorlar.Fakat pilav ve makarna gibi yemeklerde çok fazla yağ kullanıyorlar.
10D kötü

PREP-A
Okuldaki yemeklerin tadları güzel ama sürekli aynı yemekler çıkıyor. Daha çok çeşit olabilir. Bazı yemekler ise çok sağlıklı değil örnek olarak 
makarna, pilav.

12A 12



10B
Yemekhane menüsünün daha çeşitli olması gerekiyor, hep aynı yemekler var. Yemekler kötü olsa da yemek zorunda kalıyoruz. Özellikle et 
yemekleri midemi yakıyor, yedikten sonra karın ağrısı ve sancısına neden oluyor. Yemekler çok yağlı. Sebze yemeklerine de ağırlık verilmeli, 
seçenekler arttırılmalı.

10D Açıkcası para ödemediğim için maliyeti hakkında bir şey diyemem fakat lütfen yemekleri daha kaliteli malzemelerden yapın ve etleri pişirin.

10A kötü

10D
1) Yemek çeşitliliği az.
2) Pilav ve makarna yemekten topluca sıkıldık.

10B
Tatlı tercihlerine daha dikkat edilmeli. İnsanların sevdiği tatlılar (örneğin puding) haftada en fazla 1 kez çıkıyor. Aynı zamanda çıkan yemeklerde 
çeşitlilik olmalı. İki farklı yemek çıkmalı ve öğrenciler bu ikisi arasından bir seçim yapmalı. 

10C
Okuldaki yemekleri bir kaç istisna dışında beğenerek yemiyorum. Aç olduğum için çoğunlukla yemek zorunda kalıyorum. Özellikle mantıyı hiç 
beğenmiyorum, onun yerine boşnak mantısı gelebilir. Ya da içinde DÜZGÜN KIYMA olan HAS KAYSERİ MANTISI GELSİN.

10B Okulda yemek yemiyorum
PREP-A Genelikle güzel ve doyurucu.
8D Geçen senekiler daha güzeldi
PREP-B Yemekler kötü değil.

PREP-B
Yemekler güzel. Özellikle nohut pilav, pilav üstü kuru gibi şeyler güzel. Daha çok acılı yiyecek gelse güzel olur. İki haftada bir de taco yiyebiliriz 
mesela.

8D Daha az pilav veya makarna verebilirler ve daha sık döner verebilirler. Haftada birkaç kez de tatlı verebilirler ...
PREP-B Okul yemekleri çorbalar hariç gayet güzel.
PREP-A Yemeklerden memnunum.
6A Okuldaki yemekten memnunum fakat çok fazla et çıkmasını sevmiyorum. 
PREP-A Yemeklerden memnunum.
PREP-A Pilav, makarna gibi yemekler çok tatsız ve birbirine yapışmış oluyor.Çorbalar ise tatsız. Salata barda da az çeşit bulunuyor.
8C Okulumuzdaki yemeklerin tadı geçen seneye göre kötüleşti bence çocukların seveceği tarz yemekler verilmiyor
8E Ben beğenmiyorum ve aç kalkıyorum 

PREP-A
Eski okulumun yemeklerinden sonra kötü bir şey demeye vicdanım el vermez. Objektif bakarsak ortalama, ama eski okulumun yemekleri çıtayı 
bayağı düşürmeme sebep olmuştu.

6C
Öğle yemekleri tuzsuz ve tatsız. Meyve çok az çıkıyor yemeklerde tatlı olarak. Ara öğün olmamasından memnunum ama ara öğün olsaydı 
kuruyemiş ve muz sıklıkla çıksaydı daha iyi olurdu?Biz sporcular için çünkü eve akşam saat sekizde gidiyoruz.

5A Yemeyimden arkadaşım ile beraber hep saç veya kıl çıkıyor ve yemekler çok fazla tuzsuz oluyor ve çok sağlıklı oluyor ve hiç tatlı verilmiyor

5C Bazı yemeklerin tadını beğenmedim bazıları güzel.
5C Yemeklerin tadını beğenmedim cacıklara karabiber koymayın 
5C Ben okul yemeklerin çoğunu beğenmedim lütfen değiştirin
5C Ben okulun yemeğini beğenmiyorum.Mantılar sanki hiç pişmemiş 

5C
Bence yemeklerin daha çok pişmesi gerek.bazılarını beğeniyorum ama bağzıları az pişmiş bu yüzden yemekler az pişmiş dedim.geri bildirim olarak 
yemekleri daha çok pişirirseniz çok mutlu olurum

5C Ben pek sevmiyorum ediyorum mantı da et yok yemekler

5C
Yemekleri beğenmiyorum mantı baya kötü  genellikle yemekleri sevmiyorum lütfen daha güzel yemekler yapın çikolatalı pudingin tadı odun gibi ve 
çilekli dondurma verin 

5C Bence eski firma daha iyi di mesela pudingin tadı odun gibi daha özenmeniz gerekir dondurmalar çok geç geliyor
5C Okuldaki yemekleri pek beğenmiyorum okuldan eve gelince aç kalıyorum Pudingin tadı odungibi

5C
Okulda ki yemekleri sevmiyorum mesela mantı hamur hamur damama yapışıyor etler tam pişmiyor Çok iyi bazen makarna veya çok az pilav varsa 
yiyorum puding in tadı puding gibi değil bir az kötü söylediğimiz yemekler yemek hane zamanı bittikten sorna geliyor

5C
Okulda yemekler pek güzel değil mesela mantının tadı hamur gibi ve içinde kıyma çok az var. Puddingin tadı biraz garip geldi bana. Birde yemek 
bittiğinde yemekler geliyor.

5C
Okuldaki yemekler rezalet . Mesela pudding odun tadında. Makarnalar çok yağlı,  mantı sanki pişmemiş , Et pişmemiş ve miğdem bulanıyor . Tüm 
bir gün aç kalıyorum. 

5A yemekler güzel ama çocukların sevmediği şeyler yemeklere koyulmamalı eskisi gibi olmalı
5A bence her zaman et veriyorlar ve mantıları ağzımızda eriyor 
5A ben dürüstüm kuru fasülye pilav dışında herşey kötü ._.
5A mantıları fazla pişmiyor hamur kalıyor.pilavları bazen çok sert pişmemiş oluyor.
5A Bilmiyorum.
5A eh işte. hergün et yiyoruz.
5A Pilav çok güzel ama diğer yemekleri çok yağlı.AŞKUR DAHA İYDİ 
5A mantıları hiç pişmemiş Aşkur çok daha iyiydi
5A Tatlıları çok güzel ama mantılar çok sulu ve salataları çok anormal geliyor.
5A yemekte makarna olunca bazıları çiğ çıkıyor ve yiyemiyorum.
5A Tatlıları çok güzel ama bence AŞKUR daha iyiydi.
5A pilav ve kuru fasulyeleri güzel ama daha çok tatlı olabilir. Aşkuru geri istiyoruz
5A mantıları fazla pişmiyor hamur kalıyor.pilavları bazen çok sert pişmemiş oluyor.
5A bence tatlıları güzel ama tatlı daha çok yapıp yemeklere daha çok uğraşabilirler
5A biz yemek yerken hep aynı çeşitleri yiğiyoruz örn:et,köfte gib

5A mantılarınızı daha iyi pişirmeniz gerekiyor bence makarnalar birbirine yapışık ve yağlı ve yemeğimde görmek İstemediğim şeyler görüyorum .

5A Okuldaki yemekler iyi pişmemiştir ama salatalar çok güzel yapılmıştır.
5A Çok pişmemiş mantı var

7D
Okuldaki yemekleri beğenmiyorum memnun değilim.Çok nadiren güzel yemekler çıkıyor.Daha güzel daha lezzetli yemekler olursa daha mutlu 
oluruz

4D Bence Aşkur daha iyiydi
4D wrftr

4D YEMEKHANE kalsın çünkü ben okul sonrasında spor yapıyorum ve proteine ihtiyacım var.YEMEKHANE de genelde protein ağırlıklı yemekler yapıyor.



4D Bence daha çok yemek çeşidi olmalı ama bence Aşkur'un yemekleri daha güzeldi.

4D
babamın yemekhane şirketi

4D aşkuru geri istiyoruz
4D Yemeği seviyorum ama aşkur daha iyidi.

4D ben yemekhane firmasını çok beğenmedim çünkü çok çocuklara göre yemek çıkmıyor o yüzden aşkur'u geri istiyoruz lütfen aşkur gelsin.

4D "AŞKUR'U GERİ İSTİYORUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
4D sevgili okul yönetimi, ben aşkur'un geri gelmesini istiyorum
4D Ben okadar menmun deyilim yani aşkur geri gelsin bence 
4D okuldaki yemekler gayet güzel ama balık menüsü kötüydü yemekanede biraz daha fast food iyi olur
4D AŞKUR geri gelsin
4D Bence yemekler çok güzel çünkü ben her gün spor yapıyorum ve proteine ihtiyacım var ve Yemekhane her gün protein veriyor.

4D
Sevgili Okul Yönetimi,ben  yemek hanede yemeeekhane  firmasını sevmiyorum çünkü bu firma nın etinin içnden yağ parçacıkları ve ineklerin 
midesinde olan organlardan çıkıyor. oyuzden kuru fasülye yemeğinde eti çıkarıyorum ve eve çok aç geliyorum. OYUZDEN AŞKURU GERİ 
İSTİYORUZZ LÜTFEN 

4D
okadar memnum diyilim ama çoğu yemekleri  güzel ama bence aşkur kalsaymıs daha iyi olurdu bence ama iki side iyi yemek yapıyor tek aşkur 
biraz daha iyi mesajımı okudugunuz için tesekurler bye bye

4D

Sevgili zokul yönetimi,
   Bence Aşkur bu gariban frimadan zibilyon tattarilyon antebilyon kat daha iyiydi çünkü mantısına kadar hiç paylaşımcı olmadığını düşünüyorum.
AŞKUR'U GERİ İSTİYORUZ LAYLAYLOM 
AŞKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUR.

4D Bence şu anki yiyecekler çok kötü.Daha iyileri verilebilir.
4D AŞKUR GERİ GELSİN LÜTFEN

4D
Sevgili okulumuz şimde size yemekhane hakında sevmediğim şeyleriaçıklıycam. Aşkur daha iyiydi ,bazen etleri yakıyorlar ve bir kere üstüste 
çikolatalı donduma verdiler

4D
Sevgili okul yönetimi,
 Aşkur geri gelsin çünkü yemeklerinin tadı daha güzeldi.Mesela matısı daha kat kat iyiydi.

4D

Sevgili Okul Yönetimi, AŞKUR ANONİM ŞİRKETİ YEMEKHANE ANONİM ŞİRKETİ'nden çoğunluğa göre çok daha iyi. Lütfen bu dediğim konuda bir şey 
yapın. Konu haricinde çocukların sevdiği her şeyi kaldırmayın AŞKUR 'u her kes sevivordu, kaldırdınız. Futbolu,erken çıkışı kaldırdınız, 
yapmayın.Ayrıca çocukların o düşünme formu denen şeyi almaları için çabalamayın. İlk okul için yıllık 70.000 TL veriyoruz karşılığını verin! 
Sevgiler,saygılar

4C yemekler güzel oluyor bazı yemekleri çok seviyorum yemekleri beğeniyorum
4C yemekler güzel oluyor,ama bazılarını semiyorum,ama yinede deniyorum.
4C seviyorum ama daha iyi yemekler olabilir
4C ben yemekleri semiyorum
4C ben yemeği sevmiyorum çünkü her zaman sevmediğim yemekler oluyor tek bi kç şey güzel.

4C
Ben yemek haneyi seviyorum ama bazı yemeklerin içinden taş,saç (vb.)şeyler çıkabiliyor işte bu hoşuma gitmiyor.Bir diğeri ise bazı yemekler iyi 
pişmemiş oluyor.

4C beğenmiyorum çünkü az tuzlu oluyor.
4C daha iyi olabilir ama iyi ve seviyorum

4C
Bence yemeklerin bazıları az pişmiş ve tuzsuz o yüzden ben kendi düşüncemi söylüyorum bence geçen yılki çok çok daha iyidi bu yıl ki  biraz 
KÖTÜ!!!!!!!!

4C Ben bazı yemeklerini ve salata barını seviyorum.Bazen bizim sevmediğimiz yemekler çıkıyor ama deniyorum.
4C Yemekleri seviyorum çünkü tadı daha önce hiç yemedigim bir tadı var
4C bence bazı yemekleriniz çok güzel ama bazı yemekleriniz daha iyi olabilir
4C İyi yanı güzel yemekler veriyor. Kötü yanı daha iyi ve tadı güzel yemekler yapabilirsiniz

4C
Ben geçen seneki yemekleri daha  çok seviyordum yani aşkur u yemeklerden saç,taş(vb) şeyler çıkabiliyor ve bu hoşuma gitmiyor mesela geçen 
gün salatamdan saç çıktı saçımla aynı renk değildi başkasının saçıydı o an çok midem bulandı.ama güzel olan şeyleri de var .

4C iyi ama çok güzel tatlılar yok 

4C
BEN yemek hanenin geçen sene daha iyi olduğunu düşünüyorum.bazen sevdiğim yemekler çıkıyor kimi zamanda sevmediğim yemekler 
çıkıyor(piilav,noğut vb.)

4C Kötü yanı içinden saç çıkıyor. çok tatsız bir az daha tat koya bilirdiniz.
4C Yemekhanedeki yemekleri beğenmiyorum.

4C
beğeniyorum çünkü çok güzel yemekler çikiyor bazen bizim sezmediğimiz yemekler çikiyor amabazen benim arkadaşimin ayranı mavi çımıştı ben 
öyle ilgiç şeyleri yemek istemediğim için sezmiyorum 

4C Yemekhanedeki yemekleri beyenmiyorum.
PREP-B Okuldaki yemek genellikle tuzsuz ve birçok yemeğin özellikle et yemeklerinin tadı pek güzel değil.
PREP-B Çoğunlukla et olması ve cumaları dondurma verilmesi güzel. Yemek hakkında olumsuz bir düşüncem yok.

PREP-B
Okuldaki yemek, özellikle et ürünleri söz konusu olduğunda, çok güzel değil. Lezzet kalitesi düşük, en önemlisi de çatal bıçak gibi bulaşıkların iyi 
temizlenmediğini düşünüyorum.

7B
Bence benimen sevdiğim yemek yani makarnalar bu sene bazen çok yağlı olabiliyor ve salatalarda artık nane oluyor bence naneler güzel ama yeşil 
ve mor lahana ile beraber güzel olmuyor.Ekmek kalitesi çok arttı.

PREP-B Bence gayet lezzetli ama çeşitlilik az.
PREP-B Okuldaki yemeklerin diğer okullardaki yemeklerden güzel olduğunu düşünüyorum.
PREP-B Eski okuluma kıyasla çok güzeller,umarım böyle devam eder

PREP-B
Daha güzel olabilirler. Börekler hiç güzel değil ama nimet sonuçta. Bazen yemekler hiç güzel gözükmüyor bu nedenle doymak için sadece yoğurt 
ekmek yiyorum.

7B etleri çok güzelli fakat bazıları ıslak  ve saç çıkıyor 
7B çok kötü çünkü tatsız ve zaten yemek çeşitleri kötü ve yemekler kuru ,bardaklar çok pis lütfen azıcık nugget veya tavuk olsun



7B
Bence yemekler fena değil. Eskiden daha fazla tatlı vardı. Nuget vardı ve bence yemekler çok yağsız . Salata Bar'a daha güzel çeşitler koyabirsiniz. 
Daha fazla tuz bulunsa daha iyi olurdu.

PREP-B Yemekler genel olarak iyi ama daha fazla daha farklı yemekler çıkabilir.
7B Bu seneki firmanın yemekleri geçen seneye göre daha iyi. Açıkçası ben herşeyden memnunum.

7B
çok az çeşit yemek var ve bazı yemekler midemi bulandırıyor. eski yemekler bile daha güzeldi ayrıca artık hiç tatlı falan çıkmıyor. bazı yemeklerden 
kıl çıkıyor ve bardaklar her zaman çok pis oluyor. etler ya çok kuru oluyor ya da çok yağlı oluyor. kısacası bence yemekler değişmeli ve daha çok 
çeşit yemek olmalı.

PREP-B Bence fena değil. Eski okulumdaki yemeklere göre çok güzel. Ve yemekten yemeğe değişiyor, bazıları güzel olabiliyo, bazıları çok kötü olabiliyo.

7B Ben okul yemeklerini semiyorum ve tabağım dan kıl çıkıyor 

7B
Bence yemeklerin tadı fena değil ama yemek çeşitleri geçen seneye göre daha kötü.Dolayısıyla çok yemek yemiyorum ama tadları geçen senenin 
yemeklerine  göre daha iyi.Ayrıca bu konuyla ilgili çok bir sorunum olmasada tatlı artık çok az çıkıyor.

7B Benim yemek  ile bir sorunum yok

7B
yemekleri sevmıyorum. eski ymekleri seviyordum bu seneki yemekler çok lapa gibi çok yaçlı. yemeklerin içinden saç çıkıyor tabaklarım hep ıslak 
oluyor. bardaklar çok pis ve üstünde lekeler ve toz gibi maddeler var. eski yemekler geri gelse çok mutlu o0lurum mantıda nerdeyse hiç kıyma yok. 
tavuk nugget gerlse lütfen. bu seneri yemeklkeri hiç beğenmiyorum.

7B
Ben okuldaki yemekleren memnun değilim.Geçen seneye göre daha kötü.Masada birçok şey eksik oluyor.yemeklerin içinden garip şeyler 
çıkıyo.bardaklar tabaklar temiz olmuyor. tatlı çok az çıkıyo.mantılarda kıyma yok.yemekhane çok kirli ve yerler ıslak ve yağlı.

7B
Benim fikrimce yemekler çok başarısız. Etler çok sert, hindiden saç çıktı, arkadaşımda diş bile çıktı. CHİCKEN NUGGET YAPIN NE OLUR. YEMEK 
ŞİRKETİNİ LÜTFEN LÜTFEN DEĞİŞTİRİN. Mantı çiğ çıkıyor ve hamur yok. Inanın ki çok fazla insan okulun yemeklerinin değişmesi gerektiğini 
düşünüyorum vce değiştirmenizi rica ediyorum .

7B

Firmamızın değişmesine mutlu olmadığımı söyleyebilirim. Çoğu kişi eski yemekhaneyi sevdiğini söylüyorlar. Yemekler hakkında makarnalar bu 
sene çok yağ ile dolu. Geçen seneye göre yemekhanemizin modern olduğunu düşünüyorum. Etler bu sene azaldığını farkettim, tavuk olursa daha 
güzel olur diye düşünüyorum. Mantıda kıyma miktarı çok az olduğunu düşünüyorum. Bazı masalarda bardak ve tabak eksiği görüyorum. 
Anlayışınız içim teşekkür ederim.

7B Bence orta veya vasat ama ben idare ediyorum. Spesifik bir sıkıntım yok. Ama daha iyi olmasını isterim.
PREP-B yemekler geçen seneye göre gayet iyi ama yemekler biraz sulu

7B

yemeklerin tadı kotu olması etlerin kuru mantının içindeki etin az olması hep yemeklerin içinden saç çıkması her yemek birde geçen sene gibi yan 
öğünları fazla olmasını talep ediyorum birde her hafta aynı tür yemek ler çıkıyor bunların fazlalaştırması gerekiyor genellikle çöğu hamur işi çiğ 
çıkıyor bu soylediğim sebeplerden dolayı çoğu öğrenci ya yemeğe gelmiyo yada aç çıkıyo bunun acilen düzeltilmesi lazım ama lisede kantin var ve 
orta okul öğrencilerinede kantin olması gerekiyor bütün ortaokulluların dileyi kantin olması

7B

ben okul yemeklerinden pek memnun değilim. Geçen seneye göre daha kötü. Masada bazen bardak ve ya tabak ve ya çatal, bıçak, kaşık falan 
olmayabiliyor. Yemeklerin içinden bazen kıl bazen uzun saç ve bir kere çivi çıkmıştı. Ben bu nedenlerden dolayı bazen yemeğe inmiyorum bazende 
insemde yemiyorum ama en son okul yemeğini 2.5 ay önce yedim. Ayrıca çok az yemek çeşidi var tek sevdiğim yemekten soğdum. mantıyı çok 
kuru yapıyorlar.ve sos olmuyor.

7B

Hijyen çok kötü, temiz tabak bulunmuyor. Tabaklardan su lekesi ve toz kıl gibi şeyler çıkıyor. bardaklardada aynı şekil ve hatta bardakta yemek 
lekesi bile vardı daha önce. yemekler fena değil ama çorba olarak belki herkesin içtiği çorbalar tercih edilebilir. etler ve mantı yeterince pişmiyor 
ayrıca bazı yemekler gereksiz yağlı. Okulun en kötü tarafı diyebilirim, yemekhane yeterince havalandırılmıyor birde. Gerçekten çok kötü, lütfen 
düzeltin artık şunu.

7B

Yemekleri çok beğenmiyorum. Hijyen konusuna dikkat edilmeli.Bazen yemeklerin içinden kıl, saç...vb şeyler çıkıyor ve bu durum beni rahatsız 
ediyor. Yemekler çok yağlı ve etler daha iyi olmalı. Etler çok kuru ve etin her yerinden yağ çıkıyor. Çoğu zaman bardak, tabak ve çatal gibi şeyler 
eksik oluyor. Eskiden daha çok tatlı veriliyordu ama artık çok nadir veriliyor ve mantının içinde kıyma yok. Eski yemek markası bu markaya göre çok 
daha iyi. Salata barda daha çok çeşit olmalı ve ben yemeklerin ve yemek-yemekhane hijyeninin gelişmesinin gerektiğini düşünüyorum

PREP-A Okuldaki yemekler bana göre güzel. En azından önceki okullarıma göre daha güzel.
3C yemekleri seviyorum beğeniyorum
3C herşey güzel
3C bence yemekler güzel ama hayatımda en iyi yediğim yemek değil.
3C yemekler güzel bulamayanlar da var hepsi sağlıklı olduğu için memnun um

3C
Çocuklar fazla yemek alıp yemiyor.
Onlaraz alıp yeseler sonra birazdaha alıp yeseler daha iyi olur

3C
Çocuklar fazla yemek alıp yemiyor.
Onlaraz alıp yeseler sonra birazdaha alıp yeseler daha iyi olur

3C
Geçen sene çok daha iyi yemekler vardı.

3C Geçen sene çok daha iyi yemekler vardı.
3C Memnunum. Bu yemeği bulamayanlar da var. Teşekkür ederim.

3C Ben okulun yemeklerini beğeniyorum ama bazen çok sulu oluyor. Güzel yemekler var ama daha çok sebze oluyor ve acayip güzel olabilir.

3C Her şey güzel ama bazı yemekler kötü dolma ve patates kızartması ama keşke makarna ve dürüm olsaydı.
3C Bazı yemekler az çıkıyor .bazıları çok çıkıyor.bazıları örneğin mantı üstünde bir şey oluyor bazıları yemiyor ama bana göre güzel oluyor
3C Okuldaki balığı sevmiyorum çünkü tatsız ve tuzsuz. Patates püresi çok tatsız.

3C
Bence dondurmaları  yenmesi gereken aylarda versinler çünkü hastalanabiliriz mesela kışın dondurma verilmemeli.onun dışında da farklı çeşitli 
dondurmalar verilmeli.

3C mantıının  üstünde   nane koymasınlar. Mantı daha çok çıkabilir.  

3C
hamburger daha fazla çıkmalı,dondurma daha fazla çıkmalı ama çikolatalı,domates çorbası yerken çok sevmiyorum çünkü içinde domates 
parçacıkları oluyor ve yanında rendelenmiş peynir olsun.

3C makarnanın  uzun süre beklemesinin de makarna sert oluyor.
3C mantının içinde daha fazla kıyma olmalıydı.bide yemekler biraz yıvışık oluyor daha katı olsa iyi olur.
3C hamburger daha fazla çıkmalı diye düşünüyorum,dondurma daha çok çıkmalı ama vanilyalı, daha değişik içecekler olabilir.

3C
YEMEKLERİ SEVİYORUM GÜZELLER EN ÇOK SU BÖREĞİNİ SEVİYORUM 
DAHA İYİ YEMEKLER OLABİLİR.Mantıda seviyorum geçen senedekiler bence daha iyiydi daha çok seviyorum ve seviyorum 2018 deki daha iyiydi 
2019 daha kötüydü

3C Geçen sene yemekler çok daha güzeldi.



3C
Mantı istemiyorum. Dondurma külahta olsaydı daha güzel olurdu. Her hafta en az bir kere dondurma olsaydı daha güzel olurdu. Dondurma hep 
çilekli olsaydı daha güzel olurdu. Genalde yemekler güzel oluyor.

3C Mantıyı seviyorum çünkü çok lezzetli. brokoliyi sevmiyorum çünkü lezzetli değil.daha çok mantı olsun.
8C Bence yemekler geçen seneye göre daha kötüleşti. Ve yemekhane de çok daha pis.
8C çok fazla pilav ve makarna var ve et olmayan proteinler de olsun lütfen.
8C Bence çok fazla pilav var ve daha çok tercih edilen yemekler yapılabilir. Aynı zamanda daha sık tatlı olabilir
8C Bana göre okulun yemekleri geçen seneye göre daha kötü 
8C Bazı yemekler güzel ancak bazı yemekler güzel pişmiyor ve güzel olmuyor.
8C okuldaki yemekler okul için okadar kötü değil ama daha iyi kesinlikle olabilir.

8C
Okul yemeklerini genel olarak beğeniyorum ama yeteri kadar lezzetli olduğunu düşünmüyorum ve her gün benzer ve ya aynı yemekler olduğunu 
düşünüyorum.

8C Bana göre okulun yemekleri geçen seneye göre daha kötü 

8C
Okulumuzun yemekhanesi güzel ama eskisi gibi tatlı vermemeleri biraz üzücü , aynı zamanda daha fazla noodle, makarna ve tavuk gibi yemekleri 
geri getirirlerse mutlu olurum. Bardaklarda daha temiz olsaydı güzel olurdu.

7C
Okuldaki yemek hakkında pek bi sorunum yok ama bazen her gün pilav sıkıyo ben ve arkadaşlarımı ve her donemin sonunda dominos pizza olsa 
güzel olur

8C
Geçen seneden daha kötü buluyorum yemekleri. Ama daha değişik ve dünya üzerinden farklı ülkelerden yemekler olsa daha sevinirim. Daha hafif 
yemekler verilirse de iyi olabilir.

8C eski firma daha iyiydi bence. ayrıca teneffüs aralarında atıştırmalıklar verilmeli

8C
Açık olmak gerekirse ben okulun şu anki yemeklerinden çok memnun değilim. Eski firma daha iyiydi, önerim yemek firmasının değiştirilmesi 
yönünde. Ayrıca teneffüslerde ve aralarda ara öğünler olabilir. Teşekkürler.

8C eski firma çok daha iyiydi
8E Kötü
7D köftemden garip ip gibi şeyler çıktı ama onun dışında biraz daha tuzlu olabiliir.
7D yemeklerin toplu yapılmasından dolayı yemeklerin kalitesi düşüyor malkarnalar biebirine yapışık ve tatlı artık hiç çıkmıyor 
7D okuldaki yemekler güzel ama her gün ya pilav ya da makarna oluyor bir de boşnak mantısı yapar mısınız.
7D bence bu seneki yemekler kötü çünkü tabaklar pis yemeğimden kıl çıktı.

7D
Yemeklerin tadını hep beğenmiyorum. Ama, arada çok güzel yemekler de oluyor. Örneğin, mantı çok güzel. Ancak mantı çok nadiren oluyor. Her 
1.5 ayda bir oluyor. Diğer yemekler ise 2-3 haftada bir oluyor.

7D Ben okuldaki yemeklerin temiz olmadığı düşünüyorum.Yemeğimde defalarca saç ve kıl çıktı.Ayrıca yemekler bence fazla sulu.

7D BEN OKULUN YEMEKLERİNİ BEĞENMİYORUM ÇÜNKÜ TUZSUZLAR VE ÇOK ZARARLILAR VE YEMEĞİN İÇİNDEN KIL,SAÇ,İP GİBİ ŞEYLER ÇIKIYOR.

7D tek kelimeyle çok kötü çünkü yemeklkerin içinden sürekli kıl ya da böcek çıkıyor
5B bence  eskisinden güzel ama bazen iki yemeyi yan yana koyuyorlar o kotu okutun mu broooo
7D Bence yemekler güzel!!!!!
7D Yemekler temiz olmuyo. Isısı çok kötü. masalar iyi sayılır. Artık ben ekmek yiyorum.
7D Çok sulu yemekler var bu kadar ama hijyen içinde dikkat edilmesi gerekildiğini düşünüyorum

7D
Bence okuldaki yemekler geçen seneden daha güzel. Ama hep yemeklerde pilav çıkıyor ve bazı yemeklerden kıl,saç ve taş gibi şeyler çıkabiliyor.  
Mesela geçen sefer tavukta çıkmıştı. Mantıda çoğunlukla sulu çıkıyor ve makarnada çok tuzsuz olabiliyor bazen. Ama onun dışında yemeklerden 
memnunum.

7D
Yemeklerde fazla baharat ve çok sulu olduğunu düşünüyorum. Mesela mantılar çok sulu veya kekik yada naneli oluyor. Artık öğlenleri sadece 
beyaz ekmek ile besleniyorum.  Geçen sene daha fazla yemek yiyebiliyordum.

7D
okulda 6,7,8 yemekhanesi çok sıkışık oluyo ayrıca yemekhanede çok az tuz olduğu için yemeğin yarısı tuz aramakla geçiyor pul biber ve kekik gibi 
her masada olsa çok iyi olur.yemekte pilav çok tekrar ediliyor ve bazı yemekler çok yağlı geliyor ancak soğuk mezelerin tadı güzel ve salata bardaki 
yağ ve limon koyduğumuz şişeler geçen seneye göre daha temiz.

7D
Mantı yapıldığı zaman koyulan kaşıkta delikler bulunmadığından mantı çok sulu oluyor.Geçen sene yemek çeşitliliği daha fazlaydı bu sene yemek 
çeşitliliği az. Geçen sene arada sırada yemekhanenin bir köşesine bir stand kurulurdu ve bu standtan tatlı alabilirdik artık TATLI NERDEYSE HİÇ 
YOK.Ayrıca dondurmaların kalitesi berbat ötesi okula bu kadar para veriyoruz ve magnum almayı karşılamıyorsunuz.

7D

Bence bu seneki okul yemeği fena değil. Ama çoğu yemek tuzsuz oluyor. Ayrıca  yemekhanede tuz bulmak zor oluyor. Ayrıca bazı arkadaşlarımın 
yemeğinin içinden kıl çıktı ve yemekler çok sulu, okulda mantı olunca mantı alma kaşığının delikli olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bütün 
mantı çorba gibi oluyor. Ama genel olarak bazı yemekler dışında okulun bu seneki yemeği fena değil. Dondurmanın kalitesi daha iyi olabilir ve de 
neredeyse hiç tatlı olmuyor.

7D
okuldaki yemeği genel olarak sevmiyorum.Bazı yemekler fazla sulu oluyor.Meyveli tatlılardan hiç memnun değilim.Verdiğimiz para karşılığında 
daha güzel daha lezzetli yemekler verilirse çok sevinirim

7D

Okuldaki yemeklerde tuz ya yeterince kullanılmıyor ya da hiç kullanılmıyor.Bizim masada mantının hamuru çiğ di.Yemekten kıl saç ve benzeri 
çıkabiliyor.Mantıyı servis ederken bide deliksiz kaşık konulduğu için mantı değil bir Ramen e benziyordu çünkü suyuyla birlikte geliyordu ve 
bardaklarda ve ve yemek takımlarında su olabiliyor bu ne suyu olduğunu bilmiyorum ama deterjan gibi kokuyordu. Yemekhane çok sıcak ve 
yemek kokusu var bu yüzden birazcık daha havalandırılması gerekiyor.Son olarak menülerde çok fazla karbonhidrat (tahıl) kullanılıyor daha fazla 
besinleri saklayarak verip çocukları sağlıklı ve tadı o yiyeceklere benzemiyen güzel ve besleyici yemekler yapılmasını öneriyorum.

6C Okuldaki yemekler güzel ve doyurucu. Ancak makarna bazen biraz yağlı oluyor. Benim düşüncelerim bunlar.
5C Hiçbirşey yiyemiyoruz yemekler kötü ve pişmemiş çilekli dondurma yapın 
8D her gün pilav veya makarna var ve tadı lapa gibi.Yemeklerin daha kaliteli yapılması lazım.

8D
Her gün pilav ya da makarna var. Geçen senenin yemekleri daha iyiydi. Hiçbir yemeği beğenmedim. Özür dilerim ama benim düşüncelerim bunlar. 
:) 

8D okulda hergün pilav var.Ayrıca okul yemekhanesi çoğu zaman kirli oluyo.

8D Çok fazla pilav ve makarna veriliyor. Yemeklerin tadı pek de iştah açıcı değil. Daha çeşitli ve farklı tatlara sahip olan yemekler verilirse güzelleşir.

8E yemekte nerdeyse her günpilav var ve yemek çeşitleri az ve çoğunun tadı güzelşdeğil
8E içimiz dışımız kuru fasulye pilav oldu daha dorusu her gün pilav var birazcık daha çeşit ekleyin lütfen1!!!

8D
Yemekler çeşitsiz. Ancak yemek kalitesi çok kötü değil. Her gün pilav ve makarna var. Döner olması iyi ancak etler çoğunlukla yanmış, sert, tadsız 
ve yağlı oluyor. Tatlılar ise iyi ancak tatlı olarak verilen meyveler bozuk, çürük çıkıyor. Benim düşüncelerim bu şekilde.

8D Bence pilavdan farklı karbonhidratlar olmalı onun dışında yemekler gayet iyi.



8D
Okulda olan yemekler hiç güzel değil. Çok fazla pilav var. Haftanın en azından dört günü pilav var. Yemeğimin çoğunun içinden kıl çıkıyor. Bu 
yüzden okulda aç kalıyorum çünkü yemeklerinin tadı aynı zamanda kötü olmayıp, insanların o kadar sevmediği yemekler çıkıyor. Masamızın 
konumu uygunsuz ve üşüyorum üstümde kalın bir kıyafet olsa bile.

8D Yemeklerin bazıları kötü ama
8D çok az çeşit var 
4B 11
4B Çok iyiler ama çok karbohidrat veriyorlar.Gulütensis yiyenler için uğraşıyorlar bence çok iyiler.
4B çok kızarmış hazır gözüküyor

4B Ben yemeği seviyorum çünkü kalitesi güzel olduğunu düşünüyorum.Daha fazla ENKA burger verirseniz sevinirim. Aynı zamanda TEŞEKKÜRLER.

4B bence okuldaki yemekler daha iyi olabilirdi.hem daha fazla çocuk yemek yerdi.
4B ENKA burger yaparsanız  mutlu olurum.
4B yemekler güzel ama mantı az çıkıyor.Daha çok çıksa güzel olur.
4B ENKA burger yaparsanız  mutlu olurum.

4B
Bence her ayda bir magnum cornet dondurma çıksın biraz daha sik mantı ve döner  yapılabilir puding de yapılabilir  teşekür ederim sevgilerimle 
Sanem çelik 

4B
çok kızarmış  gözüküyor . hazır gözüküyor. hep makarna ile çorba çıkıyor.hiç mantı çıkmıyor.hiç meyve çıkmıyor.dondurmalar hep sade 
çıkıyor.dondurmalar erimiş geliyor.hiç meyve suyu çıkmıyor.da iyi şeyler çıkabilir.

4B
Çok kızarmış gözüküyor. Hazır gözüküyor. Hep makarna ile çorba çıkıyor.HİÇ MANTI ÇIKMIYOR. hiç meyve çıkmıyor. Dondurmalar çok erimiş gibi. 
Hiç meyve suyuda çıkmıyor. Daha iyi şeyler çıkabilir.

4B Bence Aşkur geri gelmeli veya ayda 1 kere magnum olmalı.

4B
Nilay Öğretmenim beni duyuyorsanız yemekhanede daha sık magnum çıkarsa beni sevindirirsiniz ve şu yemeklerden çıkarsa daha da 
sevinirim:lasanga,sade brokoli,dürüm döner,mozaik pasta,mango ya da frambuaz  olabilir.inşallah çok istememişimdir

4B yemakbahanenoz çok kötü hatta birkez kustum
4B Bence okuldaki yemekler güzel.Mantı daha fazla çıksa olmazmı. en sevdiğim yemekte
4B Cuma günü biraz daha güzel yemek koyun
4B 59d
4B ytlılılılılılılılılılı7ç7ç7ç7ç7ç7ç7ç777ööööööjh

4B
Bence ayda 1 ve ya iki Magnum ve ya Cornet dondurma çıksın.
Enka Burger biraz daha çıksın.Cuma günleri et,döner,Enka burger olabilir

4B 😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪NANEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE   YOOOOOOOOOOK
4B yemek o kadar iyi değil daha iyi olabilir
4B Bence Aşkur geri gelmeli veya ayda 1 kere magnum olmalı.

4B
MERHABA,
  Ben Nil Aksan. Yemekhane için önerilerim,öcelikle öğrenciler yemek yemek istemediğinde veya o günkü yemeği sevmediğinde yemek zorunda 
olmasın yani zorlanmamalıyız.Teşekkürler.

4B Yemekhanede NANE YOOOOOK.  Hiçbir zaman naneli yoğurt yiyemedim!!!!!!!!!
4B Yemekhanede çoooooook kötü yemekler var hatta salatamdan balık kılçığı çıktıııı
4B Nane yooook naneli yoğurt yiyemiyorummmmmm
8A Çok fazla pilav oluyo fakat onun dışında her şey iyi gibi

8A
Okuldaki yemek bir öncekinden daha güzel. Çoğu gün yiyebileceğim şeyler oluyor. Buna rağmen köfteyi çok beğenmedim ama bu benim 
düşüncem

8A
Yemek firması değiştikten sonra yemeklerin kalitesinin düştüğünü düşünüyorum. Lakin personel çok güleryüzlü, sevecen ve anaç olduğu için 
şikayet edemem.

8A
Çoğu yemeğin tadı bence güzel ama bazı günler üst üste tadını sevmediğim yemekler çıkıyor. Kısacası çoğu yemeğin tadı güzel ama tadı güzel 
olmayan yemeklerde çıkabiliyor.

8A
Bence yemekler her zaman pilav olmamalı ve biraz daha protein içeren yemekler yapılabilir.Boşnak mantısı veya makarnanın yanında bolognese 
sosu gelebilir.

8A
Bence yemeklerde daha fazla çeşitlilik olmalı.Hep pilav ve türleri geliyor.Boşnak mantısı ve daha fala yemek türü geri getirilmeli.Yemekhanedeki 
çalışanlar emek veriyor ancak herzaman aynı türden insanlar daha az yemek yemeğe başladı.

8A
Yemekte neredeyse her gün pilav çıkıyor ve hiç hijyenik değil. Tabakların vs yıkanış şekli acilen düzeltilmeli. Tabakları bir suya bandırıp koyuyorlar. 
Ve yemekler aşırı yağlı ama onun dışında iyi.

8A
Yemekler gecen seneye gore daha başırılı . Ama bence daha farklı yemekler sunulabılır. Bazı yemekler fazla tekrarlanıyor. Bence yıkama yöntemi 
düzeltilmeli.

8A
boşnak mantısı olabilir ve yemeklerde hep pilav var. tabaklarda baxem kirli oluyor. bardaklarda. daha güzel yemekler mesela küçük pizalar olabilir. 
daha güzel çeşitlerin olması gerek. keşke aşkur gitmeseydi.yemeklerde bazen çiy oluyor daha iyi pişirilmeli.

8A
Biz ilkokullardan sonra geliyoruz ve onların çöplerini ve pis bardaklarını görüyoruz. Yani daha iyi ve sıkı bir temizlik çok iyi olur özellikle bardak ve 
tabaklarda. Yemeklerde az pilav, boşnak mantısı ve daha fazla yabancı yemek görmek isteriz.

8A
bence bazı yemekler güzel ama çoğunluk olarak eski yemekler daha güzeldi.bu yemekler çok tuzsuz  ve eskiden yapılan yemeklerin yanında 
bazıları kötüleşmiş ve boyutları küçülmüş ,farklı tarzda pişirilmiş. Eskiden olduğu gibi yemekler olsada daha güzel olurdu .

8A
Bence okul yemekleri geçen sene daha iyiydi ama bu seneki de çok kötü değil. Yemekler geçen seneninkine göre daha az yağlı, geçen senekiler çok 
yağlıydı. Bir de bu seneki yemekler biraz tuzsuz ama bunun dışında kötü değil.

8A Bana göre, belirli yemekler gayet lezzetli fakat bazı yemekler daha zayıf kalıyor. Bu lezzetli yemekler daha fazla yapılsa eminim herkes mutlu olur

8A

Yemekhane çalışanlarından bir beklentim yok ama her gün aynı yemeği yemek istemiyorum. Gereğinden fazla beyaz pilav servis ediliyor onun 
yerine erişte, boşnak mantısı, magnum, dondurma, profiterol, makarna(penne) yanında bolonez sosu ile, pesto sosu da servis edilir ise çok mutlu 
oluruz Hepimiz. Daha çeşitli yemek yemek bizim için daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Suyun tadı çok hoşuma gitmiyor ama idare eder. 
Yemekhane temiz ve çalışanlar güler yüzlü cana yakın insanlara benziyor. Herkezin doğum gününde pasta üflenirse çok güzel olur ve bizim 
motivasyonumuzu artırabilir. onun dışında bizim sağlığ
ı

8A Bence yemekhanede pilav çok veriliyor onun yerine erişte veya başka şeyler verilebilir.
8A Bence okulun yemeklerinin birkaçı lezzetli ama diğer yemekler o kadar iyi değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



7C
Yemekhane düzen olarak güzel bence salata barda daha rahat sadece yemeklerimizden bazen taş vb. şeyler çıkıyor.Yemekler çok kaliteli değil ve 
öğrenciler beğenmiyor.

7C Yemekler fena değil. Daha iyi olabilirlerdi ama yenilemez değiller. 
7C Okul Yemeklerini hiç kimse sevmiyor ama ben kendim olarak okulun yemeklerini seviyorum (Ama tabiki de hepsi seviyorum değil).

7C
bence yemekhane güzel salata bardaki yeşil salatayı çok seviyorum bazı yemekler kotü oluyor mesela balık olunca sevmiyorum ama çoğu yemek 
güzel ama birkaç arkadaşımın yemeğinden saç çıktı. ama çoğunlukla bence güzel.

7C Ben yemeğimi evden getiriyorum ama bazen tabaklar ıslak oluyor.  

7C
Ben kişisel olarak yemekleri çok sevmiyorum. Yemekler çoğu zaman soğuk oluyor . Yemeklerin içinden saç çıkıyor ve bu beni ve arkadaşlarımı 
rahatsız ediyor.

7C
Okuldaki yemeklerden pek hoşlanmıyorum çünkü yemeklerin tadından hoşlanmıyorum ve bazen yemeklerin içinden saç veya taş gibi şeyler 
çıkıyor.Yemekleri sevmesem de bence bu seneki yemekler geçen seneki yemeklerden daha iyi.

7C
ben öğrecilere sorularak her cuma en çok hangi yemeğe oylama verildiyse onu yapılmasını tercih ederim bu haftanın bir günü değilde daha sık 
olsa herkesin yemek yiyebileceğini düşünüyorum teşekkür ederim  :)

7C
Bence okul yemekhanesindeki yemekler verdiğimiz paraya değmiyor. Değiştirilmeyecekse en azından isteyenlerin kendi yemeklerini getirmesine 
izin vermelisiniz. Bence gerçekten iyi bir yemekhane bulmaya çalışmalısınız.

7C
okuldaki yemekleri sevmiyorum.Tadları kötü.Sürekli sebze oluyor. yemeklerin içinde demir kıl falan çıkıyor.Ben yemekleri hiç tercih 
etmiyorum.Açık büfe olsa ve şinitsel ve sağlıklı hanmburger olsa çok daha güzel olurdu.Öğlenleri aç kalıyorum.

7C
Ben okuldaki yemeklerin çok azını beğeniyorum mesela tavukların tadı bana lezzetli gelmiyor o yüzden bazen tek çeşit yiyorum .Yemeklerin tadı 
daha değişirse daha fazla iştahım açılabilir ve yemeklerimi açlıktan değilde kendi isteğimle yiyebilirim ama çorbalar gayet güzel.Salata barlar daha 
çeşitli olabilir.

7C
Ben okuldaki yemekleri tercih etmiyorum çünkü yemeklerin içinden kıllar demirler çıkıyor ve gerçekten bana bir şey olmasından 
endişeleniyorum.Genel olarak yemekhanede nefes almakta bile zorlanıyorum çok havasız. Salata bar iyi ama çoğunlukla yemiyorum.Bu fikir bana 
düşmez ancak bence kantin gibi bir şey olabilir.Öğlenleri aç kaldığımız için gelişemiyoruz.

7C

Okuldaki yemekler hiç sıcak değiller ve genelde çocukların yiyemeyeceği yemekler var ama salata barlar güzel ve geçen seneki yemekler bana göre 
daha güzeldi çıkan yemekler güzeller ama daha fazla çocukların yiyebileceği yemekler olursa daha iyi olur örneğin mantı, makarna,köfte, mercimek 
çorbası,domates çorbası gibi hem sağlıklı hemde güzel yemekler olursa insanlar mutlu olurlar raket cafe gibi olursa da öğrenciler tercih eder ve 
yediğimiz yemeklere para ödemeliyiz yemediğimizde ödememeliyiz. Ama onun dışında  bana bu anketi gönderdiğiniz için teşekkürler.

7C
Ben açıkçası okuldaki yemekleri çok tercih etmiyorum ve çoğu zaman da yemek yemiyorum ve çoğu arkadaşlarımda benim gibi düşünüyor o 
yüzden lütfen yemeklerinizde bir takım değişiklikler yapın ve ayrıca daha bu yıl önceden yemeğim de kıl, taş ve yara bandı çıkmıştı o yüzden lütfen 
bir değişiklik yapın... Bu formu da gönderdiğiniz için çok teşekkürler.

7C
Okuldaki yemekleri tercih etmiyorum.Yemekler soğuk ve tatsız.Yemekler hep aynı biraz daha yeni yemek denemelisiniz.Bence herkes 
yemekhaneye kendi yemeyini getirip  kendi yemeğini yemeli...Sevgiler  :)

8A Okuldaki yemekler gayet uygun, menü güzel. Sadece tatlı konusunda biraz daha iyi olabilirler diye düşünüyorum.

7C
ben yemeklerin kaliteli olduğunu düşünmüyorum ayni zamanda salata barında olan bazı ürünlerin azıcık fazla değişik ve genelde çocukların 
seviceği  yemekler değil ve bence yemek parası ödemiyip istinye parktaki bazı yemek firmaların yemeklerini getirtip ordan seçmeliyiz sadece pizza 
ve hamburgerden bahsetmiyorum suchı ve ya ındıan yemek de olabilir ve okul daha geç açılmalı sayın idare

7C
salatabarlarda yeni ve kötü tatlı yemekler çıkıyor. Salattaların tadı o kadar da iyi olmasada yiyiorum ama döner,enka burger ,kurufasulye pilav , 
noodle ve nohut pilav dışındaki yemeklerin tadı ve kalitesi kötü. Bazı çorbalar dışında diğer çobalarrın tadı da çök kötü. Bence okul parası 
ödenmemeli ve okula istediğimiz yemeği getirmeliyiz istersek sipariş de etmeliyiz.

7C

Ben kendi yemeyimi getiriyorum çünkü alerjim var ama masamdaki arkadaslarım hep aç kalıyor çünkü daha farklı yemekler yapılsın istiyorlar ve 
tadını pek sevmiyorlar.Aynı zamanda herkes kendi yemeklerini getirmek istiyor ve ben bu fikre katılıyorum. Bu şekilde alerjisi olanlar ve 
olmayanlar aç kalmaz ve annesi yemek yapamayan içinde minik bir sandıviç barı olabilir.Aynı zamanda çoğu arkadaşlarım aç kalıyor ve yemekhane 
sıcak ve kötü kokuyor.Teşekkürler.

7C

ben yemekhanemizde çeşitli yemekler olduğu için mutluyum ve bizim beğenmediğimiz yemekler için her şeyini verecek çocuklar olduğunu 
biliyorum ama benimde çıkan yemekler hakkında birkaç düşüncem var çıkan yemekler çok yağlı çıkıyor ve bu yüzünden çoğu kişi yemeği 
sevmiyor.aynı zamanda yemekler soğuk bir şekilde geliyor.benim tavsiyem yemeğe inmenin zorunlu olmaması senenin başında adımızı yazdırıp 
yemeğe inelim  böylece sadece yemeği sevenler yemeğe gelir ve daha az yemek israfı olur.

6C Bence yemekler gayet güzel ama sandalyeler ıslak oluyor ve ya tabaklar. 
6C bence yemekler daha bizim yiyebileceğimiz gibi güzel olabilir 

6C
Yemekhanenin tarzını ve yenilenmesi hoşuma gitti ama yemeklerde sorun var . Hamur işi yemekler pişmemiş, meyvanın ve tatlının çok nazlir 
bulunması ve her yerin su içerisind eolması hoşuma gitmedi

6C YEMEK güzel ama çok tadı tuzu yok.Tatlılar çok az çıkıyor. Bence yöresel günler daha fazla olmalı.

6C
Okuldaki bazı yemekler iyi fakat bazen yemekler kötü olabiliyor ve bu yüzden de yiyemiyorum.İkinci olarak bazen yemekler fazla pişmemiş ve çiğ 
oluyor.

6C bence okuldaki yemekler bazen bilmediğim yemekler oluyor ve yiyemiyorum. 

6C
Yemekhanenin yemeklerinde bir şey olmadığını düşünüyorum fakat çocuklara göre yemekler yapmıyorlar. Hep çocukların yemediği SAÇMAAA 
şeyleri yapıyorlar.

6C
Ben 6 haftadır yemek yemiyorum çünkü yemekler sırf öğretmenler için. çok sıkıldım hiç yemek yemeden dışarı çıkıyorum ve 2 saat antrenmanım 
olunca aç kalıyorum. Aşkur firması çok daha iyi. 

6C
Bence yemeklerin tadı güzel değil. Yemekler büyüklerin sevdiği tarzda yemekler. Birde hep bizim çok sevdiklerimiz beraber nefret ettiklerimiz de 
beraber geliyor. Yani çok yenilen bir yemeğin yanına az yenilen az yenilenin yanına da çok yenilen bir yemek konmalı bence.

6C Bence yemekler fazla yağlı ve bazıları az pişmiş.
6C Etler biraz daha iyi pişmeli.Mantılar hamur gibi.SALATALAR ÇOK SULU.pilavlar lapa oluyor.

6C
bence yemeklerde bir sorun yok ama sağlıklı yapmanızda ve farklı farklı yemekler yapmanızda iyi ve sağlıklı ama bence hamburger gibi yiyiceklerin 
çoğalması ve yeni tarz yemeklerin gelmesi daha iyi olur.

6C Bence mantılar yeterli pişmiyor yani lapa gibi . Salatalar güzel . Bazen tabaklar ıslak oluyor . 

6C
Geçen seneye göre daha iyi ama arada bir tatlı çıkabilir (Cuma dışında), bizim sevdiğimiz türde yemekler çıkabilir (et;köfte, pilav vb.) bir de 
yemekleri hazır değilde ev yapımı ya da organik alabilirsiniz.

6C
Bence yemekler çok güzel değil çünkü çok yağlı yemekler var. Yemekler daha çocuklara göre ve daha az yağlı olmasa daha güzel olurdu. 
Yemekhanenin yerleri yapış yapış ve benim masam arkamızdaki masaya çok bitişik. Masada oturanlar rahat girip çıkamıyor. Bizim de fikrimizi 
aldığınız için teşekkürler.

6C bence yemekler bazen bilmediğim için yiyemiyorum. bir de mantıların etleri dışında oluyor



3D Bugün yemekte çorba yedim
3D Ben yemekhanedeki bütün yemekleri seviyorum çünkü yemek seçmem
3D Bugün yemekte çorba yedim çünkü çorba sıcaktı,salataya limon suyu koymayı severim çünkü  çok daha fazla sğlıklı oluyor
3D BEN KARNIBAHAR DIŞINDA HERŞEYİ  YERİM 

3D
12.12.2019 daki yemeye çooookçokçokçokçokçok beyendimn
ıspanağı hiiiiçhiçhiçhiçhiç sevmiyorum çünka sevmiyorm

3D Okulların yemeği çok güzel ama biraz şekersiz olursa çok daha sevinirim.Teşekkürler.

3D

Bugün yediğim karnabaharı acayip beyendim çünkü tam kıvamında yapılmıştı
Mantıyı beğenmiyorum çünkü fazla sulu oluyor
Mercimek çorbasını beğeniyorum çünkü fazla sulu olmuyor
Domates çorbasının yanında kaşar peynir olursa daha güzel olurdu
Burgeri beğeniyorum çünkü ekmeği ve köftesi çok güzel oluyor
Genel olarak çok kötü değil ama çok iyi de değil

3D Ben yemeklerin çoğunu seviyorum  bazılarını sevmiyorum ama en sevdiğim yemek burger ve patates kızartması mantıyı da seviyorum

3D
Okuldaki yemeklerin bazılarını seviyorum bazılarını sevmiyorum bence elinizden geleni yapıyorsunuz ben sadece normalde sevmediklerimi 
yemiyorum ve bu yemeklerin çoğu benim sevmediğim yemekler oluyor çünkü benim sevdiğim yemekler tavuk nugget gibi şeyler 
oluyor.Teşekkürler.

3D
yemekler çok güzel ve çok uğraşıyorsunuz elinizden gelen emek ile uğraşıyorsunuz ama çok az sebze oluyor yemeklerin içinde ve hep 
et,pilav,nohut,erişte ve makarna oluyor .Sizi hiç üzmek istemem ama siz ile düşüncelerimi paylaşmalıyım.Pardon.

3D mantı ve makarna güzel çünkü tadını seviyorum.Döneri severim ama biraz sert olduğu için sevmiyorum

3D
Karnabaha,brokoli,brokoli çorbası,balık sevmem.Kuru fasülye beyaz pilav vb. severim

3D
Ben mantıyı sevmiyorum çünkü çok sulu ve karnıbaharı sevmiyorum ben salatayı limon suyu ile içmeyi seviyorum sadece çorba olarak yoğurtlu 
çorbayı seviyorum.

3D
+Okuldaki yemeklerin bazılarını seviyorum bazılarını sevmiyorum ama beyaz 
pilavın daha sık olmasını istiyorum

3D okuldaki yemekhane bence çok güzel çünkü yemekler çok güzel yapılıyor.yemekhanede hoşuma gitmeyen şey tabaklar kırılınca alkışlanması.

3D
yemekte burger ve patates kızartması varken sıvı gibi bir ketçap var ve zaten bir gün burger ve patates yiyoruz ve ben bu kuralı pek sevmedim 
çünkü zaten bazı cuma oluyor eğer bunu düzeltirseniz sevinirim.

3D
okuldaki bazı yemeklerden nefret ediyorum. tamam çok uğraşıyorsunuz ama sevmediğim çok tür yemek var mesala dolmaŞ
i,poıjpoıjpoı

3D
bence okuldaki yemekhane güzel ama karnıbahara o tabakayı eklemezseniz ve susuz yapsanız daha iyi olabilir.haftalık yemeğe az pilav koyun ve 
dondurma çeşitlerini arttırın.

3D Makarna güzel ama mantının  çok suyu var.
3D Makarna güzel ama mantının nanesi olmasaydı ve sulu.
3D mantıyı ve makarnayı severim.Döneri severim ama biraz sert o yüzden sevmem.
7A benim okulda yemek düşüncem yemeklerde farklı çeşit yapmanız biraz daha güzel olmalı
7A tabakları pis buluyorum yemekler idare eder

7A bence kesinlikle yemekler geliştirilmeli ve daha sık döner ayran ve dondurma verilmeli haftada 2 kere döner koyarsanız gelrirm (kebap)

7A genellikle yemeğe gitmiyorum ama eskisinden daha iyi

7A
bazı yemekler kötü değil ama bazıların bizim yaşımızdaki ki
kişilerim yiyeceği şeyler olduğunu düşünmüyorum. aynı zamanda bardaklar tabaklar ve çatal gibi şeyler bazen pis oluyor  

7A
Güzel ama daha iyi yemekler olabilir. Döner ve pilav 2 gün olsun

7A
yemekler hiç lezzetli değil daha güzel yemekler olursa hepimiz daha istekli yeriz. keske kantin olsa

7A Yemeklerin tadı güzel sırf menu daha iyi olabilirdi.
7A döner ve pilav ve kebap koyun
7A Yemekler güzel ama daha güzel salatalar olabilir ve kantin olsun.
7A yemekler güzel ama tabak , bardak ve çatal bıçaklar daha temiz olabilir
7A bana göre okulumuzda olan yemekler geçen seneye göre biraz daha kötü. Üst üste aynı/ benzer yemeklerin çık
7A okulumuzdaki yemekler kötü. sandalyeler ve tabaklar çok pis.
7A Bence yemeklerin tadı güzel sadece bazen yemekte olan şeyleri yani menüyü pek sevmiyorum.Ama çoğunlukla iyi oluyor.

7A
ben yiyemiyorum bence çok daha iyi olabilir dondurmayı ful magnum yapın okul dondurmasının tadı güzel değil. bence yemekleri bizim 
beğeneceğimiz şekilde yapın zaten çok yoruluyoruz ve acıkıyoruz bari okul yemeğini beğenelim sevinelim. LÜTFEN.

7A
Bence okuldaki yemekler güzel ama geçen sene daha iyiydi. Bu sene çok sık aynı yemek veriliyor. Geçen sene daha değişik ve lezzetli yemekler 
vardı. Geçen seneki yemekler daha taze gibiydi. Ayrıca tatlılar daha güzeldi.

7A
okulumuzdaki yemeklerin içinden birçok kez saç çıktı. Tabaklar bardaklar ve sandalyeler çok pis. Herkes çok aç kalıyor ve bu çocukların öğrenme 
sistemi için çok zorluklu. Hiç bir enerjimiz olmuyor sonra derste hiçbir şey aklımızda kalmıyor. Bence herkes kendi yemeğini getirmeli. Anneleri 
yemek yapamazsalar da salata bar a yemek koyulabilir. Şikayetlerimi dikkate aldığınız için teşekkür ederim

7A okuldaki yemekler idare eder ama daha güzel ve sevilen yemekler yapsanız pls. mesela çökertme ve daha fazla Türk yemeği.

7A
daha hijyenik olması gerekiyor. tabakların ıslak olması ve çatal bıçakların üzerinde küçük kurumuş artıkların kalması beni rahatsız ediyor. yemekler 
kötü değil, iyi de değil ama zaten okuldan bize restoran sunumunda yemek vermesini beklemiyoruz. 

7A bana göre okulumuzda olan yemekler geçen seneye göre biraz daha kötü. Üst üste aynı/ benzer yemeklerin çıkması biraz can sıkıcı
6B Okuldaki yemekler bazen güzel ama bazen çok yağlı oluyor.

5B

yeni yemekhane şirketi Aşkurdan daha kötü çünkü yemekler biraz garip ve ben normalde yemek yemiyorum zaten ama yediğimde tadı çok kötü 
oluyor.

saygılarınızla Alya.K
5C Bence yemekhanedeki yemekler biraz büyüklere yönelik. Birde mantılar biraz daha geliştirilebilir.
PREP-A Bazı günler istemediğim şeyler olsa ve aç kalsam da genel olarak iyi.



5C mantılar çok yumuşak
5C iyi

5C
daha güzel olabilir yemekler olabilir

5C yemekler değişik
5C çok güzel yemekler sace pilav bazen biraz kuru yada tuzlu olabiliyo ama bu dışında seviyorum yemekleri yemekler çok güzel

5C
Yemekleri hiç beğenmedim daha iyisi olabilir her hafta ayn dondurma çıkıyor değiştirin mantı çok kötüüüü içine et koyun her gün aç kalıyorum  
çok fazla kişin sevmiyor yemekler herkesin seviceği gibi olmalı. 

5C
yemeklerin tadını beyenmedim etler ve mantılar az pişmiş servis biraz geç belki tarifleri değiştirirseniz iyi olur ve daha değşik yemekler ör:pizza 
hamburger daha çok verebilirsiniz

5C
okulun yemeklerini hiç sevmiyorum.birazcıkdaha güzel olabilirdi

5C mantılar çok yumuşak oluyor ve döner gibi yemekler kuru oluyor köfteleride sevmiyorum

5C
Benim en sevdiğim yemek mantı ama içideki köfteyi daha çok pişirmeniz gerekiyor ve daha fazla döner ve hamburger koymamız gerekiyor. VE 
dondurmayı çok geç veriyorsunuz .Bence çocukların daha fazla sevmesi için daha mesela Döner Mantı Hamburger gibi yemekler vermeniz 
gerekiyor . Yine sağlıklı yemek verin ama  Mant Hamburger Döner  çoğunlukla vermeye çalışın. Teşekkürler

4A xxo cek it out check it out
6D çom kötü
6D bence yemekler güzel ama tabaklar biraz ıslak ve 

6D
Bence AŞKUR daha iyi idi mantı çok sert ve sakız gibi pilav çok kuru yapışkan su daha çok döker oldum. puding çıkmıyor çıktığı zaman iğrenç bir 
tadı var. hiç iyi bir yanı yok. yemekhane daha soğuk olabilir özellikle yaz için

6D
Bence AŞKUR daha iyi idi mantı çok sert ve sakız gibi pilav çok kuru yapışkan su daha çok döker oldum. puding çıkmıyor çıktığı zaman iğrenç bir 
tadı var. hiç iyi bir yanı yok. yemekhane daha soğuk olabilir özellikle yaz için

6D
yemekleri daha çok çocuklara göre yapmalılar ve istediğimiz zaman yemeğe gelmeyebilmeliyiz geldiğimizde masa çok kirli oluyor ve yemeklerden 
saç çıkıyor tatlıları (çikolatalı).

6D Rezalet çünkü çok tatsız ve tadı çok garip
6D Masamız çok kirli oluyor. Yöresel yemekler çok güzel oluyor. Aç insanlara bağış yapılmalı. Ve tabaklarımızın içinde su da olabiliyor.
6D bence yemekler daha güzel olabilir ayrıca çorbalar soğuk olduğu için kötü olmuştur fakat yemekhanenin düzeni iyidir
6D bence güzel ama aşkur daha iyidi
6D Bence yemekhanedeki insanlar güler yüzlü. Tabakların içinde su var. 
2A rezalet

6D
Yemeklerin tadını oldukça güzel buluyorum . Sevdiğim yemeklerim arasında döner , karnabahar ve salata var . Çalışanların masada her kişinin 
oturduğu yerde kaşık , çatal , bıçak koymasını öneririm . Ben yemekhaneden kalkmadan tabaklarımı almamalarımı öneririm . Temizlik ve diğer 
işleri beğeniyorum . Ellerinize sağlık . 

6D
Bazen masalar ve sandalyeler kirli olabiliyor veya tabaklar eksik olabiliyor. Belki daha çok sevilen tatlılar ve meyveler her gün çıkabilir. Bazen de 
tabaklar ve çatallar ıslak gelebiliyor. Bence yemekleri çok kötü değil ama daha çok sevilen yemekler çıkabilir.

6D
Yemekler genel olarak düzgün ve kaliteli. Ancak toplumsal olarak sevilen ENKA BURGER.vb yemeklerin öğrencilere sunuluş sayısının arttırılmasını, 
yani sevilen yemeklerin daha çok çıkmasını arz ederim.

6D Okulun balıkları güzel olmuyor. Ama onun dışında yemekler fena değil ve yiyebiliyorum.

6D

Yemekler bazen çok soğuk olabiliyor ve yağ miktarı çok fazla oluyor.Masamız bazen kirli oluyor özelliklede sandalyeler.Yemek çeşitlerini 
seviyorum.Yöresel yemekler çok lezzetli ve çok yaratıcı.Daha çok sevilen yemekler çıksa daha güzel olabilir.Tabaklar bazen kirli veya tam 
silinmemiş olabiliyor.Yemekhanenin tasarımını hep çok yaratıcı bulmuşumdur ve çok beğenmişimdir fakat yemekhanemiz çok sıcak olabiliyor.Ama 
kusurlarına rağmen yemekhanemizi çok seviyor ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Sevgilerimle...

6D
Bence yemekhanedeki herkes çok saygılı ve güler yüzlü.Yemekler güzel ama daha güzel yemekler çıkabilir ve tabaklar hep ıslak.Sandalyelerin üstü 
bazen pis olabiliyor.

6D
Bence okul yemekhanesi büyük ve kullanışlı görevli olan abiler ablalar da çok nazik. Okul yemeklerini çok sevmiyorum tadlarını çok 
beğenmiyorum. Genelde tabaklarımız ıslak oluyor ve bazen sandalyemizde yemekler oluyor. yemekler kuru  oluyor ama bence düzelebilir ve 
geçen seneye göre hep aynı yemekleri koyuyorlar.

6D
rezalet, çünkü tabaklar ıslak, bardaklar ıslak ,masalar ıslak ,yemekler  az olsada iyi pilavlar birbirine yapışık makarnalar buz gibi

6D
Her gün köfte çıkmalı. Cuma günleri güzel yemek çıksın. Aç kalıyorum. Daha çok makarna çıksın. Sürahiler bazen boş oluyor. Bardaklar sıcak 
oluyor,  su da SOolduğu için garip hissettiriyor. Bardaklar soğuk olmalı. Tabaklar ıslak oluyor. Tek güzel yanı SALATA BAR.                ^_________^

12A
Genel olarak iyi ama bazı yemeklerde fazla yağ oluyor. Ona dikkat edilirse başka bir şikayetimiz olmaz. Ek olarak Cumaları daha çok Magnuma 
hayır demeyiz:)

12B Sıkıntı yok, memnunum
12D Okul aile birliği tuz ve yağ oranını biraz daha normal seviyeye getirirse çok seviniriz
5D felakettt
5D yemeklerinizi daha güzel yapabilirsiniz ama yemekler kötü daha iyi olabilir.
5D çokkkkkkk kötü  aşkur gerigesin
5D bence yemekler güzel ama bence daha fazla salata yerinde havuç olabilir

5D
ben okul yemeklerini çok sevmiyorum ama bazı yemeklerini seviyorum mesela döner ve mercimek çorbası ama mantı veya pilav ları 
beyenmiyorum bazı yemekler yenicek gibi gözükmüyor ama bence biraz daha iyi yapabilirsini ve genellikle yemek yiyemiyorum

5D dondurma için metal kaşık koyun.yemeklerde her zaman sebze çıkıyor gıcık oluyorum.tatlı olarak kek gibi tatlılar koyabilirler.

5D
dondurmaları yada tatlıları tam tenefüs    zamanı gelince.

5D
YEMEKLER ÇOK KÖTÜ HER GÜN PİLAV ÇIKIYOR YEMEĞE GİTMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM ÖR mantılar çiği AŞKUR ÇOK DAHA İYİ Dİ LÜTFEN 
DEĞİŞTİRİN GÜZEL YAPTIKLARI TEK BİR  YEMEK YOK YEMEKHANEDE BOŞ BOŞ OTURUYORUM ŞÖYLE SÖYLEYİM YEMEKHANE FİRMASINDA NEFRET 
EDİYORUM

5D
bence mantının üstünde nane gelmemeli naneyi başka bir tabakla masaya koyabilirler ve başka tatlılar ve meyvelerde ek olarak gelebilir mesela 
kavun gelebilir.

5D Bence yemekler çok kötü dahada güzel olabilirdi. Bu yemekleri önermiyorum lütfen düzeltin.



5D Hayatımda böyle yemek görmedim müthiş derdim ama diyemiyorum en son doğru düzgün yemek yediğimi bile hatırlamıyorum.Aşkur geri dönsün.

5D döner güzel oluyor. Cuma günleri dondurmayı daha erken verebilirler, daha değişik dondurma çeşitleride gelebilir

5D
Bence gayet güzel her cuma günü dondurma vermenizi çok seviyorum. Belki bize yani çocukların daha çok sevdiği yemekleri yapabilirsiniz. Bu 
şekilde herkesi doyurmuş olursunuz kimsenin sevmediği yemekler olmaz. Bize yemek yapmak için ayırdığınız zaman için teşekkür ederim.

5D
Bence yemekhanede dondurma çıkması çok güzel ama cuma günleri dışındaki yemeklerin tadı çok kötü bu sebep yüzünden aç kalıyorum lütfen 
buna bir çözüm bulun.

5D Bence yemekler gayet kötü. Heralde Enka ya geldiğimden beri eski yemeklere alışık oluduğum için olabilir.
5D GEÇEN SENEKİ YEMEKLER DAHA İYİDİİİİ

5D
Bizim yemekhanemizde birkaç artı bir sürü eksi var.En son balık yediğim zaman bir kaç parça plastik vardı.Bu nedenden yemekhanemizdeki çoğu 
yemeyi yemiyorum.Bazı tatlılar güzel fakat bence mantınızı da daha fazla pişirseniz çok mutlu olurum.

5D
Bence cumaları çok güzel.O günler herkes yiyor fakat haftanın diğer günleri kimse yemiyor.Bu nedenle haftanın diğer günlerindede cumaları gibi 
yemek çıkabilir. 

5D
Mantınızı bildiğim kadarıyla ENKA Okullarındaki hiç kimse sevmiyor.Herkes mantının pişmemiş olduğunu düşünüyor.Dönerin içinden saç çıkması 
çok iğrenç bir şey.Tatlılarınıza girmek istemişyorum bile.

5D Bazı yemekler o kadar iyi değil ama iyileri de var. Örneğin mantınızın kötü olduğunu pek çok kişi söylüyor.

5D
çok fazla beğenmiyorum ama çok kötü değil.mantı çiğ geliyor.döneri seviyorum ama bir kere içinden saç çıktı..tatlı olarak sufle olursa çok 
sevinirim.meyve olarak da çilek,üzüm,muz ve karpuz.bunlar dışında yemekleri seviyorum.

5D
Yemekhane nin yemekleri hoşuma gitmiyor. Çünkü mantının hamuru damağma yapışıyor ayrıca içindeki et miktarı çok az , yemeklerin içinden 
saçlar çıkabiliyor. 

12B Sıkıntı yok, memnunum
5B Mantı sanki pişmemiş gibi, tatlıların tadı çok kötü ve makarna çok yağlı.

5B
Bence okul yemekleri çok kötü kaşıklar çatallar ve bıçaklarımın  üstünde değişik değişik küçük küçük yemekler oluyor.Ve ayrıca okul yemeklerini 
hiç ama hiç beğenmiyorum bence eski firma çok daha iyi.

5B bardakların genişliği büyük olduğu için su üstüme dökülüyor.

5B
BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT 
BERBAT İĞRENÇ İĞRENÇ KÖTÜ DEĞİSŞİN LÜTFEEEN

5B kaşıklar çok temiz değil ve her gun sert sert pilav çikiyor kendi  getirdiğim yemekle doyuyorum 
5B Makarnalar çok yağlı olabiliyor. Yemek çeşitleri arttırılabilir :)
5B Yemekleri beğenmiyorum her gün aç kalıyorum. Büyüyemiyorum.
5B Bence kötü çünkü her gün pilav çıkıyor ve yemeklerin içinden saç çıkıyor bide yemeklerin tadı kötü.

5B Mantılar aşırı yumuşak ve aşırı yağlı. Bardaklar çok keskin daha önce parmağımı kesmişti. Etler aşırı sert hiç çiğnemiyorum. (Kestiğimde bile) 

4B okul yemeklerini çok beğenmiyorum,kaşıklarımda pilav parçaları ve bardaklarda çok geniş olduğu için üstüm sırılsıklam oluyor. AŞKUR GERİ GELSİN!

5B bardaklar  çatallar  kirli yemekler çok yağlı oluyor ve hamburger döner ve daha çok tatlı olsun veya  we want ice cream more
5B corba çok yağlı  ve corbayı karıştırın 

5B
BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT 
BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT

5B
Bazı tabakların altı çok ıslak oluyor.Makarnalar çok yağlı oluyor.Hijyeni çok beğenmiyorum.Her gün çorba içiyorum ve çorbalar çok sulu 
oluyor.10%5 veriyorum.

5B
BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT 
BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT

5B kaşık çatal bıçaklar pis yemeklerin tadı kötü her gün pilav çıkmasın yemekler çok yalı bardaklar pis yemekler midemi bulandırıyor
5B makarnalar çok yağlı. her pazartesi yöresel yemek olsun.
5B corba çok yağlıı  masalar çok pis
5B yemeklerde etin yannına püre koymayın sıkıldım

5B
BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT 
BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT BERBAT 
BERBAT BERBAT 

5B
ben her gün pilav çıkmasından hoşlanmıyorum. Ayrıca kaşıkların ve çatalların temiz olmamasından hoşlanmıyorum. Yemekler daha az yağlı 
olabilir. Bardaklarda daha temiz olabilir.

5B Yemekler çok yağılı çatalar çok pis bardaklar daha pis tabaklarda saçlar var yemekler güzel değil.

5B
Okul yemekleri bana göre 10 üzerinden -10000000000000000000000 bence aşkur  gri gelmeli

6A Okuldaki yemekler çok hoşuma gitmiyor ama bazı yemekler çok güzel oluyor
6A Bence yemekhanede çalışanlar çok kibar ve güzel yüzlü ama daha sevilebilir yemekler hazırlanabilir.
6A yemeklerin lezzet seviyesi düşük biraz geliştirilebilir
6A Temizlik çok iyi fakat yemekler geliştirilebilir.
6A Benim glutene alerjim olduğu için okulun yemeklerini hiç yemedim ve yemiyorum.
6A çok güzel ve çok lezzetli
6A çok güzel ve çok lezzetli
6A Daha öğrenciler için yemekler yapılabilir tabaklarda sürekli su oluyor

6A
Banagöreçalışanlarçokgüleryüzlü,nazikvebellikibizimutluyapmakiçinçabalıyorlar.amatemizlikdahaiyiolabilir.Amayemeklerçokötü.Buöğrencilerinyem
ekyememesinisağlıyorsandalyemizdevemasamızdayemekartıklarıbuluyoruz

6A
YEMEKLER BAZEN SEVDİĞİMİZ YEMEKLER AMA BEN YEMEK SEÇİMİ YAPLIRKEN BİZE SORMALARINI ÖNERİRİM.

6A
Okuldaki yemekleri ben bazenleri severim ama bazenleri de sevmediğim yemekler oluyor. Ama ben genel olarak okulun yemeklerini çok değil ama 
seviyorum. Benim masamın düzeni de rahat değil. yemekhaneye gelince herzaman sıkışıyoruz.



6A
Ben kilo almak için uğraşıyorum ama Enkadaki yemeklerden hoşlanmıyorum. Kimse yemek yemiyor veya yediklerini bitirmiyorlar. Ama özellikle 
hijyene çok fazla önem vermek lazım,tabağımın içinden su çıkıyor,yemekten taş çıkyor ve sandalyemde her tür yemek bulunuyor.Ben yemeği 
keyifle yemek istiyorum lütfen yemeği geliştirin

6A
bence çalışanlar güzel yüzlü olsa bile yemekler kötü. çoğu öğrenci yemek yemiyor ve yemekler boşa gidiyor. masaya geldiğimiz zaman 
sandalyelerimizde yemek artıkları ve tabaklarımızda su buluyoruz yani temizlik pek iyi değil yemeklerin içinden saç ve kıl çıkıyor inşallah yemekler 
geliştirilir çünkü kimse yemekleri beğenmiyor 

6A
Yemeği yemiyorum ama her geldiğimde sandalyemi sallamak ya da tabağımı değiştirmek zorunda kalıyorum çünkü hep sandalyeler pis oluyor ve 
tabaklarda su oluyor. Bizden önce gelen öğrencilerden sonra masa ve sandalyeleri temizlemekle ilgili daha dikkatli olmayı tercih ediyorum ;--;

6A
Yemekler genellikle güzel. Ama bence biraz daha fast-food(döner,patates kızartması,pizza) servis edilir ise daha memnun olurum. Ayrıca daha fazla 
tuzluğa ihtiyaç var.

6A güzel ama daha güzel olabilir
6A Fena değil ama çok ama çok daha güzel olabilir

6A
okuldaki yemeklerin tadı  geliştirilebilinilir. Ben masama geldiğimde sandalyemi hep pis buluyorum ve silmem gerekiyor. VE yemeğimiz bittiğinde 
biraz daha istemek için çok uzun süre el kaldırıyoruz bence çalışanların sayısı arttrılabilinilir

6A bence yemeklerin katitesi artmalı ve sandalyenin temizliklerine dikkat edilmeli
6A Okulun yemeklerinin tadını beğenmeyenler var bence daha geliştirilebilir.

6A
Bence okuldaki yemeklerin bazılarının geliştirilmesi gerekiyor. Bizden önce yemek yiyenler sandalyeleri ve yerleri pisletiyor olabilirler çünkü ben 
yemeğe geldiğimde yerlerde  ve bazen sandalyelerde pilav gibi yemekler oluyor. Bu yüzden bence temizlik konusunda biraz daha yoğunlaşılabilir. 

6A
okuldaki yemekler bana göre tuzu çok az ve çok pişmiş olmuyor ve bizden önce yemek yiyenler sandalyeleri pisletiyorlar okul yemekleri. okul 
yemekleri geçen seneden daha güzel. ben yemeye geldiğimde sandalyemin üstünde yemekler oluyor ve bu yüzden temizlik konusuna  yoğunlaşıla 
bilir. 

8E Bazı yemekler güzel olabiliyor ama daha sevdiğimiz yemekler verilse daha iyi olur
8B İçinden çok kıl çıkıyor ve bu seneki yemekleri hiç sevmedim açıkçası. Geçen senekiler daha güzeldi.
4B aşkur geri gelsin 
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