
 

 

 

 

Yemekte Denge Doküman Yazılım Sitesinin Kullanım Kılavuzu 

 

Değerli öğretmenlerimiz; 

Beslenme anketi testimizin sizlerin ve değerli öğrencilerimizin, hızlı ve kolay bir şekilde 

doldurulması için internet ortamında kullanımınıza sunulmuştur. Beslenme anketine  

http://beslenmtesti.yemektedenge.com adresinden ulaşılmaktadır. 

Şekil ve açıklamalar ile sorunsuz bir kullanım kolaylığı sunmak için oluşturulan bu kitapçığın 

yanı sıra, www.yemektedenge.com adresinde yer alan iletişim butonundan bizlere her zaman 

ulaşabilirsiniz. 

Projemize göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten ötürü, sizlere SÜGAV olarak 

teşekkürlerimizi sunarız. 

 Saygılarımızla, 

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://beslenmtesti.yemektedenge.com/
http://www.yemektedenge.com/
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1. Yeni Üye 

Şekil 1. Üye giriş ekranı 

 

Sisteme yeni kayıt olacak öğretmenlerimiz, Şekil 1’de sağ alt köşede yer alan, Yeni Üye Ol 

butonunu tıklar. Şekil 2’de yer alan üyelik formunu kendi okul, sınıf ve kişisel bilgilerine göre 

doğru bir şekilde doldurur. Sistemin kullanılması için e-mail adresine gereksinim vardır. 

Bilgiler girildikten sonra “Kayıt Ol” tuşu ile yeni üye kaydı tamamlanmış olur ve Şekil 3 

ekranına ulaşılır. Ana giriş ekranına gidilerek (Şekil 1), kayıt oldukları e-mail adresi ve 

oluşturdukları şifre ile sisteme giriş yapılır. 

Şekil 2. Yeni Üye Kayıt Formu 
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Şekil 3. Yeni üye kayıt işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildiren ekran görüntüsü 

 

2. Üye Giriş 

Sisteme kayıtlı olan kullanıcılarımız, kayıtlı e-posta adreslerini ve şifrelerini kullanarak Şekil 

1’de yer alan bilgileri doldurduktan sonra, “Giriş” butonuna basarak sisteme giriş yapmış 

olurlar. 

Sisteme giriş yapan üyelerimizin ana ekranı Şekil 4’de yer almaktadır. 

Şekil 4. Kullanıcı ana ekranı 

 

3. Öğrenci Listelerinin Sisteme Eklenmesi 

Değerli öğretmenlerimiz, yazılım üzerinden doldurulması gereken öğrenci anketleri için, 

sınıfınızın tüm öğrencilerinin sisteme eklenmesi gerekmektedir. Öğrencilerinizi eklemek için 

Şekil 5’te gösterildiği gibi “Öğrenci Listesi” butonunu tıklayınız. 

Şekil 5. Öğrenci Listesi 
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“Öğrenci Listesi” butonuna basılmasından sonra, açılan sayfada “Yeni Öğrenci” yazan yeşil 

butona basılır (kırmızı çember ile Şekil 5 üzerinde gösterilmiştir). Yeni ekran görüntüsü Şekil 

6’ta yer almaktadır. Örnekte olduğu gibi öğrencinin adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi 

(sadece yıl olarak yazılması yeterlidir), boy ve kilo bilgileri girildikten sonra “öğrenci ekle” 

butonuna basılır. Öğrenci kayıt işleminin başarıyla sonuçlandığını bildiren ekran görüntüsü 

Şekil 7’de yer almaktadır. 

Şekil 6. Öğrenci Ekleme Ekranı 

 

Şekil 7. Öğrenci Eklemenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildiren ekran görüntüsü 

 

Bütün sınıf öğrencileri bu şekilde sisteme kayıt edilir. Eklenen her öğrenci, “Öğrenci Listesi” 

butonu basıldığında çıkan ekranda yer alır. Örnek öğrencinin sınıfa eklenmesinden sonra 

sistemde ki ekran görüntüsü Şekil 8’de yer almaktadır.  
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Şekil 8. Öğrenci Listesinde yer alan örnek öğrencinin ekran görüntüsü 

 

4. Sisteme Ekli Öğrencinin Bilgilerinin Değiştirilmesi 

Sisteme eklenen öğrencinin bilgileri, öğretmen tarafından değiştirilebilmektedir. Öğrencinin 

kilosu, boyu değiştiğinde ya da yanlış/eksik bilgi girildiğinde “Değiştir” butonu kullanılarak, 

öğrenci bilgileri yeniden güncellenebilmektedir. “Değiştir” butonu Şekil 8’de kırmızı renk ile 

belirtilmiştir. 

5. Öğrenci Anketlerinin Doldurulması 

Sistemde yer alan “Öğrenci Anketleri” butonuna basılarak sınıf listesinde yer alan 

öğrencilerin doldurması gereken anketlere ulaşılır. Bu kısımda, öğretmen yeni (hiç 

doldurulmamış) anketi, yarım bırakılan anketi ve tamamlanmış anketi takip edebilmektedir. 

Bir öğrencinin anketinin hangi durumda olduğunun takibi kolayca yapılabilmektedir. 

Bahsedilen durumların ekran görüntüsü Şekil 9’da paylaşılmıştır. 

Şekil 9. Öğrenci Anketleri butonunda yer alan görüntü ve durum bilgileri 

 

Örneğin; 2. sırada yer alan Elif Deneme adlı öğrenci, anketi hiç doldurmamıştır. Bu sebep ile 

anketin durumu “yeni” olarak sistemde yer almaktadır. “Cevapla” butonuna basıldığında 

“Beslenme Anketi” ekrana gelir. Beslenme anketi, öğrencinin cevaplarına göre sisteme girilir. 

Anket bittiğinde ve sonradan değişiklik yapılmak istenmiyor ise “Kaydet ve Bitir” butonuna 
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basılır. Bu anketin durumu “Tamamlandı” olarak sistemde yer alır. Anket bitmediğinde ve 

sonradan devam etmek istendiğinde “Kaydet” butonuna basılır. Bu durumda anketin durumu 

“Devam ediyor” olarak sisteme kayıt edilir. “Kaydet” ve Kaydet ve Bitir” butonlarının ekran 

görüntüsü Şekil 10’da paylaşılmıştır.  

Şekil 10. Beslenme anketi; “Kaydet” ve “Kaydet ve Bitir” butonları 

 

Burada aktarıldığı gibi öğretmen, sınıfında yer alan her öğrencinin beslenme anketi Öğretmen 

El kitabında yer alan tarihler içerisinde sisteme girer ve kayıt eder. Sistemde yapılan her 

değişiklik SÜGAV tarafından kontrol ve takip edilmektedir. Örneğin: Ayşe Deneme adlı 

öğrencinin anketi ne zaman hangi gün doldurduğu ve cevaplarının ne olduğu hem öğretmen 

tarafından görüntülenebileceği gibi hem de SÜGAV tarafından görüntülenebilmektedir. Ekran 

görüntüsü Şekil 11’de paylaşılmıştır.  

Şekil 11. Beslenme anketinin tamamlanması ve puan görüntüsü 

 

 

6. Öğretmen Anketlerinin Doldurulması 

 

 

 

 

7. Öğretmen Anketlerinin Doldurulması 

Öğretmen sisteme girdiğin, yeni eklenen dokumanlar ilk açılan ekranda yer alır. Şekil 4’de bu 

ekran görüntüsü paylaşılmıştır. Anketleri “anketi doldur” butonuna tıklayarak doldurabilir. 

Öğretmen, tamamladığı anketlere “tamamlanmış” butonunu kullanarak ulaşabilir. Ankete 

başlanmış, fakat yarım bırakılması durumunda anketler “tamamlanmamış” butonunda yer alır. 

Konuyla ilgili ekran görüntüleri Şekil 12’de paylaşılmıştır. 
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Şekil 12. Öğretmen Anketlerinin durumları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı 

0216 524 17 24  


