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1. https://denemeodeme.bozok.edu.tr adresine giriş yapınız. Öğrenci 

butonundan giriş yapınız. 

 

 

 

  

https://denemeodeme.bozok.edu.tr/


2. Bu sayfada kendinize ait TC Kimlik numaranız ve merkezi kimlik 

bilgileriniz (internet girişinde kullandığınız) ile sisteme giriş yapınız.  

 
Eğer merkezi kimlik bilgilerinizi bilmiyorsanız https://hesap.bozok.edu.tr adresinden 

kendiniz şifrenizi oluşturabilirsiniz. 

 

 

 

 

https://hesap.bozok.edu.tr/


3. Gelen sayfada kartınızda bulunan miktarı görebilirsiniz. Yükleme yapmak için yükleme tutarı ve online ödeme işlemini 

gerçekleştireceğiniz yemekhaneyi seçmeniz gerekmektedir.  

 

Bu aşamada seçilen yemekhane önemlidir.  

 

Yükleme sonrası ilk yemek yenilecek yemekhane turnikesinden geçiş yapmanız halinde online ödeme işlemi 

gerçekleştirilir. Aksi durumlarda doğabilecek sorunlardan birimimiz sorumlu değildir. 

 

 



4. Yüklenecek miktarı seçiniz. 

 



5. Yükleme sonrası kullanılacak yemekhaneyi seçiniz. 

 

  



6. Sanal pos satış butonuna basınız. 

 

  



7. Yüklenecek miktar doğru ise Devam butonuna basınız. 

 



8. Banka ödeme sayfası gelecektir. Bu kısımda kredi kartı bilgilerinizi giriniz. İşlem 3D Secure ile devam edecektir. Bu 

aşamada cep telefonu ile güvenlik kontrolü sağlanacaktır. Bu aşamada 3D secure kullanabileceğiniz kredi kartı ile 

devam ediniz 

.  



9. Devamında kredi kartınıza ait 3D Secure sayfası gelecektir. Cep telefonunuza gelen kodu girerek devam edebilirsiniz.  

 

  



10. Banka ile ilgili ödeme gerçekleştiğinde aşağıdaki sayfa gelecektir. Bu sayfada 10sn bekleme süresi vardır. Bu 

süre öncesinde sayfayı kapatmamanız önemlidir. Kapattığınız takdirde kredi kartınızdan para çekilecek ancak ödeme 

sistemimize düşmeyecektir. Ödeme işleminde aksaklık yaşanmaması için lütfen sürenin dolmasını bekleyiniz. Süre 

dolduğunda sayfa otomatik kapanacaktır. 

 

  



11. Yükleme tamamlandığında karşınıza aşağıdaki sayfa çıkacaktır. 

 



12. Sisteme tekrar giriş yapıp kart bakiye bilgilerini görebilirsiniz. Başarı ile yükleme yapıldıktan 2dk içerisinde 

bilgileriniz ilgili yemekhaneye ulaştırılacaktır. Bu süre sonunda seçtiğiniz yemekhaneye gitmeniz ve turnikede 

kartınızı okutmanız yeterli olacaktır.  

   



13. Sol menüde bulunan Yükleme geçmişi kısmında daha önceki yüklemelerinizi gözlemleyebilirsiniz. 

 

  



14. Yükleme yaptığınız kartı seçtiğiniz yemekhanede kullanmadan tekrar bir yükleme daha yapmak isterseniz karşınıza 

aşağıdaki ekran çıkacaktır. Kartınızı kullanana kadar ikinci bir online ödeme işlemi gerçekleştiremeyeceksiniz. Örnek 

vermek istersek 5TL yüklediniz, kartınızı kullanmadınız. Bir 10TL daha yüklemek istediğinizde önceki ödeme işlemini 

tamamlamanız istenecektir. 

 


