Süleyman Demirel Üniversitesi Online Ödeme Sistemi Kullanım Yönergesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Online Ödeme Sistemi’ne (OOS) https://oos.sdu.edu.tr adresinden
ulaşılabilir. OOS’ nin ana sayfası Şekil 1.’ de gösterildiği gibidir. Online Ödeme Sisteminde
kullanıcı yönetimi için SDÜ Kimlik v2 kullanılmaktadır.

Şekil 1. Online Ödeme Sistemi ana sayfası

Online Ödeme Sistemi’ne Giriş
SDÜ Personeli iseniz OOS ana sayfasında yer alan “Akademik/İdari Personel Girişi” bağlantısına,
SDÜ Öğrencisi iseniz “Öğrenci Girişi” bağlantısına tıklayınız. SDÜ E-Posta adresiniz ve şifreniz ile
giriş yapabilirsiniz. Şirket personeliyseniz kayıt esnasında verdiğiniz e-posta adresi ve şifre ile giriş
yapabilirsiniz.

Şekil 2. SDÜ Kimlik kullanıcı adı, şifre kontrol sayfası

Girmiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifre bilgisi doğrulandığı takdirde “Hesap İşlemleri” menüsü
altında yer alan “Para Yükleme” sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfa Şekil 3.’ de gösterilmiş
olup, güncel bakiye bilginizi görebilir ve hesabınıza para yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Şekil 3. Hesaba para yükleme sayfası

Hesaba Para Yükleme

Hesabınıza para yüklemek için “Hesap İşlemleri” menüsü altında yer alan “Para Yükleme”
bağlantısına tıklayınız. Açılan sayfada “Yüklenecek Para Tutarı” alanına yüklemek istediğiniz tutarı
girip, “Hesaba Yükle” tuşuna basınız. Bu işlem sonucunda T.C. Ziraat Bankası Ortak Ödeme
Sistemine yönlendirileceksiniz. Ortak ödeme sistemi sayfası Şekil 4.’ de gösterilmiştir. Bu sayfada
kredi kartı ya da debit kartınızın bilgilerini doğru bir şekilde girip “İleri/Forward” bağlantısına
tıklayınız. Bu bağlantıya tıkladığınızda Şekil 5.’ de gösterilen İşlem Özeti sayfasına
yönlendirileceksiniz. “İşlemi Onayla/Confirm” tuşuna basarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.
İşlemin uzun sürmesi halinde lütfen hiçbir şey yapmadan bekleyiniz. Eğer kartınız 3D Secure
sistemine üye ise, onaylama işleminden sonra cep telefonunuza gelen kodu girmeniz için ayrıca bir
sayfaya yönlendirilirsiniz.

Şekil 4. T.C. Ziraat Bankası ortak ödeme sayfası

Şekil 5. T.C. Ziraat Bankası ortak ödeme işlem özeti sayfası

Haftalık Yemek Fişi Alınması
Haftalık yemek fişi almak için “Yemekhane İşlemleri” menüsünde yer alan “Haftalık Fiş Alış”
bağlantısına tıklanır. Bu sayfa Şekil 6.’ da gösterilmiştir. Sayfada yer alan yemek seansı alanı sistem
tarafından otomatik olarak seçilmektedir. 00.00-13:45 saatleri arasında öğle yemeği, 13:45-00:00
saatleri arasında ise akşam yemeği seçili olarak gelmektedir. Başka bir deyişle 00.00-13:45 saatleri
arasında öğle yemeği için 13:45-00:00 saatleri arasında ise akşam yemeği için yemek fişi alınabilir.
Salı ve Çarşamba günleri hariç diğer günlerde haftalık yemek fişi alınabilir.
Ödeme Türü alanında “Hesaptan” ve “Kredi Kartı - Debit Kart” olmak üzere kullanıcıya iki seçenek
sunulmuştur. Ödeme türünün hesaptan seçilmesi halinde seçilen yemek fişinin ücreti yemekhane
hesabınızdan düşülmektedir. Eğer hesabınızda fiş ücreti için yeterli bakiye yoksa işlemin
gerçekleşmediğini bildiren bir mesaj gösterilir. Ödeme Türü alanının Kredi Kartı – Debit Kart olarak
seçilmesi halinde ise TC. Ziraat bankası ortak ödeme sistemine yönlendirilirsiniz. Bu sayfadaki
işlemler para yükleme işleminde anlatılan işlemler ile aynı şekildedir.
Yemekhane Seçimi alanı ise gönderilecek olan yemek ilgili birimlere sayılarının hesaplanması
açısından seçilmesi zorunlu bir alandır.
Ücret alanında ise yemek fişi için ödemeniz gereken tutar gösterilmektedir.

Şekil 6. Haftalık yemek fişi alma sayfası

Hesap Hareketlerinin Sorgulanması
Hesap hareketlerinizi sorgulamak için “Hesap İşlemleri” menüsünde yer alan “Hesap Hareket
Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Açılacak sayfa Şekil 7.’ de gösterilmiştir. Sorgulama yapmak
istenilen başlangıç ve bitiş tarihleri girildikten sonra, “Hesap İşlemleri” alanında seçilen kriteri
(hesaptan çekilen, hesaba yüklenen) dikkate alınarak görüntüle tuşuna tıklayınız. Maksimum 3 aylık
dönemler halinde hesap hareketleri sorgulanabilir.

Şekil 7. Hesap hareketleri sorgulama sayfası

Haftalık Fiş Alış Bilgisinin Sorgulanması
Haftalık fiş alış bilgilerinizi sorgulamak için “Yemekhane İşlemleri” menüsünde yer alan “Fiş Alış
Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Açılacak sayfa Şekil 8.’ de gösterilmiştir. Sorgulama yapmak
istenilen başlangıç ve bitiş tarihleri girildikten sonra, “Yemek Seansı” alanında seçilen kriteri (öğle
yemeği, akşam yemeği) dikkate alarak görüntüle tuşuna tıklayınız.

Şekil 8. Fiş alış sorgulama sayfası

Yemek Yeme Bilgisinin Sorgulanması
Yemek yeme bilgilerinizi sorgulamak için “Yemekhane İşlemleri” menüsünde yer alan “Yemek
Yeme Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Açılacak sayfa Şekil 9.’ da gösterilmiştir. Sorgulama
yapmak istenilen başlangıç ve bitiş tarihleri girildikten sonra, “Yemek Seansı” alanında seçilen
kriteri (öğle yemeği, akşam yemeği) dikkate alınarak görüntüle tuşuna tıklayınız.

Şekil 9. Yemek yeme sorgulama sayfası

