İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
YEMEK HİZMETİ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN KURALLAR VE YEMEKHANE OTOMASYON SİSTEMİ
Üniversitemizde öğle yemeği hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin ve personelimizin, ÖĞLE YEMEĞİ
HİZMETİNDEN yararlanabilmek için aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir.
İzlenmesi Gereken Adımlar:
1- İlk önce yemekhane otomasyon hesabınıza bakiye yükleme işlemi (para yükleme) yapılmalıdır. Bu işlem iki farklı
yolla yapılabilmektedir.
Birinci Yol: Nakit Para Yükleme İşlemi
Nakit para yükleme işlemi için ➔ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gidilmelidir.
Öğrenci/Personel Kartlarına yükleme işlemleri 11.30-14.00 saatleri arası hariç yapılmaktadır.
İkinci Yol: Sanal Pos Hesabına Para Yükleme İşlemi
E-Ticarete açık Banka veya Kredi Kartınız ile Sanal Pos hesabına para yükleme işlemi yapılabilir.
2- Üniversitemiz web sayfasında “İDARİ” butonu altında bulunan “Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı” web
sayfası üzerinden, Yemekhane butonu aracılığıyla Yemekhane Otomasyon Sistemi ne ulaşabilirsiniz.
3- Açılan sayfada belirtilmesi gereken kullanıcı bilgileri doldurularak yemekhane otomasyonuna giriş
yapılabilmektedir.
1- Öğrencilerimiz için:
E-posta: Öğrenci Numaranız@std.idu.edu.tr (Örnek: 1700000000@std.idu.edu.tr)
Parola: T.C. Kimlik Numaranız
(İlk giriş işleminin kolaylığı için parola olarak kullanıcının TC Kimlik numarası
tanımlanmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra parola değiştirilebilir.)
2- Personelimiz için:
E-posta: İdu uzantılı mail adresiniz (Örnek: kullanıcı@idu.edu.tr)
Parola: Parolanızın belirlenebilmesi için ilk etapta Aktivasyon kodunun oluşturulması gerekmektedir. Aktivasyon
kodu için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gidilmelidir.

Sanal Pos hesabına para yükleme işlemi Adımları
1. Sisteme giriş yaptıktan sonra Bakiye İşlemleri menüsünün altından Bakiye Yükle butonuna tıklayınız.

2. Bakiye Yükleme ekranında ister hazır kutulardan bakiye seçebilir, isterseniz yüklemek istediğiniz tutarı el ile
girebilirsiniz. Tutarı seçtikten sonra ileri butonuna basınız.

3. Gelen ekranda kart bilgilerinizi girip ilerleyiniz.

4. Telefonunuza gelen güvenlik kodunu giriniz.

5. Bakiye Yükleme işleminiz sonucunda Ödeme Başarıyla Gerçekleştirildi mesajı ekranda görüntülenecektir.

1-

Rezervasyon İşlemleri
Sisteme giriş yaptıktan sonra Rezervasyon İşlemleri menüsünün altından Yemek Rezervasyonuna tıklayınız.

2- Haftalık Rezervasyon yaptırmak için Haftalık Öğle Yemeği kısmını seçiniz.

3- Haftalık Rezervasyon için, istenilen tarihler seçilerek Sepete Ekle ye basılır.

4- Sağ üst kısımda bulunan sepet simgesine basarak, Sepetim’ e tıklayanız.

4- Açılan sayfadan rezervasyon bilgilerinizi kontrol ederek, Sepeti Onayla ya basınız.
(Seçilen yemeklerin sepete eklenmesi rezervasyon işlemi için yeterli değildir. Mutlaka Sepeti Onayla butonuna
basılmalıdır.)

6- İşleminizi gerçekleştirdiğinizde aşağıda yer alan Başarılı mesajı sayfanızda görüntülenecektir.

ÖNEMLİ NOTLAR
Üniversitemiz yemekhanesinde öğle yemeğinde REZERVASYON USULÜ geçerlidir.
Yemek Rezervasyonu HAFTALIK olarak gerçekleştirilebilmektedir.
Haftalık Rezervasyon
Haftalık Rezervasyon uygulamasında, kullanıcı bir sonraki haftanın yemek rezervasyonunu, bulunulan
haftanın son günü olan Cuma günü en geç saat 16.30’a kadar yapmak zorundadır. Saat 16.30’dan sonra
rezervasyon işlemi kapanır. Kullanıcıların uygulamada sorun yaşamaması için rezervasyon saatini
dikkate almaları önemle rica olunur!

DİĞER HUSUSLAR:
- Kimlik kartlarına yapılması gereken para yükleme işlemi, mesai saatleri içinde (11.30-14.00 saatleri
arası hariç) Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
-

Öğle yemeği hizmetinden faydalanabilmek için kimlik kartına para yüklemesi yapılmış olması yeterli
değildir. Yapılan rezervasyon sayılarına göre yemek siparişi verildiğinden para yükleme işleminden
sonra mutlaka yemekhane otomasyon sistemi aracılığıyla haftalık rezervasyon işlemi yapılmalıdır.

-

Rezervasyon iptal işlemlerinde bir sonraki haftanın rezervasyon iptali için bulunan haftanın son günü
olan Cuma günü en geç saat 16.30’a kadar yapılmış olmalıdır.

-

Kimlik kartı olmayan öğrenci veya personelimiz kimlik kartlarını alıncaya kadar, Daire Başkanlığımıza
müracaat ederek, bir sonraki haftanın rezervasyon işlemini manuel olarak yaptırmaları ve öğle yemeği
hizmetinden faydalanmaları gerekmektedir.

-

Öğrencilerimizin veya personelimizin beraberindeki misafirleri için veya anlık ikinci yemek talepleri
ancak o gün içinde yemek kalmış ise mümkün olabilmektedir. Bunun için, öğrencilerimizin ve
personelimizin öncelikle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza gelerek misafir/ikinci yemek
ücretini ödemeleri karşılığında günlük misafir/ikinci yemek fişi temin etmeleri gerekmektedir.

-

idu uzantılı mail adresi olmayan veya idu uzantılı mevcut mail adreslerini bilmeyen personellerimiz
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ na müracaat ederek mail adreslerini edinebilirler veya öğrenebilirler.

