
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YENİ YEMEKHANE SİSTEMİ 

SANALPOS SİSTEMİ KULLANIMI 

 

 Yeni yemekhane sistemi sayesinde işlemlerinizi KIOSK’lardan yapabileceğiniz gibi internet üzerinden 
de yapabilirsiniz. 

 İşlemleri yapacağınız adres https://sanalpos.aku.edu.tr dir. Tarayıcınızın adres satırına bu bağlantıyı 
yazınızız. 

 

Aşağıdaki sayfa açılacaktır. 

 

1-) YENİ ÜYELİK 
 Sistemi ilk defa kullanıyorsanız yeni üyelik açmanız gereklidir. Kırmızı işaretli bağlantıya tıklayınız. 
Açılan sayfada T.C. Kimlik numaranızı ve mail adresinizi yazınız. Üyelik oluştur butonuna tıklayınız. 

https://sanalpos.aku.edu.tr/


                                           

 

Bu aşamada e-posta adresinize bir aktivasyon kodu gelecektir. 

                                             

 

Hesabınız oluşturulmuştur. Artık T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

1-) T.C. Kimlik 
Numaranızı bu alana 
giriniz. 

2-) Aktivasyon kodunuzu 
almak istediğiniz e-posta 
adresinizi yazınız. 

3-) Buraya tıklayınız. 

1-) Aktivasyon 
kodunu buraya 
giriniz. 

2-) Buraya sistemde 
kullanmak istediğiniz 
şifrenizi giriniz. 

3-) “ONAYLA” 
butonuna 
basınız. 



2-) PARA YÜKLEME 

 

https://sanalpos.aku.edu.tr adresine giriniz ve bilgilerinizi yukarıdaki gibi doldurunuz. Giriş butonuna 
basınız.  

Karşınıza profil sayfanız gelecektir. Sağ üstteki kırmızı işaretli menü butonuna basınız. Açılan menüden 
kırmızı işaretli Ödemelerim butonuna basınız. 

 

1-)T.C. Kimlik 
Numaranızı yazınız. 

2-) Üyelik 
oluştururken 
belirlediğiniz şifreyi 
yazınız. 

3-) “GİRİŞ” butonuna 
tıklayınız. 

https://sanalpos.aku.edu.tr/


                                           

Ödemelerim sayfasında “Yükleme Yap” butonuna basınız. Açılan sayfada yükleme tutarını seçiniz ve Yükle 
butonuna basınız. 

                                                      

 

Kırmızı işaretli “Ödeme Yap” butonuna basınız. 

1-)Yüklemek 
istediğiniz tutarı 
TL olarak seçiniz. 

2-) Tutarı 
seçtikten 
sonra Yükle 
butonuna 
basınız. 



 

Banka sayfasına yönlendirileceksiniz. Bilgilerinizi aşağıdaki gibi doldurunuz. 

                      

 

 

1-) Kartınızın 
üstündeki Ad-
Soyadı yazınız. 

2-) Kart 
numaranızı 
yazınız. 

3-) Kartınızın son 
kullanma tarihini 
seçiniz. 

4-) Kartınızın 
arkasındaki 
güvenlik kodunu 
yazınız. 

5-) Gönder 
butonuna basınız. 



Açılan sayfada tekrar Gönder butonuna basınız. Telefonunuza banka tarafından doğrulama kodu 
gönderilecektir. Kodu açılan sayfada giriniz ve Onayla butonuna basınız. 

                      

 

Burada işlem sonlanmıştır. Yüklediğiniz tutar bakiyenizde görünecektir. Şimdi abonelik satın alabilirsiniz. 

 

 

3-) ABONELİK 
Ana sayfada sağ üstteki menüye tıklayınız. Açılan menüden Abonelikler e tıklayınız. 

1-)SMS ile 
gelen kodu 
buraya giriniz. 

2-) Buraya 
tıklayınız. 



                      
Abonelikler sayfasında Sorgulama formunu doldurup Sorgula butonuna basarsanız daha önce satın aldığınız 
paketleri görebilirsiniz. Paket satın almak için sağ üstteki kırmızı işaretli butona tıklayınız. 

 
 

Açılan sayfayı doldurunuz, bilgilerinizi kontrol ediniz ve Yükle butonuna basınız. Bakiyeniz yeterli ise 
paketiniz yüklenecektir. (DİKKAT!!! Yüklemeden önce formu doğru doldurduğunuzu kontrol ediniz. Bu işlem 

iptal edilememektedir.) 



 
 

İşlem burada sonlanmaktadır. Artık kartınızla yemekhaneden 
yararlanabilirsiniz. 

 

1-)Kullanmak istediğiniz 
kartınızı seçiniz. 

2-)Yemek yiyeceğiniz 
yemekhaneyi seçiniz. 

3-) Abonelik yapmak 
istediğiniz öğünü 
seçiniz. 4-) Paket seçiniz. 

5-) Bilgileri kontrol 
ettikten sonra Yükle 
butonuna basınız. 


