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YEMEKHANE MOBİL UYGULAMA
ÜYELİK KILAVUZU

UYGULAMAYI İNDİR

App Store, Google Play ve Huawei
AppGallery'den uygulamayı ücretsiz
indirebilirs iniz.
Yandaki kare kodları okutarak direkt markette
SoliClub uygulamasına gidebilir , ya da
uygulama marketinin arama çubuğuna
SoliClub yazarak uygulamaya erişebilirs in.

U y gu la m a y ı Ü cr et s iz İn dir

NUMARANI DOĞRULA

Kayıt Ol butonuna bastıktan sonra girmiş
olduğun cep telefonu numarasına bir
doğrulama kodu gelecek.
Gelen kodu ekrana gir  ve İler le butonuna bas.

Telefon u n a  Gelen  K odu  Gir

Üyeliğin  Yoksa  Üye  Ol

Uygulamayı  açtığında  ekranın  en alt kısmında
yer  alan   Kayıt Ol  yazısını  tıkla.
Açılan  sayfada  öncelikle  üniversiteni  seç,
Öğrenci  numaranı  gir  ve  son  olarak
cep  telefonu  numarasını  yaz  ve  Kayıt Ol
butonuna  tıkla.

ÜYE OL
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ŞİFRE BELİRLE

En az 6 haneli bir  ş ifre belir le. Şifreyi doğru
yazdığına emin olmak için alttaki kutucuğa
tekrar  gir .
Gerekli sözleşme ve metinleri okuduktan
sonra yanındaki kutucuğa tıklayarak onayla ve
İler le butonuna bas.

Sözleş m e ve M et in ler i  O n a y la

GİRİŞ YAP

Üyeliğin tamamlandı. Şimdi s ıra mobil
özgürlüğün keyfini sürmekte.
Uygulamaya gir iş  yap ve hızlı geçiş , askıda
yemek, kolay bakiye yükleme, kampanyalar
gibi birçok özellikten faydalan.

M obil Ö zgü r lü ğü n  Ta dın ı Çık a r



YEMEKHANE MOBİL UYGULAMA
KART EKLEME KILAVUZU

HIZLI GEÇİŞ

Turnikeden geçiş  yapmak için uygulama ana
ekranında yer  alan kare kod okutma
butonuna tıkla.
Açılan kamera ekranında telefonunun
kamerasını kare koda tut ve turnike açıls ın.
Yemekhane gibi ödeme yapman gereken
noktalarda tanımlı bir  kart ya da yeterli
bakiyen olmasına dikkat et.

K a r e K odu  O k u t ,  Tu r n ik e Açıls ın

KART EKLE

Ana ekranda yer  alan Kart Ekle butonuna
tıkladığında B KM  sayfasına yönlendir ileceksin.
B KM  Express üyeliğin var  ise direkt gir iş
yapabilir  ya da ücretsiz üye olabilirs in.

B K M  Ex pr es s  H es a bın ı Ek le

KART EŞLEŞTİR

B KM  Express kart eşleştirme iş lemini
tamamladığında artık hızlı ödeme ile
turnikelerden kolaylıkla geçebilirs in.
B akiye yüklemene gerek olmadan her
geçişinde tanımlı kartından ücret düşülecek
şekilde uygulamayı kullanabilir  ya da tanımlı
bu kartınla 7/24 güvenle bakiye
yükleyebilirs in.

B a n k a  y a  da  K r edi K a r t ın ı Eş leş t ir
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BAKİYE YÜKLE

7/24 Güvenle Bakiye Yükle
Bakiye Yükle butonuna bastığında açılan
ekranda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL 
seçeneklerini göreceksin. Bu tutarlardan birini
seçebilir ya da Diğer butonuna tıklayarak
istediğin yükleme tutarını yazabilirsin.
Ekranda BKM Express’e tanımladığın kart
seçili olacak. Bakiye Yükle butonuna
bastığında bu karttan seçmiş olduğun
tutar otomatik olarak çekilecek. Çekilen tutar
kampüs kartınıza yüklenecek ve ilk
kullanımda aktif hale gelecektir.

(Buradan yapacağınız işlemler 
kampüs kartiniza bakiye yükleme işlemidir.)


