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GİRİŞ SAYFASI 
 

 

İ.Ü. Kurumsal Otomasyon Projesi Ek Ödeme Hesabı C Puan Bilgileri ve D Puan Bilgileri Hesaplama 

sayfasına giriş yapılabilmesi için www.isuzem.com adresindeki sağ altta bulunan İ.Ü. Kurumsal 

Otomasyon Projesi bağlantısı tıklanır. 

1.EK ÖDEME HESAPLAMA SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI 
 

 

Açılan ekranda sisteme kullanıcı olarak giriş yapılabilmesi için Kurum seçimi yapılır ve “Kayıt 

yaptırmak için tıklayınız” bağlantısı tıklanır. 

http://www.isuzem.com/


 

4 

 

Açılan linkte 11 haneliTC Kimlik No ilgili alana girilir. 

 

 

TC Kimlik No giriş alanına 11 haneden eksik numara girişi yapılıp Tamam butonu tıklandığında TC 

Kimlik No Hatalı uyarısı verir. TC Kimlik No tekrar kontrol edilerek giriş yapılır. 

 

1.1.KULLANICI BİLGİLERİ OLUŞTURMA EKRANI 
 

 

Sistemdekaydı olan kullanıcı ilk kez şifre alıyor ise TC Kimlik No girildikten sonra bilgileriilgili alanlara 

otomatik olarak gelir. Boş olarak gelen kutulara E-posta adresi ve isteğe bağlı Mobil cep telefon 

numarasıgirilir ve Gönder butonuna tıklanır. 

 

E-posta adresine gönderilen şifre bilgisi onay iletisi gelir ve Tamam butonuna tıklanır. 
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Sistem tarafından kullanıcı şifresi e-posta adresine gönderilir. 

Üyelik bilgilerini aktif etmek için Onaylamak için tıklayınız linki tıklanır. 

 

 

Bilgilendirme mesajı alınır ve Tamam butonuna tıklanır. 

 

 

 

Açılan ekranda Kurum, TC Kimlik No girişi ve e-posta adresine gönderilen şifre giriş sayfasında Parola 

kutusuna girilir “Oturum Aç” butonu tıklanarak sisteme giriş yapılır. 

 

 

http://iskop.isuzem.com/donersermaye/Content.aspx?TableName=UserControls/UyelikOnayla.ascx&OnayKodu=fw8w2krs0


 

6 

1.2.SİSTEME YENİDEN GİRİŞ VE HATIRLATMALAR 
 

 

 

Giriş ekranında Kurum ve TC Kimlik No girildikten sonra “Parolanızı hatırlamıyorsanıztıklayınız” linki 

tıklanır. 

 

 

 

Açılan linkte tekrar 11 haneliTC Kimlik No ilgili alana girilir. 

 

 

 

TC Kimlik No giriş alanına 11 haneden eksik numara girişi yapılıp Tamam butonu tıklandığında TC 

Kimlik No Hatalı uyarısı verir. TC Kimlik No tekrar kontrol edilerek giriş yapılır. 
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Sistemde kaydı olan kullanıcı TC Kimlik No girdikten sonra bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelir. 

Tekrar şifre üretilme istemi için Gönder butonuna tıklanır. 

 

Bilgilendirme mesajı alınır ve Tamam butonuna tıklanır. 

 

Sistem tarafından kullanıcı şifresi e-posta adresine gönderilir. 

Üyelik bilgilerini aktif etmek için Onaylamak için tıklayınız linki tıklanır. 

 

Bilgilendirme mesajı alınır ve Tamam butonuna tıklanır. 

http://iskop.isuzem.com/donersermaye/Content.aspx?TableName=UserControls/UyelikOnayla.ascx&OnayKodu=fw8w2krs0
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Açılan ekranda Kurum, TC Kimlik No girişi ve e-posta adresine gönderilen şifre giriş sayfasında Parola 

kutusuna girilir “Oturum Aç” butonu tıklanarak sisteme giriş yapılır. 

1.3.SİSTEMDE KAYDI OLMAYAN KULLANICIGİRİŞİ VE HATIRLATMALAR 
 

 

 

Açılan ekranda sisteme kullanıcı olarak giriş yapılabilmesi için kurum seçimi yapılır ve “Kayıt 

yaptırmak için tıklayınız” linki tıklanır. 

 



 

9 

 

Açılan linkte 11 haneli TC Kimlik No ilgili alana girilir. 

 

 

TC Kimlik No giriş alanına 11 haneden eksik numara girişi yapılıp Tamam butonu tıklandığında TC 

Kimlik No Hatalı uyarısı verir. TC Kimlik No tekrar kontrol edilerek giriş yapılır. 

 

Kurumda kaydı olmayan kullanıcı ilk kez şifre alıyor ise TC Kimlik No girildikten sonra zorunlu alanlar 

olanmetin kutuları ve açılır kutular ile isteğe bağlı Mobil bilgisi girilir ve Gönder butonuna tıklanır. 

 

E-posta adresine gönderilen şifre bilgisi onay iletisi gelir ve Tamam butonuna tıklanır. 

Sistemde kaydı olmayan kullanıcı için ilgili Kurum Personel Özlük İşleri Bürosundan çalışanın tegidi 

alınır ve bilgileri Kurum Personel Özlük İşleri Bürosu tarafından onaylanan kullanıcıya kullanıcı şifresi 

gönderilir. 
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Sistem tarafından kullanıcı şifresi e-posta adresine gönderilir. 

Üyelik bilgilerini aktif etmek için Onaylamak için tıklayınız linki tıklanır. 

 

 

Bilgilendirme mesajı alınır ve Tamam butonuna tıklanır. 

2.EK ÖDEME HESAPLAMA SİSTEMİMENÜLERİ 

 
 

 

 

Şifresi sistem tarafından onaylanan kullanıcı için EK ÖDEME,DENETİMve Yardımmenüsü gelir. 

http://iskop.isuzem.com/donersermaye/Content.aspx?TableName=UserControls/UyelikOnayla.ascx&OnayKodu=fw8w2krs0


 

11 

2.1.EK ÖDEMEMENÜSÜ 

 

2.1.1.VERİ GİRİŞ SEKMESİ 

 

 

EK ÖDEME menüsünde Veri Girişi butonu seçildiğinde C Puan Bilgileri(Eğitim Öğretim Faaliyeti),D 

Puan Bilgileri(Bilimsel Araştırma Faaliyeti), B Tıp Dışı Puan Bilgileri ve C ve D Puan Bilgileri 

Yardımsekmeleri gelir. 

 

2.1.1.1.C PUAN BİLGİLERİ (Eğitim Öğretim Faaliyeti) GİRİŞ SEKMESİ 

 

 

 

C Puan Bilgileri girişi yapmak için C Puan Bilgileri linkine tıklanır ve açılan ekranda ilgili dönem seçimi 

yapılıp Getir butonuna tıklanır.  

C Puan Bilgileri veri girişi aylık olarak doldurulur. 
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2.1.1.1.1.C PUAN BİLGİLERİ VERİ GİRİŞİ 

 

 

Puan Bilgileri sekmesinde açılan ekrandaki konu başlıklarından bilgi girilmek istenilen başlık ve her 

başlığın Açıklama bölümünde değerlendirilen başlığın puan değeri (sayı) şeklinde görülmektedir. 

Konu başlıklarından bilgi girilmek istenilen konunun solundaki ‘+’ simgesine tıklanır. 

Kayıt eklemek için açılan panelin sol üst köşesindeki Ekle linkine tıklanır. 

 

 

Açılan ekranda Açıklama kısmında bulunan tanım okunarak kaydedilmek istenilen bilgiler için ekranın 

sol en üst kısmında doldurulması zorunlu alanlar olanmetin kutusu ve nümerik değişken kutu 

dançıkan sayı değişkeni istenilen oranda tıklanıp artırılabilir veya klavyedeki nümerik tuşlar ile 

yazılabilir. 

Konu ile ilgili yapılmak istenilen görüş ve talepler içinYorum kısmına 25 karakterden az olmamak 

koşulu ile yorum yapılır ve Kaydet butonuna tıklanır. 

 

Her soru ayrı puan içermekte olup doldurulan sorular kadar performans puanı alınmaktadır. 
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2.1.1.2.D PUAN BİLGİLERİ (Bilimsel Araştırma Faaliyeti) GİRİŞ SEKMESİ 

 

 

D Puan Bilgileri girişi yapmak için D Puan Bilgileri linkine tıklanır ve açılan ekranda ilgili dönem seçimi 

yapılıp Getir butonuna tıklanır.  

D Puan Bilgileri veri girişi bir önceki yıl esas alınarak yıllık doldurulur. 

2.1.1.2.1.D PUAN BİLGİLERİ VERİ GİRİŞİ 

 

 

 

Puan Bilgileri sekmesinde açılan ekrandaki konu başlıklarından bilgi girilmek istenilen başlık ve her 

başlığın Açıklama bölümünde değerlendirilen başlığın puan değerlendirilmesi görülmektedir. 

Konu başlıklarından bilgi girilmek istenilen konunun solundaki ‘+’ simgesine tıklanır. 

Kayıt eklemek için açılan panelin sol üst köşesindeki Ekle linkine tıklanır. 
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Açılan ekranda kaydedilmek istenilen bilgiler için ekranın sol en üst kısmında doldurulması zorunlu 

alanlar olan metin kutusu ve nümerik değişken kutu dan çıkan sayı değişkeni istenilen oranda tıklanıp 

artırılabilir veya klavyedeki nümerik tuşlar ile yazılabilir. 

Konu ile ilgili yapılmak istenilen görüş ve talepler için Yorum kısmına 25 karakterden az olmamak 

koşulu ile yorum yapılır ve Kaydet butonuna tıklanır. 

Her soru ayrı puan içermekte olup doldurulan sorular kadar performans puanı alınmaktadır. 

 

2.1.1.3.B TIP DIŞI PUAN BİLGİLERİ GİRİŞ SEKMESİ 

 

 

 

B Tıp Dışı Puan Bilgileri girişi yapmak için B Tıp Dışı Puan Bilgileri linkine tıklanır ve açılan ekranda 

ilgili dönem seçimi yapılıp Getir butonuna tıklanır. 
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2.1.1.3.1.BTIP DIŞI PUAN BİLGİLERİ VERİ GİRİŞİ 

 

 

 

Puan Bilgileri sekmesinde açılan ekrandaki konu başlıklarından bilgi girilmek istenilen başlık ve her 

başlığın Açıklama bölümünde değerlendirilen başlığın puan değerlendirilmesi görülmektedir. 

Konu başlıklarından bilgi girilmek istenilen konunun solundaki ‘+’ simgesine tıklanır. 

Kayıt eklemek için açılan panelin sol üst köşesindeki Ekle linkine tıklanır. 

 

 

Açılan ekranda kaydedilmek istenilen bilgiler için ekranın sol en üst kısmında doldurulması zorunlu 

alanlar olan metin kutusu ve nümerik değişken kutu dan çıkan sayı değişkeni istenilen oranda tıklanıp 

artırılabilir veya klavyedeki nümerik tuşlar ile yazılabilir. 

Konu ile ilgili yapılmak istenilen görüş ve talepler için Yorum kısmına 25 karakterden az olmamak 

koşulu ile yorum yapılır ve Kaydet butonuna tıklanır. 
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2.1.1.4.C ve D PUAN YARDIM GİRİŞ SEKMESİ 

 

 

Açılan ekranda Kullanım Kılavuzu ve yardım desteği iletişim bilgileri yer alır. 

 

2.1.2.RAPORSEKMESİ 

 

 

 

EK ÖDEME menüsünde sol alt köşede bulunan Rapor sekmesi seçildiğinde Personel Verileri gelir. 
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2.1.2.1.PERSONEL VERİLERİ 

 

 

İlgili Dönem seçimi yapılır ve Getir butonuna tıklanır. 

Personel Bilgileri sekmesinde kullanıcının kurum içindeki çalışma bilgileri gelir ve bilgiler 

değiştirilemez. 

Personel Bilgileri sekmesinde altta bulunan diğer sekmelere kullanıcının ilgili ayda yapmış 

olduğuperformans verileri gelmektedir. 

 

2.2.DENETİM MENÜSÜ 

2.2.1.KALİTE STANDARTLARI SEKMESİ 

 

 

Denetim menüsünde Kalite Standartları Formu butonu seçilerek birim bazında kalite standartları 

kriterleri gelir. 
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Açılan ekranda ilgili Dönem ve Birim Açılır Kutulardan seçilir. 

Dönem ve Birim seçimi yapıldıktan sonra Getirbutonuna tıklanır. 

Seçilen birim ile ilgili kalite standartları kriter şablonu ekrana gelir. 

Birim kriter şablonunda kalite kriter başlıkları için şablonun solunda bulunan ‘+’ simgesine tıklanır. 

 

 

 

Ekranda açılarak gelen başlıkların altında bulunan kalite standartları kriterlerini okumak için solda 

bulunan ‘+’ simgesine tıklanır. 
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2.2.1.1.KALİTE STANDARTLARI YORUM EKLEME SEKMESİ 

 

Ekrana gelen kalite standartları kriterlerine yorum eklemek için açılan kalite standartları kriterleri 

sekmesinin sağ köşesinde bulunan Yorum Ekle butonu tıklanır. 

 

 

 

Açılan sekmede Denetim Süreci Açıklamaları gelir. 

 

 

 

Yorum Ekle butonu seçildiğinde metin alanına kalite standartları kriterleri hakkında yorum girilir ve 

Gönder butonuna tıklanır. 
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2.3.YARDIM MENÜSÜ 

 

 

Yardım menüsü tıklandığında Bize Ulaşın , Görüş ve ÖnerilerinizileC ve D Puan Bilgileri 

Yardımsekmeleri gelir. 

 

 

 

2.3.1.BİZE ULAŞIN SEKMESİ 

 

 

 

Yardım menüsünde Bize Ulaşınsekmesi seçildiğinde Bilgi Teknolojileri adres bilgileri ve harita 

görüntüsü ekrana gelir. 
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2.3.2.GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ SEKMESİ 

 

 

 

Yardım menüsünde Görüş ve Önerileriniz sekmesi seçildiğinde sistemde kayıtlı bilgiler ekrana 

otomatik olarak gelir. 

Açılır kutudan konu belirlenir ve Mesaj kutusu içine görüş ve öneriler girilir. 

İletişim bilgileri metin kutularına girildikten sonra Gönder butonuna tıklanır.  

3.ZAMAN AŞIMI UYARISI 
 

 

 

Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra 10:00 dakika içerisinde işlem yapmazsa sistem otomatik olarak 

kullanıcıya zaman aşımı süresi hakkında uyarı mesajı gönderir. 

Kullanıcı Tamam butonuna tıkladıktan sonra direk giriş sayfasına yönlendirilir. 
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Giriş sayfasına yönlendirilen kullanıcı tekrar Kurum, TC Kimlik No girişi ve Parola bilgilerini girerek 

sisteme giriş yapar. 

4.GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ GİRİŞ EKRANI 
 

 

Sisteme tüm görüş ve öneriler için sayfanın sağ köşesinde Görüş Öneriler sekmesi tıklanır. 

 

Açılan ekranda yazım özellikleri belirlenerek metin kutusuna görüş ve öneriler girilir ve Kaydet 

butonuna tıklanır. 


