
KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU 

Kampüs Kart, Kampüs araç giriş-çıkışlarında, kantinler ve yemekhane gibi ödeme ve 

kontrol noktalarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hem kimlik kartı, hem de temassız ön 

ödemeli bir banka kartıdır. 

Kampüs karta başvuruda bulunmak için yapmanız gerekenler adım adım aşağıda ekran 

görüntüleri ile birlikte listelenmiştir. 

1. Kampüs Kart uygulamasına ulaşmak için http://iskop.istanbul.edu.tr/ adresini giriniz. 

Açılan ekranda çıkan “Kampüs Kart” yazısına tıklayınız. 

 

 
 

2. Yukarıda kırmız kutucuk ile belirtilen “Kampüs Kart” yazısına tıklandığı takdirde, 

karşınıza İSKOP İstanbul Üniversitesi Kurumsal Otomasyon Projesi Giriş Sayfası 

açılacaktır. 

 

 

http://iskop.istanbul.edu.tr/


3. Kurumsal Otomasyon Projesine giriş yapabilmek için, öncelikle sisteme üye olmanız 

gerekmektedir. Sağ alt köşede yer alan “İ.Ü Kurumsal Projeler Hesabınız yok mu? 

Şimdi kaydolun” yazısına tıklayarak yeni kullanıcı oluşturabilirsiniz. 

 

 
 

4. Yeni Kullanıcı oluşturma sayfasında sizden istenilen bilgileri doldurarak “Kaydet” 

butonuna basmanız gerekmektedir. 

 

 



5. Bilgilerinizi sisteme girip kaydet butonuna bastıktan sonra, girdiğiniz bilgilerin 

doğruluğunu onaylamanız için “onaylama” ekranı açılacaktır. “Evet, onaylıyorum” 

butonuna basıldığında, girdiğiniz mail adresine üyeliğinizin aktivasyon linkinin 

gönderilmesi sağlanacaktır. 

 

 
 

 
 



6. Üyeliğinizi aktif hale getirmek için, girmiş olduğunuz mail adresine gelen linke 

tıklamalısınız. 

 

 
 

7. Mailinize gönderilen linke tıkladığınızda Kurumsal Otomasyon Projesi’ne giriş ekranı 

otomatik olarak açılacaktır. Kullanıcı adı olarak girmiş olduğunuz “T.C Kimlik 

Numarası” ve belirlediğiniz şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

 



8. Sisteme giriş yaptığınızda, ilk olarak “Hoşgeldiniz” ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu 

ekranda kampüs kartın ne olduğu, hangi alanlarda kullanıldığı gibi bilgileri içeren kısa 

bir açıklama bulunmaktadır. Sağ alt köşede yer alan “Okudum” butonuna basarak 

kampüs karta başvuru formunu doldurmaya başlayabilirsiniz. 

 

 
 

9. Kişisel Bilgiler sayfasına geldiğinizde, sizden istenilen bilgileri doldurarak “Kaydet ve 

İlerle” butonu ile bir sonraki ekrana geçebilirsiniz. “*” işareti ile belirtilen alanlar 

doldurulması zorunlu olan alanlardır. Form bazı alanların yanında yer alan 

açıklamalara dikkat ederek doldurulmalıdır. 

 

 



10. Kişisel bilgilerinizi doldurup kaydettikten sonra, “Kurum Bilgileri” kısmına 

ilerleyerek ilgili sayfada sizden istenilen bilgileri doldurmanız gerekmektedir. 

 

 
 

11. Kurum bilgilerinizi doldurup kaydettikten sonra, “Adres Bilgileri” kısmına ilerleyerek 

ilgili sayfada sizden istenilen bilgileri doldurmanız gerekmektedir. 

 

 
 



12. Adres bilgilerinizi doldurup kaydettikten sonra, “Fotoğraf Yükleme” kısmına 

ilerleyerek, ilgili sayfada “Yeni Bir Fotoğraf Yükle” butonuna basılır. 

 

 
 

Açılan ekranda “Fotoğraf Seç” butonuna basılır. 

 

 
 



Bilgisayarınızda bulunan klasörlerden yükleyeceğiniz fotoğrafı seçerek, “Aç” 

butonuna basılır. 

 

 
 

Fotoğrafın üstünde kesikli çizgilerle belirtilen kutucuğu sürükleyerek, fotoğrafınızı 

uygun ölçülerde “Fotoğrafı Kes” butonuna basarak kaydediniz. 

 

 
 



Son olarak, kestiğiniz fotoğraf ekranınıza geldiğinde sağ alt köşede yer alan “Kaydet 

ve İlerle” butonuna basınız. 

 

 
 

13. Tüm bilgileriniz eksiksiz ve doğru bir şekilde girdiğinize dair son olarak Onay 

Sayfasında girdiğiniz bilgileri kontrol ederek “Onayla” butonuna basınız. 

 

 
 



“Onayla” butonuna bastıktan sonra açılan ekranda “Tamam” butonuna basarak işleme 

devam edebilirsiniz. 

 

 
 

14. Başvuru formunuzu oluşturduktan ve başarılı bir şekilde kaydettikten sonra, formu 

isterseniz “tıklayınız” ibaresine basarak bilgisayarınıza indirebilir ve 

kaydedebilirsiniz. Son olarak da, “çıkış” butonuna basarak sistemden çıkışınızı 

sağlayabilirsiniz. 

 

 



15. “Tıklayınız” ibaresine tıkladığınızda, ekranda açılan doldurduğunuz formu 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

 
 

 ŞİFRE HATIRLATMA 

 

1. Sisteme girerken kullandığınız şifrenizi hatırlamama durumunda, “Hesabınıza 

Erişemiyor musunuz?” ibaresine tıklayarak yeni şifrenizi belirleme için 

yapmanız gereken işlemlere başlayabilirsiniz. 

 

 



2. Açılan “Parola Sıfırlama” kutucuğunda, T.C Kimlik Numaranızı ya da sisteme 

üye olurken girmiş olduğunuz e-mail adresinizi girerek, buna ek olarak sol 

tarafta gösterilen resimdeki karakterleri belirtilen kutucuğa girerek “Şifreyi 

Gönder” butonuna basınız. 

 

 
 

3. Bir önceki adımda belirtilen işlemleri yaptığınız takdirde, aktivasyon linki mail 

adresinize yeni şifrenizi belirlemek üzere gönderilecek ve bu bilgi size aşağıda 

kırmızı ile belirtilen bir uyarı ile bildirilecektir. 

 

 



4. Size gelen mailde belirtilen adrese tıklamanız gerekmektedir. 

 

 
 

5. Gelen mailde belirtilen adrese tıkladığınızda açılan ekranda yeni şifrenizi 

belirleyip, resimde gösterilen karakterleri de kutucuğa girerek “Şifreyi Kaydet” 

butonuna basınız. Böylelikle yeni şifrenizle sisteme yeniden giriş 

yapabilirsiniz. 

 

 


