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Tanımlar ve Kısaltmalar 

KOIM: Kurumsal Online İşlemler Merkezi  
OK: Otomatik Katılım   
VKN: Vergi Kimlik Numarası 
Kullanıcı: Şirket Temsilcisi tarafından atanmış yetkilere göre otomatik katılım ilişkili süreçleri 
yürütmek için portal üzerinde tanımlanacak olan kişi 
TCKN: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 
YKN: Yabancı Kimlik Numarası 

Kılavuz Hakkında 
Bu kılavuz, KOIM’in Otomatik Katılım Sisteminde kullanımı ile ilgili hususlarda işverenlerin/kullanıcıların 

ihtiyaç duyacağı temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

İçindekiler bölümünde listelenmiş bulunan işlemlerin nasıl yapılacağına dair detaylı bilgiler 

bulunmaktadır. 

KOIM Internet Explorer 8, Firefox, Google Chrome, Safari ve Opera tarayıcıları ile uyumlu olarak 

çalışmaktadır. Ayrıca, KOIM’in çalışması için bilgisayarınızda Java'nın (JRE) en az 1.6 versiyonunun 

bulunması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Login İşlemleri/ Şifre Belirleme 
Şirket temsilcisi kendisine gönderilen geçici şifre içeren e-posta’da bulunan linke tıklayarak ya da 

Kurumsal Online İşlemler Merkezi’ne giriş yaptıktan sonra “Yetkili Girişi” butonuna tıklayarak sürece 

devam edilecektir. 

Geçici Şifre Girişi 

Şirket temsilcisi Başvuru İşlemleri sırasında belirtmiş olduğu TCKN ve kendisine gönderilen geçici şifre 

bilgilerini girerek yeni şifresini oluşturacağı ekrana yönlendirilir.  Gönderilen geçici şifrenin geçerliliği 

güvenlik nedeni ile 60 gündür ve bu nedenle başvuru onaylandıktan sonra 60 gün içerisinde sisteme 

log-in olunmaması durumunda sistem otomatik olarak başvuruyu reddetmektedir. 

 

 

Yeni Şifre Oluşturma 

Güvenlik nedeniyle belirlenecek şifrelerde en az bir küçük harf, bir büyük harf, bir tane rakam bir özel 

karakter olması, gerekmektedir. Girilen şifrenin uygun olmaması durumunda “Şifreniz en az 8 

karakterli, büyük, küçük harf, rakam ve özel karakter ($@!%*?&./) içerecek şekilde olmalıdır.” mesajı 

verilerek kurallara uygun şifre girişi yapılması talep edilecektir. Kullanıcı geçici şifre ve yeni şifresini girip 

otomatik katılım koşullarını okuyup kabul ettiğini belirttikten sonra “Devam” butonuna tıklayarak “Cep 

Telefonu Validasyonu”’na yönlendirilir. 



 

 

 

 

 

 

Cep Telefonu Validasyonu 

Ekran açıldığında, şirket temsilcisinin başvuru formunda girmiş olduğu cep telefonu otomatik olarak 

gelecek ve cep telefonu bu aşamada değiştirilemeyecektir. Şirket Temsilcisi, “Şifre Gönder” butonuna 

bastıktan sonra Cep Telefonuna gelen SMS şifresini girdikten sonra KOIM’e giriş işlemini tamamlamış 

olacaktır.  

 

 



 

 

 

 

SMS şifresinin geçerliliği 2 dakika olup bu süre zarfında girilmemesi, silinmesi gibi durumlarla 

karşılaşıldığında, tekrar şifre talep edilmesi amacı ile “Tekrar Gönder” butonu kullanılabilecektir.  SMS 

şifresi veya Login şifresinin 5 kez yanlış girilmesi durumunda, kullanıcının CAPTCHA (Ekranda bulunan 

sayı/rakamları girmesi) kontrolünden geçerek şifresini tekrar girmesi gerekecektir.  

 

Kullanıcı Ekleme  
Kullanıcı Ekleme ekranı aracılığıyla şirket temsilcisi tarafından otomatik katılım sisteminde sahip olduğu 

sorumlulukların yürütülmesi için kullanıcıya ait TCKN girildikten sonra “Yeni Kullanıcı Ekle” butonuna 

tıklayarak ilgili kişilere ana/alt grup bazında yetkilendirme yapılabilecektir.  Girilen TCKN’nin numerik 

11 haneli ve TCKN algoritmasına uygun olması zorunludur. 

Yapılan yetki tanımları doğrultusunda, şirket temsilcisi onay sürecinde olduğu gibi, kullanıcı olacak yeni 

kişiler için geçici bir şifrenin yer alacağı e-posta gönderilerek şifre belirleme ve cep telefonu validasyonu 

süreci ekrarlanacaktır. Kullanıcı, şifre belirleme aşamasını tamamlandıktan sonra kendisine 

tanımlanmış olan yetkileri doğrultusunda işlem yapabilmek için KOİM’e giriş yapacaktır. 

Şirket temsilcisi tanımlanabilecek tüm yetkilere sahiptir. Yetkilendirme yapılmak istenilmediği takdirde 

kullanıcı Devam butonuna tıklayarak “Şirket Bilgileri Girişi Ekranı”ndan devam edebilecektir. 

Kullanıcı olarak tanımlanmak istenilen kişi, bilgilerin paylaşılması nedeniyle sadece bir işveren için 

yetkili olmalıdır. İlgili TCKN’nin daha önce farklı bir işveren için kullanılması durumunda  “Girilen 

kullanıcı daha önce başka bir işveren için yetkilendirilmiştir ve kullanıcılar sadece bir işveren için 

yetkilendirilebilmektedir.” uyarısı gelmektedir. Bu durumda farklı bir TCKN ile kullanıcı tanımlama işlem 

adımları tekrarlanmalıdır. 



 

 

 

 

 

 

Bu ekranda kullanıcılara tanımlanabilecek yetkiler aşağıdaki gibidir; 

 Grup Tanımlama 

 Katılımcı Ekleme 

 Tahsilat 

 “Kaydet ve Çık” butonuna basıldığında, ekranda doldurulmuş alanlar kaydedilerek çıkış işlemi 

sağlanılacak, yeniden giriş yapıldığında kaydedilen taslak üzerinden çalışmalara devam edilebilecektir.  

 

 



 

 

 

 

Kullanıcı Ekleme Aşamasında Doldurulması Gereken Alanlar 

Yeni/Mevcut kullanıcıya ait TCKN girildikten sonra “Yeni Kullanıcı Ekle” butonuna tıklanarak kullanıcıya 

ait aşağıda listelenmiş olan alanlar doldurulur. Eğer yetkilendirilmek istenilen kullanıcı daha önce 

tanımlanmış ise bu bilgiler otomatik olarak dolu gelecek “Yeni alt grup” ve “Yeni Yetki” ekleme 

yapılacaktır. Bunlar; 

 Ad/ Soyad: Maksimum 100 karakter olacak şekilde text formatında giriş yapılabilecektir. Örn: 

Yılmaz 

 E-Posta Adresi: Girilen bilginin maksimum 100 karakter olması ve Allianz’ın e-mail kalite 

standartlarını sağlaması gerekmektedir. Örn: kurum@kurum.com.tr  

 Cep Telefonu: Girilen bilginin numerik 10 haneli olması gerekmektedir. Kullanıcı, cep 

telefonuna gönderilecek şifreyi sisteme girerek cep telefonu numarasının kendisine ait 

olduğunu onaylayacaktır. Örn: 532 6656622 

 Plan: Combobox olarak listelenecektir, OKS seçilmelidir. 

 Grup / Alt Grup: Combobox olarak listelenecektir, bir kullanıcı birden fazla alt gruba yetkili 

olabilecektir fakat bu yetkilendirnin “Yeni Alt Grup Ekle ve Yetki Ekle” butuna tıklanarak alt 

grup bazında ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. 

 Yetki: Liste olarak görüntelenecek (Grup Tanımlama,Katılımcı Ekleme,Tahsilat) ve birden fazla 

seçim yapılabilecektir.  

Tüm bilgiler girildikten sonra “Ekle” butonuna basılarak kullanıcıya ait yetki tanılaması yapılacak ve 

KOIM’e giriş yapması için içeriğinde geçici şifre bulunan e-posta gönderilecektir. 

 

Yeni kullanıcı ekleme sırasında “Kaldır”  ya da kullanıcı eklendikten sonra “Sil” butonuna basılarak,  

tanımlanmış/tanımlanmakta olan kullanıcı için  “Bu kullanıcının yetkilerini silmek istediğinize emin 

misiniz?” sorusuna “Sil” yanıtı verilmesi durumunda kullanıcıyı yetkili kişi listesinden kaldırma/silme 

işlemi yapılabilecektir.  

Eğer bir kullanıcı birden fazla alt grup için yetkili olacaksa, Yeni Alt Grup ve Yetki Ekle butonu ile 

Plan/Grup/Ana Grup/Alt Grup satırından bir tane daha açılarak başka bir alt grup için yetkilendirilmesi 

sağlanır. 

mailto:kurum@kurum.com.tr


 

 

 

 

 

 

Grup/Alt Grup Tanımlama 

Şirket temsilcisinin teklif esnasında belirtmiş olduğu “Tüzel Müşteri Adı (Şirket Adı)” Ana/Alt Grup 

olarak tanımlanacaktır. Yeni Alt Grup tanımlaması yapılmak istenildiğinde; 

 Yeni kullanıcı tanımlayarak alt grup yaratılmak isteniyorsa, tanımlanacak kullanıcıya ait TCKN 

girilerek Yeni Kullanıcı Ekle butonuna tıklanır. Burada kullanıcı bilgileri girildikten sonra Plan-

Ana Grup-Alt Grup seçimi yaparken Alt Grup Ekle seçeneği ile yeni bir alt grup yaratılabilir. 

  



 

 

 

 

 Yeni kullanıcı tanımlamadan alt grup yaratılmak isteniyorsa, mevcut bir kullanıcıya ait TCKN 

bilgisi girilerek Yeni Alt Grup ve Yetki Ekle butonuna tıklanır. Burada aynı şekilde Plan-Ana Grup-

Alt Grup seçimi yaparken Alt Grup Ekle seçeneği ile yeni bir alt grup yaratılabilir. 

 İşveren temsilcisi hiç bir kullanıcı eklemeden alt grup yaratmak isterse, kendi TCKN bilgisini 

yazarak Yeni Kullanıcı Ekle butonuna tıklar. Burada açılan/açılacak tüm alt gruplar için işveren 

temsilcisi yetkilerin tamamına sahip olacağından direkt olarak alt grup ekleme ekranına 

yönlendirilir. Burada Plan ve Grup combobox’tan seçilir. Alt gruba verilecek isim kullanıcının 

ihtiyacına göre belirlenebilir. Örneğin lokasyon bazlı ayrım yapmak isteniyorsa “A Firması 

Marmara Bölgesi” olarak adlandırılabilir.  

 

 

 

Şirket Bilgileri Girişi Ekranı 
Bu ekran sadece şirket temsilcisi ve grup tanımlama yetkisine sahip kullanıcılar tarafından ana/alt grup 

bazlı olarak görüntülenebilecektir.  

Kullanıcı yetkisi olduğu ve işlem yapmak istediği grup için “Plan - Ana Grup - Alt Grup” seçimini 

yaptıktan sonra grup özlük bilgileri doldurur. 



 

 

 

 

Şirket Bilgileri Girişi Ekranında Doldurulması Gereken Alanlar 
Burada paylaşılan bilgiler çalışan sertifikalarında yer alacağından kuruma ait bilgiler olmalıdır. 

 

 

Grup özlük bilgilerinde doldurulması gereken alanlar ve kontrolleri aşağıdaki gibidir; 

 Plan : Kullanıcı OKS planını seçmelidir. 

 Şahıs Firması mı? : Evet/Hayır seçeneklerinden biri seçilmelidir. 

 Vergi Dairesi Adı: Kuruma ait vergi dairesi bilgisi girilmelidir. Örn: Kadıköy 

 Adres : Kuruma ait adres bilgisi maksimum 75 karakter olarak girilebilecektir. Örn: Tamburi Ali 

Efendi Sk. No:12 Etiler/İstanbul 

 İşyeri Telefon : Kuruma ait telefon bilgisi numerik 10 haneli girilmelidir. Örn: 216 6656622 

 E-posta : Kuruma ait e- posta bilgisi maksimum 100 karakter ve Allianz’ın e-mail kalite 

standartlarına uygun şekilde girilmelidir. Örn: kurum@kurum.com.tr 

 İl : Kuruma ait il bilgisi seçimli olarak yapılacaktır. Örn: İstanbul 

 İlçe :  Kuruma ait seçilmiş olan İl bilgisine göre ilişkili ilçe bilgisi seçimli olarak yapılacaktır. Örn: 

Etiler 

 Posta Kodu : Kuruma ait girilmiş olan İl ve İlçe bilgisine göre otomatik olarak gelecektir. Örn: 

34567 

 Maaş Ödeme Günü:  Kuruma ait maaş ödeme günü bilgisi mevcut müşteri için sistemde var ise 

otomatik olarak getirilecek ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilecektir. Yeni Müşteriler için 

kendisi seçiyor olacaktır. Örn: 15 

 Kapsama Giriş Tarihi: İşverenin OKS kapsamına giriş tarihi seçilmelidir. Örn: 01.04.2017 



 

 

 

 

 Grup Ünvanı  : Kuruma ait grup ünvanı bilgisi yaratılan alt gruba bağlı olarak otomatik olarak 

gelecektir. Örn: Mega İnşaat A.Ş.  

 1.Yetkili: Kuruma ait yetkili kişi bilgileri (Ad, Soyad, TCKN ve doğum tarihi) girilmelidir. Bu kişi 

imza sirkülerine adı bulunan ve işvereni temsile yetkili olmalıdır. Eğer temsilde müşterek imza 

gerekiyorsa 2. Yetkili bilgilerinin de aynı şekilde doldurulması gereklidir.  

 Sektör: Kurumun ait olduğu sektör bilgisi seçimli olarak yapılacaktır. Örn: Sigortacılık 

 Faaliyet Konusu: Kuruma ait faaliyet konusu bilgisi seçimli olarak yapılacaktır. Örn: Reasürans 

 Çalışan Sayısı:  Kurumda çalışan kişi sayısının OKS katılım zorunluluğunda bağımsız olarak 

girilmesi gerekmektedir. Örn: 1200 

 Ticaret Sicil No: Kuruma ait ticaret sicil numarası bilgisi numerik 6 haneli olarak girilmelidir. 

Örn: 142223 

 İşveren IBAN No: Kuruma ait IBAN numarası bilgisinin numerik ve IBAN algoritmasına uygun 

olarak girilmesi gerekmektedir.  Örn: TR60 XXXX 2811 1010 0000 0123 4567 

 SGK İşyeri Sicil No: Kurumun merkez bölgesine ait 26 haneli numerik SGK işyeri sicil numarası 

girilmelidir. Eğer her bir bölge için alt grup oluşturuluyorsa, ilgili lokasyona ait SGK işyeri sicil 

numarası girilmeli tek alt grupla ilerlenecek ise merkez lokasyonun bilgileri girilmelidir. 

 LOGO-Banka Bilgisi: Bordro programı olarak LOGO kullanıyor iseniz, öncelikle ödeme 

işlemlerinin gerçekleştirileceği banka bilgilerinin seçilmesi gerekmektedir. Aksi halde “LOGO 

KULANMIYORUM” seçeneği ile ilerlenmelidir. 

Şirket yetkilisinin değiştiği durumlarda imza sirküleri tekrar yüklenmelidir. Portal üzerinden yetkili 

değişikliği yapıldığında imza sirküleri yüklenmeden geçişe izin vermemektedir. 

 

Şirket Bilgileri Kaydı 
Şirket bilgileri ekranındaki alanlar doldurulup, zorunlu olan belgeler yüklendikten sonra kullanıcıya 

“Şirket Kaydınız Başarı ile Tamamlanmıştır” mesajı gösterilecek ve sonradan yapmak isteyebileceği 

değişiklikler için yönlendirilecektir. 

 


