
KURUMSAL İNTERNET BANKACILIĞI MÜŞTERİ 

KULLANIM KILAVUZU
Onay İşlemleri



Onay İşlemleri

• Onayınızı Bekleyen

• Onaya Gönderilen

• İşlem Sorgulama

• Diğer Onaydakiler

• Onay Seviye Tanımlama

• Toplu Ödeme İşlemleri Onay

Onay işlemleri ekranlarından birden fazla alt 
kullanıcıya sahip firmalara, kullanıcı ve ekran 
bazında yetki tanımlama, işlem onaylama, işlem 
izleme ve takibi gibi imkanlar sunulmuştur.

Onay yetkileri sadece firmanın en yetkili 
kullanıcısı (Admin) tarafından 
düzenlenebilmektedir.

İnternet şubemizde 3 onay seviyeli yapı (1 girişçi, 
2 onaycı) bulunmaktadır.



Onay İşlemleri
Onayınızı Bekleyen

Firmanın işlem girişi yapan kullanıcısının tarafınıza onaya göndermiş 
olduğu işlemlerin listelendiği, onaylandığı veya iptal edildiği ekrandır



Onayınızı 
bekleyen 

işlemler tabloda 
listelenmiştir

Listelenen 
işlemlerden 

istediklerinizi 
seçtikten sonra 

İPTAL yada ONAY 
sürecini 

başlatabilirsiniz

Bu örnekte işlemi 
onaylayacağımız 

için, ONAYLA 
butonu ile işlem 

onaylanır



İşlem detayları 
buradan kontrol 

edilebilir

Onay detayları burada 
yer almaktadır. Bu 

senaryoda, işlemi giren 
girişçi gözükmektedir. 
İşlemin gerçekleşmesi 
için B seviyesindeki tek 

onaycının onayı 
yeterlidir.

(Onay seviye detayları 
için kılavuzun ONAY 
SEVİYE TANIMLAMA 

bölümünü kontrol ediniz)

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile 

sonraki adıma 
geçilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Onay İşlemleri
Onaya Gönderilen

Onaya göndermiş olduğunuz işlemlerin listelendiği, iptal edilebildiği veya 
tekrar düzenlenebildiği ekrandır



Onaya 
gönderdiğiniz 

işlemler tabloda 
listelenmiştir

Listelenen 
işlemlerden 

istediklerinizi 
seçtikten sonra 

İPTAL yada 
GÜNCELLEME 

sürecini 
başlatabilirsiniz

Bu örnekte işlemi 
güncelleyeceğimiz 

için, GÜNCELLE 
butonu ile sonraki 

adıma geçilir



İşlem güncelleneceği 
durumda kurumsal 

onay 
mekanizmasıyla ilgili 

hatırlatma mesajı 
belirecektir.  Çarpı 

(X) simgesine 
tıklayarak 

kapatabilirsiniz.



İşlem detaylarında 
istediğiniz değişikliği 

yapabilirsiniz

İŞLEMİ GERÇEKLEŞİR 
butonu ile sonraki 

adıma geçilir



İşlem detaylarını 
buradan kontrol 

edebilirsiniz

İŞLEMİ GERÇEKLEŞİR 
butonu ile işlem 
onaya gönderilir



İşleminiz onaycının
onayına gönderilmiştir



Onay İşlemleri
İşlem Sorgulama

Onaylanan veya iptal edilen işlemlerin tarih bazında sorgulanarak 
izlendiği ekrandır



İşlem sorgusu 
yapacağınız tarih 

aralığını seçebilirsiniz

Farklı tipte işlemleri 
sorgulayabilirsiniz.

DEVAM butonu ile 
sorgulama yapılır



Belirlediğiniz kriterlere 
göre listelenen işlemler 
burada yer almaktadır

Detayını görmek 
istediğiniz işlemin 

üzerine 
tıklayabilirsiniz



İşlem detayları burada 
yer almaktadır

GERİ butonu ile işlem 
listesine geri 
dönebilirsiniz



Onay İşlemleri
Diğer Onaydakiler

Diğer kullanıcıların onaylarını bekleyen işlemlerin izlendiği ekrandır



Onaya gönderdiğiniz 
diğer kullanıcıların 
onayında bekleyen 

işlemler tabloda 
listelenmiştir

Detayını görmek 
istediğiniz işlemin 

üzerine 
tıklayabilirsiniz



İşlem detayları burada 
yer almaktadır

GERİ butonu ile işlem 
listesine geri 
dönebilirsiniz



Onay İşlemleri
Onay Seviye Tanımlama

Kullanıcıların yetki seviyelerinin, işlemlerin onay seviyelerin ayarlandığı 
ekrandır



Firmanıza ait alt 
kullanıcıların onay 
seviyeleri burada 
ayarlanmaktadır. 

Halihazırdaki yapıda 3 
onaycı tipi vardır,

C, Yetki seviyesi en düşük 
onaycı

B, Yetki seviyesi orta 
onaycı

A, Yetki seviyesi en yüksek 
onaycı

İşlem onay seviyeleri 
ekranın alt kısmından 

ayarlanmaktadır. 
Tanımları 

görebilmeniz için 
ekranı aşağı doğru 

kaydırmanız 
gerekmektedir



İşlem bazlı onay seviyeleri 
burada ayarlanmaktadır. 

Halihazırdaki yapıda 3 
onay/onaycı (C, B, A) 

kademesi bulunmaktadır. 
Buradan yapacağınız 

değişikliğe göre işlemler 
farklı yetki seviyelerinde 

onaylanması gerekecektir.

Eğer boş (tire) olarak 
seçerseniz işlem onaysız 

gerçekleşecektir.

İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİR 
butonu ile sonraki 
adıma geçersiniz



Onay seviyelerinde 
yaptığınız değişiklikler 
tabloda listelenmiştir

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile 

değişiklikleri 
onaylarsınız



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Onay İşlemleri
Toplu Ödeme İşlemleri Onay

Toplu ödeme ekranından girişi yapılan işlemlerin onaylandığı ekrandır



TL TOPLU ÖDEME 
ekranından girilen onaylar 

buradan da 
verilebilmektedir. Listeden 

onayınıza gönderilen 
işlemi seçerek 

ilerleyebilirsiniz

İPTAL ET veya 
ONAYLA butonu ile 

sonraki adıma 
geçersiniz



Seçilen işlemin detayları 
burada yer almaktadır

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile işlemi 

onaylarsınız



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir


