
KURUMSAL İNTERNET BANKACILIĞI MÜŞTERİ 

KULLANIM KILAVUZU
Yönetim İşlemleri



Yönetim İşlemleri (Admin Paneli)

• Kullanıcı Tanımlama
• Kullanıcıya Şifre Atama
• Kullanıcı İptal Etme
• Kullanıcı Ayrıntıları
• Kullanıcıya Hesap Erişim Yetki 

Tanımlama
• Kullanıcıya Yetki Tanımlama
• Kullanıcıya Limit Tanımlama
• Güvenlik Kısıtları
• Kullanıcı Aktif/Pasif
• Bloke Açma

İnternet Bankacılığı / Yönetim İşlemleri 
ekranından firmanın en yetkili kullanıcısı 
(Admin), firmanın diğer alt kullanıcılarının bir çok 
işlemini şube veya çağrı merkezi ile temasa 
geçmeden yapabilir



Yönetim İşlemleri
Kullanıcı Tanımlama

Şubeden, firma ile ilişki/yakınlık tanımı yapılmış kullanıcılara internet 
bankacılığı tanım yapıldığı ekrandır. Bu ekrandan tanımı yapılan alt kullanıcılar 

internet şubesine giriş yapabilir hale gelecektir.



İşlem türü olarak 
KULLANICI 

TANIMLAMA 
seçilir

Tanım yapılacak 
kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Kullanıcı bilgileri 
burada yer 
almaktadır

DEVAM butonu 
ile sonraki adıma 

geçilir

Kurumsal 
kullanıcılara 

KULLANICI ADI 
tanımlanmak 

zorundadır



İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile ONAY 

verilir

Onaylanacak 
bilgiler burada 
yer almaktadır



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Yönetim İşlemleri
Kullanıcıya Şifre Atama

İnternet şube giriş şifresini kaybeden veya unutan alt kullanıcılara yeni 
şifre gönderimi yapılan ekrandır.



İşlem türü olarak 
KULLANICIYA 
ŞİFRE ATAMA 

seçilir

Yeni şifre 
gönderilecek 

kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



İşlem yapılacak 
kullanıcının 

bilgileri burada 
yer almaktadır

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile ONAY 

verilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Yönetim İşlemleri
Kullanıcı İptal Etme

Alt kullanıcıların iptalinin yapıldığı ekrandır. İptal edilen kullanıcılar 
internet şubeye giriş yapamazlar, tekrar tanım yapılması gerekmektedir.



İşlem türü olarak 
KULLANICI İPTAL 

ETME seçilir

İptali yapılacak 
kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Kullanıcı bilgileri 
burada yer 
almaktadır

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile ONAY 

verilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Yönetim İşlemleri
Kullanıcı Ayrıntıları

Alt kullanıcılara ait bilgilerin toplu hale görüntülendiği ekrandır. Bu 
ekrandan sadece görüntüleme yapılmaktadır, değişiklik yapılmamaktadır.



İşlem türü olarak 
KULLANICI 

AYRINTILARI 
seçilir

Bilgileri 
görüntülenecek 
kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Kullanıcı bilgileri 
burada yer 
almaktadır

GERİ butonu ile 
önceki ekrana 

dönülerek 
bilgileri 

görüntülenecek 
farklı bir kullanıcı 

seçilebilir.



Yönetim İşlemleri
Kullanıcıya Hesap Erişim Yetki Tanımlama

Alt kullanıcıların, internet şubelerinde hangi hesapları izleyeceği, hangi 
hesaplardan işlem yapabileceği veya hangi hesapları göremeyeceğinin 

belirlendiği ekrandır.



İşlem türü olarak 
KULLANICIYA 

HESAP ERİŞİM 
YETKİ 

TANIMLAMA
seçilir

Hesap erişim 
yetkisi 

tanımlanacak 
kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Yetki durumu olarak TÜM HESAPLARA 
YETKİLİ seçildiği takdirde, kullanıcı tüm 

hesapları görür ve işlem yapabilir

Yetki durumu olarak KISMİ HESAP 
YETKİSİ seçildiği takdirde, aşağıdaki 

tablodan her hesap için ayrı ayrı işlem, 
izleme veya kapalı yetkileri seçilebilir

Yetki durumu olarak KISMİ HESAP 
YETKİSİ seçildiğinde, tablodaki tüm 

hesap yetkileri bir kerede 
belirlenebildiği gibi tablodaki her 

hesap için ayrı ayrı da belirlenebilir

TÜM İŞLEMLERE AÇIK, kullanıcı hesabı 
görüntüler ve işler yapabilir

SADECE GÖRÜNTÜLEME, kullanıcı 
sadece hesabı izler, işlem yapamaz

TÜM İŞLEMLERE KAPALI, kullanıcı 
hesabı internet şubesinde göremez



Kullanıcının 
hesap yetki 

tanımları ile ilgili 
değişiklikler 

tablodan 
gerçekleştirilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Yapılan tanımlar 
tablodan kontrol 

edilebilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile işleme 
ONAY verilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Yönetim İşlemleri
Kullanıcıya Yetki Tanımlama

Alt kullanıcılarına ait işlem yetkilerinin belirlendiği ekrandır.



İşlem türü olarak 
KULLANICIYA 

YETKİ 
TANIMLAMA

seçilir

Yetki
tanımlanacak 
kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Halihazırda 
sistemde tanımlı 

işlem yetki 
tablosu ekrana 

gelecektir



Kullanıcının 
yapmasını 

istemediğiniz 
işlem satırından 

YETKİ YOK 
tıklanmalıdır. 

Yapılması istenen 
işlem satırında 
ONAY YETKİSİ 
tıklanmalıdır.

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile ONAY 
adımına geçilir



Yeni tanımlanan 
işlem yetkilerinin 
son hali tablodan 
kontrol edilebilir

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile işleme 

ONAY verilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Yönetim İşlemleri
Kullanıcıya Limit Tanımlama

Alt kullanıcıların işlem limitlerinin tanımlandığı ekrandır.



İşlem türü olarak 
KULLANICIYA 

LİMİT 
TANIMLAMA

seçilir

Limit 
tanımlanacak 
kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Halihazırda 
sistemde tanımlı 

limit tablosu 
ekrana gelecektir



Tabloda 
istediğiniz işlem 

limitini banka 
limitler 

çerçevesinde 
değiştirebilirsiniz

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile ONAY 
adımına geçilir



Yeni tanımlanan 
işlem limitlerinin 
son hali tablodan 
kontrol edilebilir. 

Değiştirilen 
limitler KIRMIZI 
renk ile temsil 

edilmiştir.

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile işleme 

ONAY verilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Yönetim İşlemleri
Güvenlik Kısıtları

Alt kullanıcıların güvenlik kısıtlarının (gün, saat, lokasyon… vb) yapıldığı 
ekrandır.



İşlem türü olarak 
GÜVENLİK 
KISITLARI

seçilir

Tanımlanacak KISIT tipi 
seçilir.

ZAMAN KISITLAMA ile, 
gün ve saat bazında 

kısıtlama yapılır

IP/ISS KISITLAMA ile, IP 
adresi veya internet servis 
sağlayıcı bazında kısıtlama 

yapılır

YURTDIŞI KISITLAMA ile, 
ülke bazında kısıtlama 

yapılır
İŞLEMİ 

GERÇEKLEŞTİR 
butonu ile 

sonraki adıma 
geçilir

Limit 
tanımlanacak 
kullanıcı seçilir



Halihazırda sistemde tanımlı 
kısıtlar ekrana gelecektir.

Bu örnekte kullanıcıda kısıt 
bulunmamaktadır

Kullanıcıda kısıt var ise, buradan 
kaldırılmaktadır.

Kullanıcı, belirtilecek tarih 
aralığında internet şubeye giriş 

yapamayacaktır

Kullanıcı, belirtilecek günlerde 
internet şubeye giriş 

yapamayacaktır

Kullanıcı, belirtilecek saat 
aralığında internet şubeye giriş 

yapamayacaktır. Örneğin 
kullanıcının sadece mesai 

saatleri arasında giriş yapması 
isteniyor ise, saat aralığının 
18:00-09:00 olarak girilmesi 

gerekmektedir



İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile ONAY 
adımına geçilir

Kullanıcı, 01.03.2016 –
01.03.2017 tarihleri arasında 

internet şubeye giriş 
yapamayacaktır

Kullanıcı, Cumartesi ve Pazar 
günleri internet şubeye giriş 

yapamayacaktır

Kullanıcı, internet şubeye 
sadece mesai saatlerinde giriş 

yapabilecektir



Kullanıcıya 
tanımlanan 

kısıtlar tablodan 
kontrol edilebilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile işleme 
ONAY verilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Yönetim İşlemleri
Kullanıcı Aktif/Pasif

Alt kullanıcıların aktif yada pasif hale getirildiği ekrandır. Böylece kullanıcıların 
internet şube erişimleri geçici olarak durdurulabilir. Örneğin, statüsü pasif 

kullanıcı internet şubeye giriş yapamaz.



İşlem türü olarak 
KULLANICI AKTİF 

/ PASİF
seçilir

İşlem yapılacak 
kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Kullanıcının durumu tablodan kontrol 
edilebilir. Bu kullanıcı AKTİF 

gözükmektedir. İnternet şubeye giriş 
yapabilir anlamına gelmektedir. 

İŞLEMİ ONAYLA butonuna 
tıklandığında kullanıcı PASİF hale 

getirilecektir. Yani internet şubeye 
giriş yapamayacaktır.

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile işleme 
ONAY verilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Yönetim İşlemleri
Bloke Açma

Üst üste yanlış giriş yaparak kullanıcısını bloke etmiş kullanıcıların blokesini 
açmaya yarayan ekrandır. Bloke olan kullanıcılar internet şubeye giriş yapamaz.



İşlem türü olarak 
BLOKE AÇMA

seçilir

İşlem yapılacak 
kullanıcı seçilir

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir



Herhangi bir sebepten ötürü, 
tekrarlanan yanlış şifre girişinden 

dolayı internet şifresini bloke eden 
kullanıcının blokesi açılacaktır. Böylece 
kullanıcı önceki şifresi ile giriş yapabilir 

hale gelecektir.

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile işleme 

ONAY verilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir


