•

‘‘Hesap Listesi’’ görüntülemek

Hesap Listesi Menüsü ile Bankamızda açık olan tüm hesaplarınızın bakiye ve kullanılabilir bakiyesini tek bir ekranda
görüntüleyebilirsiniz. Hesaplarınıza ilişkin detay bilgileri incelemek için ilgili hesabın üzerine tıklamanız yeterlidir. Bu
menüden hesaplarınıza ilişkin bilgileri e-posta ve faks numaranıza da gönderebilirsiniz.
•

‘‘Hesap Hareketleri’’ sorgulamak

Hesap Hareketleri Menüsü ile Bankamızda açık olan tüm hesaplarınızın hareketlerini tarih, tutar, borç-alacak ve işlem tipi
kriterleri ile izleyebilirsiniz. Görüntülemek istediğiniz hesabın yanındaki kutucuğu işaretleyerek belirlemiş olduğunuz
kriterlere göre hesap hareketlerinize ulaşabilir ve sonuçları Excel dosyasına aktarabilirsiniz. Dilerseniz e-posta ve faks
numaranıza da gönderebilirsiniz.
•

‘‘Özel Cari Hesap Açma’’ işlemi yapmak

Özel Cari Hesap Açma Menüsü ile TL, YP ve XAU cinsinden dilediğiniz şubemizden hesap açabilirsiniz. Açtığınız her hesabı
daha rahat izleyebilmek için istediğiniz ismi de verebilirsiniz.
•

‘‘Özel Cari Hesap Kapama’’ işlemi yapmak

Özel Cari Hesap Kapama Menüsü ile kapatmak istedikleriniz hesabı 'Kapatılacak Hesap' seçeneğinden işaretleyerek
kapatabilirsiniz. Kapattığınız özel cari hesap içerisinde bakiye mevcut ise bu miktarı 'Paranın Transfer Edileceği Hesap'
seçeneği ile ilgili hesabınıza aktarabilirsiniz.
•

‘‘Katılma Hesabı Açma’’ işlemi yapmak

Katılma Hesabı Açma menüsü ile TL, USD, EUR ve XAU cinsinden dilediğiniz vade grubunda katılma hesabı açabilir,
hesabınıza özel bir isim verebilirsiniz. Aynı zamanda katılma hesabınızın vade sonunda yenilenip yenilenmeyeceğini
belirleyebilir ve vade sonunda paranızın aktarılacağı hesabı seçebilirsiniz.
•

‘‘Katılma Hesabı Kapama’’ işlemi yapmak

Katılma Hesabı Menüsü ile kapatmak istedikleriniz hesabı 'Kapatılacak Hesap Bilgisi' seçeneğinden işaretleyerek
kapatabilirsiniz. Kapattığınız katılma hesabının içerisinde bulunan bakiyeyi ise 'Paranın Transfer Edileceği Hesap' seçeneği
ile dilediğiniz özel cari hesabınıza aktarabilirsiniz.
•

‘‘Kapalı Hesaplar’’ görüntülemek

Kapalı Hesaplar Menüsü ile Bankamızda kapalı olan tüm hesaplarınızı görüntüleyebilirsiniz. Hesaplarınıza ilişkin detay
bilgileri incelemek için ilgili hesabın üzerine tıklamanız yeterlidir.
•

‘‘Ortak Hesaplar’’ görüntülemek

Ortak hesaplarınızı bu menüden görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Varlıklarım’’ menüsünü görüntülemek

Varlıklarım Menüsü ile Bankamızdaki tüm hesaplarınızı tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Bu menüden tüm cari ve
katılma hesaplarınız ile kredileriniz, kredi kartlarınız ve otomatik ödemeleriniz ile ilgili detay ve portföy dağılımları
izlenebilmektedir.
•

‘‘IBAN Kontrol’’

İşlem yapmak istediğiniz IBAN numarasını IBAN Kontrol kutucuğuna yazarak doğruluğunu teyit edebilirsiniz.
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•

‘‘IBAN Bilgilerim’’

IBAN Bilgileri Menüsü ile Bankamızda açık olan tüm hesaplarınızın IBAN bilgilerine, tek bir ekrandan ulaşabilirsiniz.
Görüntülemiş olduğunuz hesapların detay bilgileri için ilgili hesabın üzerine tıklayarak daha fazla bilgi edinebilir ve bu
bilgileri e-posta ve faks numaranıza gönderebilirsiniz.
•

‘‘IBAN Hesaplama’’

IBAN Bulma Menüsü ile şube ve hesap numarası bilgilerinizi tuşlayarak tek bir hesaba ait IBAN bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
•

‘‘Çek Senet İşlemleri’’

Çek ve Senet bilgilerinizi görüntüleyebilir, akıbetlerini sorgulayabilirsiniz.
•

‘‘KKB Kredi Risk Raporu’’

KKB Risk Raporunuza ulaşabilir, puan bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Nakit Akışım’’

Nakit Akışım menüsü ile gelecek 15 güne ait olan nakit akışlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - Kart İzleme’’

Bankamızdaki tüm kredi kartlarınızın hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, güncel borç ve limit bilgilerini izleyebilirsiniz.
Seçtiğiniz kart için ilgili butonlara dokunarak kartınızla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - Dönem İçi İşlemler’’ görüntülemek

Dönem içi işlemler menüsü ile Bankamızdaki kredi kartlarınızın dönem içi işlemlerinizi kartınızın üzerine tıklayarak
izleyebilirsiniz. Ayrıntılı listede tutar, tarih bilgileriniz gösterilmektedir.
•

‘‘Kredi Kartı - Provizyon Bilgileri’’ görüntülemek

Provizyon Bilgileri Menüsü ile Kartlarınızdaki Bekleyen Provizyonlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - Taksitli İşlemler’’ görüntülemek

Taksitli İşlemler Menüsü ile kartlarınıza ait bekleyen taksitlerinizi listeleyerek ekstre dönemine ait borç bilgilerinize
ulaşabilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - Ekstre’’ görüntülemek

Ekstre Menüsü ile bankamızdaki kartlarınıza ait ekstreleri ay bazında seçerek görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - İptal Kartlar’’ görüntülemek

İptal Kartlar menüsü ile iptal olmuş, kullanıma kapatılmış kartlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - Red İşlemler’’ görüntülemek

Red İşlemleri menüsü ile onaylanmayan işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz.
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•

‘‘Kredi Kartınıza Borç Ödeme’’ işlemi gerçekleştirmek

Kendi Kartınıza menüsü ile ödeme yapmak istediğiniz kredi kartını ekrandan seçerek, ödeme tipi belirleyerek ya da tutar
girerek, tanımlı özel cari hesaplarınızdan kredi kartı borcunuzu ödeyebilirsiniz.
•

‘‘Başka Albaraka Kartına Borç Ödeme’’ işlemi gerçekleştirmek

Bankamızda kredi kartı sahibi diğer kullanıcıların kredi kartı borcunu ödemek için, ödemek istediğiniz kredi kartı
numarasını girerek ödeme yapabilirsiniz.
•

‘‘Başka Banka Kartına Borç Ödeme’’ işlemi gerçekleştirmek

Başka Banka Kartına Menüsü ile başka bankalara ait kredi kart ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu menüden
ödemenin yapılacağı kartın ait olduğu banka, kart sahibinin adı soyadı ile kartın numarası yazılarak EFT işlemi
gerçekleştirilir
•

‘‘Kendi Kartınıza Otomatik Ödeme Talimatı’’ işlemi yapmak

Otomatik Ödeme Talimatı menüsü ile bankamızdaki kredi kart borcunuzun tamamının, özel cari hesabınıza tanımlayarak
otomatik ödenmesini sağlayabilirsiniz.
•

‘‘Başka Albaraka Kartına Otomatik Ödeme Talimatı’’ işlemi yapmak

Bankamızda farklı bir kişi adına kayıtlı kredi kartı için otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Kredi kartı borcunun
tamamının, özel cari hesabınıza tanımlayarak otomatik ödenmesini sağlayabilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - Ekstre Tarihi Değiştirme’’ işlemi yapmak

Ekstrenizin hesap kesim tarihini değiştirebilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - Mail Order Değişikliği’’ işlemi yapmak

Kartlarınıza ait Mail Order yetkisini ve limitini güncelleyebilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı World Puan İzleme’’

World Puanlarınızı izleyebilirsiniz.
•

‘‘Kredi Kartı - World Puan Ekstresi’’ görüntülemek

World Puan Ekstresini görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Banka Kartı Hesap Bağlama’’ işlemi yapmak

Banka Kartınıza bağlı Ana Hesap ve virman Hesaplarınızı güncelleyebilir. Yeni açmış olduğunuz hesaplarınızı Banka
Kartınıza bağlayabilirsiniz.
•

‘‘Banka Kart Hesap Hareketleri’’ sorgulamak

Banka Kartınız ile yapmış olduğunuz tüm finansal işlemleri bu menüden görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Hesaplar Arası Havale’’ gerçekleştirmek

Hesaplar Arası Havale menüsü ile aynı döviz cinsindeki hesaplarınız arasında para transferi gerçekleştirebilirsiniz.
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•

‘‘Hesaba Havale’’ gerçekleştirmek

Hesaba Havale menüsü ile alıcının hesap numarasını ve Şubesini seçerek, işlem tarihi seçim opsiyonu ile işlem
yapabilirsiniz.
•

‘‘IBAN ile Havale’’ gerçekleştirmek

IBAN Havale menüsü ile alıcının IBAN numarasını girerek, işlem tarihi seçim opsiyonu ile işlem yapabilirsiniz.
•

‘‘İsme Havale’’ gerçekleştirmek

İsme Havale menüsü ile alıcının hesap ya da IBAN numarasına gerek kalmadan havale işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Alıcının
adı soyadı, Telefon numarası, anne adı, baba adı, anne adı ve alıcının doğum tarihi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
•

‘‘GSM No ile Havale’’ gerçekleştirmek

GSM No ile Havale Menüsü ile bankamızda kayıtlı bir cep telefonuna havale işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İşlemin
sonucunda alıcıya otomatik SMS gönderilir.
•

‘‘Kayıtlı Havale Listesi’’

Kayıt altına almış olduğunuz tüm Havale işlemlerinizi tek ekrandan görüntüleyebilir, ilgili kaydınızı güncelleyebilir ya da
listeden silebilirsiniz.
•

‘‘Son 20 Havale’’

Yapmış olduğunuz son 20 Havale İşleminize bu menüden ulaşabilir, ilgili işlemi seçerek tekrar Havale işleminizi
tekrarlayabilirsiniz.
•

‘‘Hesaba EFT’’ gerçekleştirmek

Bankamızdan diğer bankaya para transfer işlemini; alıcının adı ve hesap numarası belirterek, banka ve şube isimlerini
seçerek gerçekleştirebilirsiniz.
•

‘‘IBAN ile EFT’’ gerçekleştirmek

Bankamızdan diğer bankaya yapacağınız para transferlerini alıcının adını ve IBAN numarasını yazarak
gerçekleştirebilirsiniz.
•

‘‘İsme EFT’’ gerçekleştirmek

İsme EFT Menüsü ile Bankamızdan diğer bankaya para transfer işlemini alıcının ad soyad, banka ve şube isimlerini seçerek
gerçekleştirebilirsiniz. Bu menüde transfer yapılacak kişinin baba adı, ad soyad ile telefon bilgilerinin yazılması zorunludur.
•

‘‘Kredi Kartına EFT’’ gerçekleştirmek

Kredi Kartına EFT Menüsü ile başka bankalara ait kredi kart ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu menüden ödemenin
yapılacağı kartın ait olduğu banka, kart sahibinin adı soyadı ile kartın numarası yazılarak EFT işlemi gerçekleştirilir.
•

‘‘Kayıtlı EFT Listesi’’

Kayıt altına almış olduğunuz tüm EFT işlemlerinizi tek ekrandan görüntüleyebilir, ilgili kaydınızı güncelleyebilir ya da
listeden silebilirsiniz.
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•

‘‘Son 20 EFT’’

Yapmış olduğunuz son 20 EFT İşleminize bu menüden ulaşabilir, ilgili işlemi seçerek tekrar Havale işleminizi
tekrarlayabilirsiniz.
•

‘‘Hesap No ile SWIFT’’ gerçekleştirmek

Alıcının banka hesap numaranızı girerek kolayca yurtiçi ve yurtdışı bankalara döviz transfer edebilirsiniz.
•

‘‘IBAN ile SWIFT’’ gerçekleştirmek

Alıcının IBAN numarasını girerek kolayca yurtiçi ve yurtdışı bankalara döviz transferi yapabilirsiniz.
•

‘‘Düzenli Ödeme - Talimat Girişi’’ gerçekleştirmek

Düzenli Talimat Yeni İşlem menüsü ile işlem türü seçeneklerindeki işlemler ile tarih, tutar, sıklık miktarı belirleyerek
talimat işlemi tanımlayabilirsiniz.
•

‘‘Düzenli Ödeme - Güncelle/Sil’’

Güncelle/Sil Menüsü ile daha önce tanımlama yaptığınız düzenli talimat işlemlerinizi güncelleyebilir ya da silebilirsiniz.
•

‘‘Kayıtlı İşlemler - Kayıt Girişi’’ gerçekleştirmek

Para Transferi gerçekleştirmek istediğiniz kişileri kayıt altına alabilirsiniz.
•

‘‘Kayıtlı İşlemler - Kayıt Düzenleme’’

Kayıt altına almış olduğunuz işlemleri düzenleyebilir / güncelleyebilir dilerseniz silebilirsiniz.
•

‘‘Emirlerim Bekleyen İşlemler’’

Bekleyen İşlemler Menüsü ile henüz gerçekleşmemiş işlemlerinizi liste halinde izleyebilirsiniz.
•

‘‘Emirlerim Tüm İşlemler İzleme’’

İzleme menüsü ile daha önce tanımlama yaptığınız düzenli talimat işlemlerinizi Tarih, Tutar ve Rumuz girerek
sorgulayabilirsiniz.
•

‘‘Emirlerim Güncelle/Sil’’

Güncelle/Sil Menüsü ile daha önce tanımlama yaptığınız düzenli talimat işlemlerinizi güncelleyebilir ya da silebilirsiniz.
•

‘‘Döviz İşlemleri’’

Döviz İşlemleri menüsü ile döviz alış / satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Hızlı Döviz işlemlerinizi
gerçekleştirebilir, tarih bazında döviz kur bilgilerine ulaşabilirsiniz.
•

‘‘Kıymetli Maden İşlemleri’’

Kıymetli Maden İşlemleri menüsü ile Kıymetli Maden alış / satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda hesap
makinasını kullanarak hesaplama yapabilir, tüm döviz cinslerinde 1 gram altının karşılığını görüntüleyebilirsiniz.
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•

‘‘Hisse Senetleri’’

Hisse Senetleri menüsü ile sahip olduğunuz toplam portföy değerini görüntüleyebilirsiniz. Hisse senedi alım ve satım
işlemlerinin yanı sıra vermiş olduğunuz emirleri kontrol edebilir, emir iyileştirme, iptal işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Yatırım hesabından özel cari hesabınıza, özel cari hesabınızdan yatırım hesabınıza virman işlemlerinizi yine bu menüden
yapabilirsiniz.
•

‘‘Yatırım Fonu’’

Yatırım Fonu menüsü ile sahip olduğunuz fon bilgilerini ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Fon alış, satış işlemlerinizi
gerçekleştirebilir, vermiş olduğunuz emirlerinizi kontrol edebilirsiniz.
•

‘‘Kar Payı Hesaplama’’

Kar Payı Hesaplama menüsü ile TL, USD, EUR ve XAU para cinslerinde dilediğiniz vade grubunda hesaplama
yapabilirsiniz.
•

‘‘Finansman Hesaplama’’

Finansman Hesaplama menüsü ile dilediğiniz finansman türünde hesaplama yapabilirsiniz. Hesaplamayı dilerseniz
Bankamızın oranları ile dilerseniz kendi belirlediğiniz oran ile hesaplama yapabilirsiniz. Hesaplama sonrasında ‘Başvur’
butonunu tuşlayarak talebinizin bağlı olduğunuz şubenize iletilmesini sağlayabilirsiniz.
•

‘‘Döviz Hesap Makinası’’

Döviz Hesap Makinası menüsü ile dilediğiniz döviz cinsleri arasında alım / satım hesaplayabilirsiniz.
•

‘‘Kıymetli Maden Hesap Makinası’’

Hesap Makinası menüsü ile dilediğiniz döviz cinsleri arasında alım / satım hesaplayabilirsiniz.
•

‘‘Finansman Bilgileri’’

Finansman Bilgileri menüsü ile belirlemiş olduğunuz kriterler doğrultusunda açık, kapalı finansman bilgilerinizi
görüntüleyebilirsiniz.
•

‘‘Finansman Taksit Ödemesi’’

Taksit Ödeme Menüsü ile açık olan finansmanınıza ilişkin taksit ödeme işlemini vadesinden önce gerçekleştirebilirsiniz.
•

‘‘Finansman Ödeme Planı Görüntüleme’’

Ödeme Planı Görüntüleme menüsü ile finansmanınıza ait ödeme detaylarınızı ve kalan taksit bilgilerinizi
inceleyebilirsiniz.
•

‘‘Finansman Hesaplama’’

Finansman Hesaplama menüsü ile dilediğiniz finansman türünde hesaplama yapabilirsiniz. Hesaplamayı dilerseniz
Bankamızın oranları ile dilerseniz kendi belirlediğiniz oran ile hesaplama yapabilirsiniz.
•

‘‘Fatura İşlemleri’’

Bankamızın anlaşmalı olduğu kurumlara ait faturalarınızı ödeyebilir, işleminizi kayıt altına alabilirsiniz.
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•

‘‘Kayıtlı İşlemlerim’’

Kayıt altına almış olduğunuz faturalarınızı bu menüden görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz kayıtlı işleminizi silebilir ya da
güncelleyebilirsiniz.
•

‘‘Otomatik Ödeme İşlemleri’’

Otomatik Ödeme İşlemleri menüsü ile anlaşmalı olduğumuz kurumlara ait faturalarınızın otomatik olarak ödenmesi için
talimat verebilirsiniz. Vermiş olduğunuz talimatlarınızı yine aynı menüden izleyebilir, güncelleyebilir ya da iptal
edebilirsiniz.
•

‘‘Fatura Ödeyen Hesap İşlemleri’’

Otomatik Ödeme Talimat vermiş olduğunuz faturalarınız için Fatura Ödeyen Hesap başvurusunda bulunabilir,
hesabınızda yeterli bakiye olmasa dahi faturalarınızın ödenmesini sağlayabilirsiniz. Yine aynı menüden Fatura Ödeyen
Hesap limitinizi güncelleyebilir ya da iptal edebilirsiniz.
•

‘‘HGS İşlemleri’’

HGS cihazınıza ait geçiş, yükleme, talimat, bakiye, ekstre bilgilerine ulaşabilirsiniz.
•

‘‘Vergi/Trafik Cezası’’

Vergi ve Trafik Cezası ödemelerinizi gerçekleştirebilir, yapmış olduğunuz işlemi kayıt altına alabilirsiniz.
•

‘‘Bağış İşlemleri’’

Bağış İşlemleri menüsü ile sistemde kayıtlı olan kurumlara bağış yapabilirsiniz. Kendi adınıza bağış yapabildiğiniz gibi
farklı bir kişi adına da bağış ödemesi yapabilirsiniz.
•

‘‘SGK Ödemeleri’’

SSK/BAĞ-KUR ödemelerinizi TC Kimlik/SSK-BAĞ-KUR no girerek ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
•

‘‘Hac ve Umre Ödemeleri’’

Hac ve Umre ödemelerinizi talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirebilirsiniz.
•

‘‘Sigorta ve Emeklilik’’

Sigorta ve Emeklilik menüsü ile sözleşme ve poliçe bilgilerinize ulaşabilir, birikim bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.
Dilerseniz hesap hareketlerinize ve işlem dekontlarınıza da ulaşabilirsiniz.
•

‘‘Havale / EFT Toplu Ödeme’’ gerçekleştirmek

Dosya yükleme ile hızlı bir şekilde toplu Havale / EFT işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yüklemiş olduğunuz dosyanın akıbetini
izleyebilir, dilerseniz işlem gerçekleşmeden önce iptal edebilirsiniz.
•

‘‘SWIFT Toplu Ödeme’’ gerçekleştirmek

Dosya yükleme ile hızlı bir şekilde toplu SWIFT işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Birden fazla hesaba yabancı para
transferi işleminizi kısa sürede yapabilirsiniz.
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•

‘‘Maaş Ödemeleri’’

İşveren olarak İnternet Şubesi üzerinden çalışanlarınıza maaş ödeme işleminizi toplu olarak kısa sürede
gerçekleştirebilirsiniz.
•

‘‘Üye İşyeri İşlemleri’’

Üye İşyerinize ait terminal detay bilgilerinizi görüntüleyebilir. POS cihazınıza ait Hesap Ekstresini belirlemiş olduğunuz
tarih aralığında Ciro ve Kapama Bakiyesi kriterleriyle sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda Mail Order Menüsünden talimat
girişi yapabilir, ilgili talimatınızı dilerseniz iptal edebilirsiniz.
•

‘‘Dış Ticaret İşlemleri’’

İthalat ve İhracat işlemlerinize ait bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.
•

‘‘Başvurular’’

Başvurular menüsüyle sizin için uygun olan avantaj paketlerimize başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı zaman da öneri,
şikâyet ve taleplerinizi yine başvurular menüsüyle bizlere iletebilirsiniz.
•

‘‘İşlem Yetki Kısıtlama’’

İşlem yetkilerinizi izleyebilir, işlem bazında yetkilendirme yapabilirsiniz.
•

‘‘İşlem Limiti Kısıtlama’’

İnternet ve Telefon Bankacılığı üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler için limit aralığı seçerek işlemlerinizin bu
limitler dâhilinde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz
•

‘‘Hesap Kısıtlama’’

İnternet ve Telefon Bankacılığınızda görüntülemiş olduğunuz hesaplarınızın yetki seviyesini belirleyebilirsiniz.
•

‘‘Zaman Kısıtlama’’

İnternet bankacılığının kullanımı için istediğiniz tarih, gün ve saat seçimini yaparak zaman kısıtlama işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.
•

‘‘IP/ISS Kısıtlama’’

İnternet bankacılığı kullanımını için belirteceğiniz mevcut bağlantıyı, internet servis sağlayıcıyı ve IP aralığını seçerek
IP/ISS kısıtlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
•

‘‘Yurtdışı Kısıtlama’’

İnternet Bankacılığını kullanmak istediğiniz ülke ya da ülkeleri belirleyebilirsiniz.
•

‘‘Kartlı Giriş Kısıtlama’’

Kartlı Giriş Kısıtlama ile dilerseniz İnternet Bankacılığına sadece Şifreli Giriş ve TCKN ile giriş yapabilir. Kart ile giriş
işlemlerinizi kapatabilirsiniz.
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•

‘‘Oturum Süresi Ayarlama’’

Belirlemiş olduğunuz süre içerisinden hiçbir işlem yapılmadığı takdirde oturumunuz güvenlik amacıyla sonlandırılacaktır.
Oturum sürenizi seçenekler dahilinde güncelleyebilirsiniz.
•

‘‘Şifre İşlemleri’’

Şifre İşlemleri menüsü ile Banka Kartı, Kredi Kartı, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı şifrelerinizi değiştirebilir,
Telefon Bankacılığı şifre atama işlemi yapabilirsiniz.
•

‘‘ŞifreAl Cepte’’

ŞifreAl Cepte ürününe başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzdan sonra onay gerektiren tüm işlemlerde ŞifreAl Cepte
şifreniz kayıtlı cep telefonunuza SMS olarak gönderilecektir. Dilerseniz daha sonra ŞifreAL Cepte ürününü iptal
edebilirsiniz.
•

‘‘ŞifreAl Mobil’’

ŞifreAl Mobil ürününe başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzdan sonra onay gerektiren tüm işlemlerde ŞifreAl Mobil
şifreniz ile işleminizi tamamlayabilirsiniz. Tek kullanımlık şifreniz cep telefonunuz aracılığıyla üretildiğinden, ek bir cihaza
ihtiyaç duymadan, istediğiniz an rahatlıkla kullanabilirsiniz.
•

‘‘ŞifreAl Kullanım Ayarlar’’

ŞifreAl Kullanım menüsünden kullanmakta olduğunuz ŞifreAl ürünlerinizi kullanım ayarlarını belirleyebilirsiniz.
•

‘‘Tek Kullanımlık Şifre Doğrulama’’

Bu menü ile belirleyeceğiniz limitin altındaki işlemler için sizden Tek Kullanımlık Şifre istenmeyecek olup, Bu limit ve üstü
Parasal İşlemlerde Tarafınızdan TKŞ istenecektir.
•

‘‘Bilgi Güncelleme’’

Bilgi güncelleme menüsü ile Kişisel bilgilerinizi, İletişim bilgilerinizi görüntüleyebilir, güncelleyebilirsiniz.
•

‘‘Tüm İşlemler’’

İnternet Şubesinden tüm menüleri tek adımda görüntüleyebilirsiniz. Yine aynı ekrandan ilgili menü ismini tıklayarak hızlı
bir şekilde ilgili menüye ulaşabilirsiniz.
•

‘‘Yönetim İşlemleri’’

Yönetim işlemleri menüsü ile Kurumsal İnternet Bankacılığınızda alt kullanıcılarınızı yetkilerini, yetki seviyelerini
belirleyebilir, güncelleyebilirsiniz.
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