
Kurumsal İnternet Kullanıcı Oluşturma 
Müşteri ve Şube Ekran Açıklamaları  
Bilgilendirmeler

• Kurumsal İnternet Üzerinden Başlayan Süreç

• Şubeden Başlayan Süreç

• Form Kontrollerinde Dikkat Edilecek Noktalar

• Nakit Yonetimi Urunleri Operasyon Birimi
• KOBİ Bankacılığı Dijital Dönüşüm Departmanı
• Şube Operasyonları Dept.



KURUMSAL KULLANICI BAŞVURU FORMU

Kurumsal İnternet Bankacılığına ilk defa başvuru yapılacaksa www.teb.com.tr – kurumsal – başvuru şifre 

parola işlemleri – Kurumsal Kullanıcı Başvuru Formu adımlarından başvuru yapılması gerekmektedir. 

http://www.teb.com.tr/






Yeni bir kullanıcı için ekrana çıkan seçeneklerden 

İnternet Kullanıcı Kodu / Adı : Yok
Kredi Kart/Banka Kartı : Yok 

seçilerek devam edilebilir. 

Her kullanıcı için ayrı bir form yaratılmalıdır.



Açılan formda kullanıcı bilgilerini 
girmelidir. 

Kullanıcı bilgileri kimlikteki gibi 
girilmelidir yoksa hata verecektir.

Aynı şekilde firma bilgilerinde VKN 
bilgisi düzgün girildiği kontrol 
edilmelidir. Yoksa sürecin şubede 
ilerletilmesi duracatır.

Önemli:
Bu alanda oluşturduğunuz parola 
ileride internet bankacılığına giriş 
yaparken kullanacağınız parola 
olacağı için sonrasında 
hatırlayacağınız bir parola 
belirleyiniz. 



Bu adımda kullanıcı için  hangi onay yetkisi seçilmek isteniyorsa 
Gözlem, Giriş, 1.onay, 2.onay seçeneklerinden biri seçilmelidir. 



Bu adımda ise farklı şube veya firma bilgileri var ise sağ taraftaki «+» kutucuğu seçilerek diğer firma veya şubeler eklenebilir..
Bu sayede diğer şube hesaplarınıza erişebilmeniz yanında  tek kullanıcı kodu ile yetkini olan istediğiniz tüm firmalarınıza 
erişmeniz mümkün olacaktır

Menü önerme ekranında «Kurumsal İnternet 
Şubesindeki tüm menüler açık olarak 
tanımlansın» seçilmesi halinde tüm menüler 
açık olarak seçilerek form sayfası menü seçimini 
atlayarak bir sonraki adıma geçecektir

Sadece Gerçek Ticari nitelikli müşterilerimiz için
Gözükebilecek bir seçenek vardır
Bu seçenek ilk sıradaki «Kurumsal İnternet 
Şubesi’ndeki tüm menüler ve gelecek tüm 
menüler açık olsun» 
Böylece tüm menüler açık olacak ve bunun 
dışında gelecekte yeni eklenecek hizmetlere ve 
menülere de otomatik tanımlanacak ve 
kullanmaya başlayabilecek



Hesap görüntüleme ve işlem yetkilerinde herhangi bir kısıtlama yapılmayacaksa «Tüm hesaplara Erişebilir» seçilir.
Eğer kısıtlama isteniyorsa «Sadece Aşağıda Belirtilen Hesaplara Erişebilir» seçilir ve hangi hesap ile işlem yapılacaksa veya 
gözlenecek ise her hesap tek tek yazılmalıdır. 
Erişilecek kartlar alanı da aynı şekilde tercihe göre seçilir. 



Önceki adımlarda «Kurumsal İnternet Şubesindeki tüm menüler açık olarak tanımlansın» seçilmediyse bu 
sayfa adımı karşımıza çıkacaktır. Bu alanda kurumsal internet bankacılığında hangi işlemler yapılmak 
isteniyorsa ismine göre tek tek seçilmelidir. (Bazı maddeler gözlem bazıları işlem olarak belirtilmiştir)



Yeni eklenen servislerden «Elektronik Kanallardan 
Talimat İletme» iletme yetkisi ile firmalarımız faks 
kullanmak yerine mobil uygulamamızın kamerası ile 
yada kurumsal internet şubemiz üzerinden dosya 
yükleyerek yazılı imzalı talimatlarını iletebilirler
Bu yetkiyi işaretleyip şubemizin vereceği Elektronik 
Kanallardan Talimat İletme Taahhütnamesini 
imzaladıktan sonra bu özelliği kullanmaya 
başlayabilirler.



Bu sayfada eft ve havale işlemlerindeki limitler belirlenebilmektedir. 



Eft – Havale – Toplu Ödeme – Maaş işlemleri yapılmak isteniyor ise «Yurtiçi/Yurtdışı Eft ve Havale işlemleri 
yapabilsin» seçeneğinin «Evet» seçili olmasına dikkat edilmelidir.

Para transferi yapılabilsin ancak belirli hesaplara yapılabilsin isteniyor ise «Para Transferi kısıtları»  alanında 
«kısıt var» seçilerek para transfer işlemleri yapılması istenen hesap numaraları tek tek yazılmalıdır.  



Devam butonuna basıldıktan sonra, formun çıktısı alınarak kaşe imza ile şubeye
teslim edilmesi gerekmektedir.



PUSULA - Yeni Kurumsal / Ticari İnternet Kullanıcı 
Oluşturma Ekranları
Pusula ekranları (ve mobil pusula) üzerinden erişilebilecek yeni Kurumsal / Ticari İnternet Bankacılığı Başvuru Formu 
yetkilendirme ekranı geliştirilmesi tamamlanmıştır. 

Satış sekmesi altında ADK/İnternet/Kurumsal İnternet Bankacılığı seçimleri sonunda sağ alandaki menüde 
Kurumsal/Ticari İnternet Bankacılığı Kullanıcı Oluşturma ismiyle yeni menüye erişilebilir

Tüm akış ve süreçler mevcut (eski) kullanıcı oluşturma menüsü (4000 numaralı menüde) olduğu gibidir. Tes şifre 
akışındaki önceki ilgili duyurular geçerlidir. Bu süreçte bir değişiklik yoktur.

Mevcut kullanılan ekranlar (4000 numaralı menü) 23 Mart itibari ile kapatılacak olup kullanıcı oluşturma taleplerinin iş 
bu duyuruda belirtilen yeni menüden oluşturulmasını rica ederiz.
Yeni menüye eklenen özellikler aşağıdaki gibidir;
• Menü bazlı yetki seçimleri. İşlem yetkileri müşterinin tercihine göre seçilebilir hale getirilmiştir
• Müşteri istediğine göre SMS ile parola gönderim seçeneği Türkçe ve İngilizce seçilebilmesi
• Pusuladan ve mobil pusuladan erişim imkanı

Yetki derecesini Giriş, Gözlem, 1. Onay, 2. Onay olarak mevcutta olduğu gibi seçilebilir bundan sonra müşterinin tercih 
edeceği erişilmek istenen menülerin seçimi yapılabilmektedir.



Yeni Menüye Erişim

Satış sekmesi altında : ADKİnternetKurumsal İnternet Bankacılığı



Yeni Menü Görünümü

Menü 
Seçimleri



• Kullanıcı Oluşturma Talep formunda şirketin imza sirküsüne uygun olarak-en geniş seviyedeki kişilerin onayı ile 
kullanıcı  oluşturulmalıdır. Şubedeki bu kontrol çok önemlidir.
İmza sirkülerine göre imzalanmış ancak imza atanların işlem kısıtları var ise talep formu tam ve en geniş 
yetkililerden imzalanması istenmelidir.
Yeni eklenen özelliklerden talimat iletme yetkisi bulunuyorsa bilhassa bu kontrollerin önemi ayrıca önemlidir.

• Gerçek Ticari nitelikli müşterilerimiz şirket yetkilisi aynı zamanda internet kullanıcısı ise tüm menülere ve bundan 
sonra yeni eklenecek hizmet, servis ve menülerde bir daha yetki değişiklik talimatı vermeksizin erişim , gözlem ve 
işlem yapma imkanı vardır
Bunun için Tüm Menülere ve Bundan Sonra Gelecek Tüm Menülere Erişim İstiyorum seçeneği seçilmelidir.

• Gerçek ticari ve Tüzel nitelikli müşterilerimiz Elektronik Kanallardan Talimat İletme yetkisi istenmesi durumda , 
yetki değişiklik formundaki yetkiyi işaretlemeli bu talep formunu şubeye ilettikten sonra ayrıca Elektronik 
kanallardan talimat iletme taahhütnamesi de imzalaması ve şubede taranması gerekmektedir. (19.MHZ.FR.3861
Elektronik Kanallardan Talimat İletme Formu (Gerçek, Gerçek Ticari), 19.OPS.FR.3875 Elektronik Kanallardan 
Talimat İletme Formu (Tüzel Kişi)) Yetki değişiklik ile taahhütname taranarak işlem alındıktan sonra artık 
talimatlarını faks yerine mobil veya kurumsal internet üzerinden iletilebilir.
Burada dikkat edilmesi gereken konu imzalı talimatlarını bu kanaldan ileten Gerçek ticari müşterilerimiz için 
talimat aslını almamıza artık gerek yoktur. Tüzel için faks ‘da olduğu gibi asıl takip edilmelidir
Taahhütnameler kullanıcı yetki formunda olduğu gibi en geniş yetkililerce imzalanmalıdır.

Şube Ops Form Kontrolleri İçin Önemli Notlar

https://edys.int.teb.com.tr/dys/DYSDocumentList/19.MHZ.FR.3861.pdf
https://edys.int.teb.com.tr/dys/DYSDocumentList/19.OPS.FR.3875.pdf


• En geniş-en yetkili imza aranması nispeten Gerçek Ticari müşteriler için 
şirket sahipleri genelde kullanıcı oldukları için pek karşılaşmayabiliriz 
Bu durum özellikle imza yetki-sirküleri karışık olan tüzel nitelikli 
firmalar için oldukça önemlidir.

• İmza sirkülerine göre anlamlandıramadığınız durumlar için hukuk 
birimi ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

• Bazı yetkileri karışık-kurumsal firmalarda yönetim kurulu kararı ile tam-
en geniş yetkiye ulaşılabilir bu durumlar için hukuk birimi ile temasa 
geçmeniz gerekmektedir.

İmza Kontrolleri İçin Önemli Notlar



YETKİ ANLATIMI



Kurumsal İnternet Bankacılığı ve Kurumsal Mobil CEPTETEB İŞTE uygulamasında
Birden fazla yetki derecesi ile onay mekanizması nasıl kurulur?

Yetki Dereceleri

Gözlem: Gözlem Yetkisindeki kullanıcı toplu ödeme ve maaş ödeme gibi dosya yükleme işlemlerinin haricinde gözlem dışında 

hiçbir işlemi yapamaz. 

1. Onay: Para Transferi ve Ödemeler için işlem girişi ve onay yapabilir. Giriş yetkilisinin yaptığı işlemleri 

onaylayabilir ve ödeme/transfer çıkar. Firmada eğer 2. onaycı varsa, onayladığı/ yaptığı işlem 2. onaycıya düşecektir. 

2. Onay: Para Transferi ve Ödemeler için işlem girişi ve onay yapabilir. 1. onay yetkilisinin yaptığı girişleri 

onaylayabilir. 

Giriş: Sistemde 1.onaylayıcı var ise girdiği tüm işlemler 1.onaylayıcının onayına düşer ve işlem çıkar. 

Sistemde sadece giriş ve 2.onaycı var ise giriş yetkilisinin girdiği tüm işlemler 2.onaycının onayına düşer. 
Ancak eğer ki sistemde giriş yetkili kullanıcı ile birlikte hem 1.onaycı hem de 2.onaycı var ise giriş yetkilisinin girdiği 
işlemler 1.onaycı ve 2.onaycının müşterek onayıyla gerçekleşir. 



Giriş 1.Onay

1.Onay 2.Onay

Gözlem 1.Onay 2.Onay

Giriş 1.Onay 2.Onay

Gözlem Giriş 1.Onay 2.Onay

Giriş işlemi girerse 1.onayın onayıyla işlem çıkar. 
1.Onay işlemi girerse işlem onaya düşmeden direk çıkar. 

1.Onay işlemi girerse 2.Onayın onayıyla işlem çıkar. 
2.Onay işlemi girerse işlem onaya düşmeden direk çıkar. 

1.Onay işlemi girerse 2.Onayın onayıyla işlem çıkar. 
2.Onay işlemi girerse işlem onaya düşmeden direk 
çıkar. 

Giriş işlemi girerse hem 1.onay hem de 2.onayın müşterek 
onayı gerekir. 
1.Onay işlemi girerse 2.Onayın onayıyla işlem çıkar. 
2.Onay işlemi girerse 1.Onayın onayıyla işlem çıkar.

Giriş işlemi girerse hem 1.onay hem de 2.onayın müşterek 
onayı gerekir. 
1.Onay işlemi girerse 2.Onayın onayıyla işlem çıkar. 
2.Onay işlemi girerse 1.Onayın onayıyla işlem çıkar.



Toplu ödeme ve maaş ödeme dosya yüklemelerinde bir istisna 
söz konusudur. 

Gözlem ve giriş yetkisindeki kullanıcılar dosya yükleyebilirler ve 
sistemde hiçbir onaycı yok ise ödemeler ( Dosya yüklemeleri web 
onaylı çalışıyor ise) direk onaya düşmeden çıkar.

Dosya yüklemeleri şube talimatlı çalışıyor ise Gözlem ve giriş 
yetkisindeki kullanıcıların sistemde herhangi bir onaycısı yok ise 
yüklediği dosyalar direk şube onayına düşecektir. 



MÜŞTEREK ONAY İLE KULLANICI 
NASIL TANIMLANIR ?



Kurumsal İnternet ve CEPTETEB İŞTE’de

MÜŞTEREK Onay ile Kullanıcılar nasıl tanımlanır? 

Dijital kanallarımızda firmaların 2 kullanıcısının MÜŞTEREK onayı ile işlemlerini yapması için en 
kolay yöntem;

• İki adet 1.onay ya da 2. onay yetkisi olan kullanıcı tanımlayın, her kullanıcı ayrı bir form

• ‘İşlem Tutarına Dayalı Yetkilendirme İçin Kullanıcı Başvuru Formu’nu doldurup TEBFlow akışı 
başlatın. 

Akış tamamlandıktan sonra herhangi bir işlemin firma hesabından yapılması için 2 kullanıcının da 
onaylaması gerekecektir. 

Kullanıcıları 
oluştur

Formu 
doldurup 
imzalat

TEBFlow
akışı başlat

https://intrateb/kobi/cepteteb-sirketim/sirketim/index.html


Kullanıcılar oluşturulduktan sonra 08.MHZ.FR.1943 numaralı ‘Kurumsal/Ticari Internet Bankacılığı 

İşlem Tutarına Dayalı Yetkilendirme İçin Kullanıcı Başvuru Formu’ Doldurulur, imzalı form 

TEBflow- Müşteri- Veri Güncelleme- Nakit Yönetimi-Kurumsal/Ticari Internet Bankacılığı 

Yetkilendirme adımından onaya gönderilir.

1. Onay

A B

1. Onay

0,00 TL               999.999 TL           Müşterek              1. Onay                  1.Onay

2 kullanıcı onay vermeden
işlem gerçekleşmez. 
A’nın işlemi B’ye onaya düşer.
B’nin işlemi A’ya  onaya düşer.

ÖRNEK FORM

https://intrateb/kobi/cepteteb-sirketim/sirketim/index.html


SPESİFİK YETKİ YAPISI NASIL KURULUR?
BELİRLİ TUTARLARA KADAR MÜNFERİT\MÜŞTEREK 
YETKİLENDİRME



Kurumsal İnternet ve CEPTETEB İŞTE’de farklı tutarlarda 

onaylar verebilen müşterek\münferit yetki yapısı nasıl 

kurulur? 

Dijital kanallarımızda firmaların spesifik tutarlarda onay yapısının kurulması için;

• Her kullanıcı tipi için ayrı bir form yaratılarak kullanıcılar oluşturulmalıdır(1. Onay, 2. onay vs. ). 

• ‘İşlem Tutarına Dayalı Yetkilendirme İçin Kullanıcı Başvuru Formu’nu doldurup TEBFlow akışı 
başlatılır.

Akış tamamlandıktan sonra yetki yapısı otomatik kurulur.

Kullanıcıları 
oluştur

Formu 
doldurup 
imzalat

TEBFlow
akışı başlat

https://intrateb/kobi/cepteteb-sirketim/sirketim/index.html


Kullanıcılar oluşturulduktan sonra 08.MHZ.FR.1943 numaralı ‘Kurumsal/Ticari Internet Bankacılığı 

İşlem Tutarına Dayalı Yetkilendirme İçin Kullanıcı Başvuru Formu’ Doldurulur, imzalı form 

TEBflow- Nakit Yönetimi-Kurumsal/Ticari Internet Bankacılığı Yetkilendirme adımından 

onaya gönderilir.

A B

0,00 TL              20.000   TL           Münferit              1. Onay                  
20.001 TL          50.000 TL           Müşterek              1. Onay                 1.Onay
50-001 TL         100.000 TL          Müşterek              1. Onay                2. Onay

Kurulan yetki yapısına göre
işlemler yapılabilir.

ÖRNEK FORM

https://intrateb/kobi/cepteteb-sirketim/sirketim/index.html


Bu alan doldurulmayacak

0, 00 TL      100,00 TL       Müşterek      1. Onay         1. Onay

FİRMA KAŞE İMZA

Kullanıcı İsim Soyisim

İmza
Kullanıcı İsim Soyisim

İmza

İki adet 1.Onaycının 
MÜŞTEREK onayı için


