
 

 

OPERASYONDA İNOVASYON 
 

 

 



UYGULAMAYA GİRİŞ  
 

 
 

• OPİ tanımı yapılan firma müşteri numarası, giriş yapacak kullanıcının T.C. kimlik numarası ve ilk girişte teyitli cep telefonuna gönderilecek SMS şifresi 

ile OPİ’ ye giriş yapılabilmektedir.  

 

• İlk giriş işleminde müşterilerimizin kendi şifrelerini belirleyeceği sayfaya yönlendirme yapılmaktadır. 

 

• Giriş sayfasında yer alan “Hemen Yükle” butonu ile mobil uygulamanın hızlıca yüklenebileceği QR Kod bilgilerine erişim sağlanmaktadır. 

 

• “Şifremi Unuttum” alanından ise müşterilerin güvenlik doğrulama adımlarını tamamladıktan sonra yeni şifre oluşturmaları sağlanmaktadır. 

  

  



ANASAYFA       

 

 

• OPİ ‘de tanımlı hesapların TL, EUR ve USD cinsinden değerleri bu alan üzerinden izlenebilmektedir. 

 

• Kullanıcılar kendi onayında bekleyen ya da diğer kullanıcıların onayında bekleyen işlem adedini görebilmekte ve ilgili sayfalara yönlendirilmektedir. 

 

• İşlem menüleri ve profil ayarlarına da bu alan üzerinden erişilebilmektedir. 

 

 



  

 

HESAP İŞLEMLERİ 

• OPİ ‘de tanımlı hesap bilgilerinin izlenebildiği alandır. 

 

 

  



• Seçilen hesaba ilişkin hareketler izlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. 

 

 

  



TALİMATLI İŞLEMLER 

 

• İşlem İzleme alanında yer alan; 

Onay Bekleyen İşlemler alanından, onayda bekleyen tüm işlemler izlenebilmekte ve kullanıcıların yetkisi dahilinde işlem yapılabilmektedir. 

Devam Eden İşlemler alanından, Banka işlem havuzunda bekleyen tüm işlemler izlenebilmekte ve kullanıcıların yetkisi dahilinde işlem yapılabilmektedir. 

Tamamlanan İşlemler alanından, süreci tamamlanmış işlemler izlenebilmekte ve işlem dekontları alınabilmektedir. 

Red/İptal Edilen İşlemler alanından, Banka veya OPİ kullanıcısı tarafından Red/İptal edilen işlemler izlenebilmektedir. 

 

 

 



• İşlem Oluşturma alanından ise, kullanıcılar yetkisi bulunan işlem tipi ve hesaplardan Bankaya talimat gönderimi yapabilmektedir. 

• Talimat gönderiminde, gerçekleştirilecek işlem adedi ve toplam tutar yazılarak ilişkili belgeler yüklenmelidir. 

• Acil ve Normal seçimi ile Bankaya gönderilecek talimatlar aynı gün, Ertesi Gün seçimi ile gönderilecek talimatlar bir sonraki iş günü 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 



TOPLU İŞLEMLER – HAVALE/EFT İŞLEMLERİ 

 

• İşlem İzleme alanında yer alan; 

Onay Bekleyen İşlemler alanından, onayda bekleyen tüm işlemler izlenebilmekte ve kullanıcıların yetkisi dahilinde işlem yapılabilmektedir. 

Devam Eden İşlemler alanından, Banka işlem havuzunda bekleyen tüm işlemler izlenebilmekte ve kullanıcıların yetkisi dahilinde işlem yapılabilmektedir. 

Tamamlanan İşlemler alanından, süreci tamamlanmış işlemler izlenebilmekte ve işlem dekontları alınabilmektedir. 

Red/İptal Edilen İşlemler alanından, Banka veya OPİ kullanıcısı tarafından Red/İptal edilen işlemler izlenebilmektedir. 

 

 

 



• İşlem Oluşturma alanından ise, Toplu EFT/Havale İşlemlerine ilişkin giriş işlemi yapılmaktadır. 

• İşlem tarihi alanından, eft/havale işleminin gerçekleştirilmek istendiği tarih seçimi yapılmaktadır. 

• İşlem detayları, sayfa üzerinde yer alan şablon kullanılarak toplu olarak eklenebilmekte ya da manuel ekleme yapılabilmektedir. 

 



TOPLU İŞLEMLER – VERGİ/GÜMRÜK TAHSİLATLARI 

 

• İşlem İzleme alanında yer alan; 

Sorgu Sürecindeki İşlemler alanından, girişi yapılmış olan kayıtların borç bilgisi sorgulanmakta ve sorgulanan kayıtlara ilişkin seçim yapılmaktadır. 

Onay Bekleyen İşlemler alanından, onayda bekleyen tüm işlemler izlenebilmekte ve kullanıcıların yetkisi dahilinde işlem yapılabilmektedir. 

Devam Eden İşlemler alanından, Banka işlem havuzuna düşen ve işlem gününde belirli aralıklarla sistemsel olarak gerçekleşecek olan tüm işlemler 

izlenebilmektedir. 

Tamamlanan İşlemler alanından, süreci tamamlanmış işlemler izlenebilmekte ve işlem dekontları alınabilmektedir. 

Red/İptal Edilen İşlemler alanından, OPİ kullanıcısı tarafından Red/İptal edilen işlemler izlenebilmektedir. 

 

 



• İşlem Oluşturma alanından ise, Toplu Vergi/Gümrük işlemlerine ilişkin giriş işlemi yapılmaktadır. 

• Vergi Türü ve Sorgulama Tipi seçimine göre ilgili alanlara bilgi girişi yapılmaktadır. 

• İşlem detayları, sayfa üzerinde yer alan şablon kullanılarak toplu olarak eklenebilmekte ya da manuel ekleme yapılabilmektedir. 

 

 

  



TOPLU İŞLEMLER – KURUM TAHSİLATLARI 

 

• İşlem İzleme alanında yer alan; 

Sorgu Sürecindeki İşlemler alanından, girişi yapılmış olan kayıtların borç bilgisi sorgulanmakta ve sorgulanan kayıtlara ilişkin seçim yapılmaktadır. 

Onay Bekleyen İşlemler alanından, onayda bekleyen tüm işlemler izlenebilmekte ve kullanıcıların yetkisi dahilinde işlem yapılabilmektedir. 

Devam Eden İşlemler alanından, Banka işlem havuzuna düşen ve işlem gününde belirli aralıklarla sistemsel olarak gerçekleşecek olan tüm işlemler 

izlenebilmektedir. 

Tamamlanan İşlemler alanından, süreci tamamlanmış işlemler izlenebilmekte ve işlem dekontları alınabilmektedir. 

Red/İptal Edilen İşlemler alanından, OPİ kullanıcısı tarafından Red/İptal edilen işlemler izlenebilmektedir. 

 



• İşlem Oluşturma alanından ise, Kurum işlemlerine ilişkin giriş işlemi yapılmaktadır. 

• Kurum seçimine göre ilgili alanlara bilgi girişi yapılmaktadır. 

• İşlem detayları, sayfa üzerinde yer alan şablon kullanılarak toplu olarak eklenebilmekte ya da manuel ekleme yapılabilmektedir. 

 



TOPLU İŞLEMLER – MAAŞ İŞLEMLERİ 

 

• İşlem İzleme alanında yer alan; 

Onay Bekleyen İşlemler alanından, onayda bekleyen tüm işlemler izlenebilmekte ve kullanıcıların yetkisi dahilinde işlem yapılabilmektedir. 

Devam Eden İşlemler alanından, Banka işlem havuzunda bekleyen tüm işlemler izlenebilmekte ve kullanıcıların yetkisi dahilinde işlem yapılabilmektedir. 

Tamamlanan İşlemler alanından, süreci tamamlanmış işlemler izlenebilmekte ve işlem dekontları alınabilmektedir. 

Red/İptal Edilen İşlemler alanından, Banka veya OPİ kullanıcısı tarafından Red/İptal edilen işlemler izlenebilmektedir 

 

 
 

  



• İşlem Oluşturma alanından ise, Maaş İşlemlerine ilişkin giriş işlemi yapılmaktadır. 

• İşlem tarihi alanından, eft/havale işleminin gerçekleştirilmek istendiği tarih seçimi yapılmaktadır. 

• İşlem detayları, sayfa üzerinde yer alan şablon kullanılarak toplu olarak eklenebilmekte ya da manuel ekleme yapılabilmektedir. 

 



KULLANICI TANIMLARI 

 

• Kullanıcı Yönetimi alanından, ana kullanıcı ve varsa eklenmiş olan alt kullanıcılara ait bilgiler izlenebilmektedir. 

 

• Alt kullanıcı ekleme yetkisi bulunan Ana Kullanıcılar, yeni kullanıcı ekleyebilmekte ve yetkilendirme yapabilmektedir. 

 

 
 



• İşlem Onay Kuralları alanından ise, Ana kullanıcı tarafından işlem tipi bazında onay kuralı oluşturulabilmektedir. 

 

 

 

  

 

 

 

 


