
Güvenli Anahtar Kullanımı
Güvenli Anahtar’ınızın kullanımı hakkında yardımcı olabilecek temel fonksiyonları aşağıdaki 
başlıklar altında inceleyebilirsiniz.

Açma / Kapama & Tuş Fonksiyonları

Güvenli Anahtar Açma

Güvenli Anahtar’ınız üzerinde bulunan Yeşil Tuş’u 2 saniye boyunca basılı 
tuttuğunuzda cihazınız kullanım için açılır.

Güvenli Anahtar Kapama

Güvenli Anahtar üzerinde kapama tuşu bulunmaz ve cihaz 30 saniye 
kullanılmadığında otomatik kapanır.

Tuş Fonksiyonları

 Yeşil Tuş

• 2 saniye basılı tutulduğunda Güvenli Anahtar’ınızı açmanızı sağlar. 
• Yazılmış bir karakteri silmenizi sağlar. 
• Tüm girişinizi silmek için basılı tutmanız yeterlidir. 
• İnternet Bankacılığı’na girişlerde kullanacağınız Tek Kullanımlık Şifre’nin oluşturulmasını sağlar.

 Sarı Tuş

• Güvenli Anahtar’ınızı aktive ederken, ilk girmiş olduğunuz PIN’i onaylamak için kullanılır.

İlk Defa PIN Tanımlama

Güvenli Anahtar giriş şifrenizi oluşturmak için Yeşil Tuş’u 2 saniye basılı 
tutarak cihazınızı açınız.

Ekranda “NEW PIN” ibaresini görünce, Güvenli Anahtar’ınızı açmak için 
kullananacağınız en az 4, en fazla 8 haneli PIN kodunu belirleyip cihaz 
üzerinde bu kodu tuşladıktan sonra sol alt köşede yer alan Sarı Tuş’a 
basınız.

Ekranda “NEW PIN CONF” ibaresi görününce belirlemiş olduğunuz PIN 
kodunu tekrar giriniz.

Güvenli Anahtar Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

•  Güvenli Anahtar’ınızın PIN kodunu ardışık veya mantıksal bir düzen izlemeyen rakamlardan 
seçmelisiniz.

•  Belirlemiş olduğunuz PIN kodunuzu girdiğinizde “NOT SAFE” iletisi görüntülenir ise yeni bir PIN 
kodu belirlemelisiniz.

•  Güvenli Anahtar, kendiliğinden PIN ayar ekranına geri döner.



•  Tekrar belirlemiş olduğunuz yeni PIN kodu kullanılabilir ise Güvenli Anahtar’ınız sizden bu kodu 
tekrar girmenizi ve Sarı Tuş’a basmanızı ister.

•  Belirlemiş olduğunuz PIN Kod’u cihazınızı kullanıma açarken yanlış girmeniz durumunda 
Güvenli Anahtar ekranında ‘FAIL 1’ uyarısı görüntülenir. Bu durumda PIN kodunuzu tekrar 
girerek Yeşil Tuş’a basmanız istenir. Hatalı PIN kodu giriş sayısı cihazınızı kapatıp açsanız bile 
cihazınız tarafından hatırlanacağı için PIN kodunuzu 3 defa yanlış girmeniz durumunda ‘FAIL 
3’ uyarısı görüntülenir ve cihazınız kilitlenir. Tekrar kullanıma açmak için PIN kodu kilit açma 
bağlantılarından birini kullanarak yeniden PIN kodunuzu belirleyebilirsiniz.

Aktivasyon

HSBC Şirket İnternet Bankacılığı Güvenli Anahtar’ınızı aktive edebilmeniz için gerekli tüm adımları 
konusunda sizi yönlendirecektir.

Aktivasyon işlemini gerek HSBC Şirket İnternet Bankacılığı’na giriş sırasında Güvenli Anahtar ile 
Giriş opsiyonunu seçerek gerekse giriş yaptıktan sonra Diğer/Güvenli Anahtar İşlemleri/Aktivasyon 
İşlemi menüsü aracılığı ile yapabilirsiniz.

Şirket İnternet Bankacılığı’na Giriş Yaptıktan Sonra Aktivasyon

Güvenli Anahtar’ınızı kullanmaya başlamadan önce aktive etmeniz ve yeni PIN (cihaz şifrenizi) 
belirlemiş olmanız gerekmektedir.

HSBC Şirket İnternet Bankacılığı Güvenli Anahtar’ınızı aktive edebilmeniz için gerekli tüm adımları 
konusunda sizi yönlendirecektir.

Güvenli Anahtar’ınızın arkasında görülen seri numarasını kontrol ettikten sonra ekran 
yönlendirmelerini takip ederek cihazınız ile üreteceğiniz Tek Kullanımlık Şifre’yi de ilgili alana 
girmeniz gerekecektir.

Tek Kullanımlık Şifre’nin doğru girilmesi durumunda Güvenli Anahtar kullanımınız aktive edilmiş 
olacak bundan sonraki girişlerinizde Güvenli Anahtar’ınız ile giriş yapmanız gerekecektir.

Güvenli Anahtar PIN kodunuzu henüz belirlemediyseniz lütfen “İlk Defa PIN Tanımlama” 
bölümünde belirtilen kullanım talimatlarını okuyunuz.

Şirket İnternet Bankacılığı’na Giriş Sırasında Aktivasyon

Güvenli Anahtar’ınızı kullanmaya başlamadan önce aktive etmeniz ve yeni PIN (cihaz şifrenizi) 
belirlemiş olmanız gerekmektedir.

HSBC Şirket İnternet Bankacılığı Güvenli Anahtar’ınızı aktive edebilmeniz için gerekli tüm adımları 
konusunda sizi yönlendirecektir.

Güvenli Anahtar’ınızın arkasında görülen seri numarasının girişini doğru bir şekilde yaptıktan sonra 
ekran yönlendirmelerini takip ederek cihazınız ile üreteceğiniz Tek Kullanımlık Şifre’yi de ilgili alana 
girmeniz gerekecektir.



Tek Kullanımlık Şifre’nin doğru girilmesi durumunda Güvenli Anahtar kullanımınız aktive edilmiş 
olacak bundan sonraki girişlerinizde Güvenli Anahtar’ınız ile giriş yapmanız gerekecektir.

Güvenli Anahtar PIN kodunuzu henüz belirlemediyseniz lütfen İlk Defa PIN Tanımlama bölümünde 
belirtilen kullanım talimatlarını okuyunuz.

Şifre Üretimi

Güvenli Anahtar’ınızın sağ alt köşesinde bulunan Yeşil Tuş’u 2 saniye 
basılı tutarak cihazınızı açınız.

Güvenli Anahtar’ınıza daha önceden tanımlamış olduğunuz PIN 
kodunuzu giriniz ve Güvenli Anahtar’ınızın sağ alt köşesinde bulunan Yeşil 
Tuş’a yeniden basınız.

Kilit Açma

Güvenli Anahtar PIN kodunuzu 3 defa yanlış girmeniz durumunda 
cihazınız kilitlenir. PIN kodunuzu sıfırlamak ve tekrar kullanıma açmak 
için şubeniz ile irtibata geçebilir veya Güvenli Anahtar PIN Açma ekranları 
yardımıyla PIN kodunuzu sıfırlayabilirsiniz.

Şubeniz ile irtibata geçtiğinizde PIN kodu kilitlendikten sonra Güvenli 
Anahtar ekranı üzerinde görüntülenen şifreyi müşteri temsilciniz 
ile paylaşmanız ve kendisinin cep telefonunuza göndereceği şifreyi 
Güvenli Anahtar’ınız üzerinde tuşlamanız gerekmektedir.Bu adımları 
gerçekleştirdikten sonra PIN kodu yenileme işleminizi yine Güvenli 
Anahtar’ınız ile gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet Bankacılığı üzerinden Anında Şifre Açma ekranları ile şifrenizi 
sıfırlamak istediğinizde ise bu ekranlardaki ilgili alanlara kartınıza ve size ait istenen bilgiler ile 
Güvenli Anahtar’ınız üzerinde görüntülenen şifreyi girmeniz gerekir.Bu adımları eksiksiz şekilde 
gerçekleştirdikten sonra sistem tarafından cep telefonunuza PIN kodu sıfırlama sürecini başlatmak 
için gerekli olan şifre gönderilecektir.Size gönderilen bu şifreyi Güvenli Anahtar’ınız üzerinde 
tuşlamanız durumunda Güvenli Anahtar’ınız ile yeniden bir PIN kod belirleyebilirsiniz.

Güvenli Anahtar’ım Bana Ne Söylüyor?

http://www.hsbc.com.tr/tr/kurumsal_isletme/e_bankacilik/sirket_internet/ekran_mesajlari.asp

