
Mobil Ödeme 
“Bir Cüzdan” 



“Bir Cüzdan” Nedir? 
Cepte,	  webde	  yada	  mağaza,	  restoran,	  market	  gibi	  sanal	  olmayan	  bir	  lokasyonda	  alış-‐
veriş	  yaparken	  kullanabileceğiniz;	  
Kayıt	  ve	  kullanıcı	  adı/şifre	  gerek+rmeyen,	  kredi	  karA	  bilgilerinizi	  hiçbir	  kurum	  veya	  kişi	  
ile	  paylaşmadan,	  tek	  tuşla,	  hızlı	  ve	  güvenli	  ödeme	  yapmanızı	  sağlayan	  bir	  mobil	  
cüzdan	  ve	  ödeme	  plaFormudur.	  
	  



Patent 
Kredi	  karA	  verilerini	  online	  olarak	  
saklamayan	  ve	  ödeme	  anında	  sanal	  pos	  
üzerinden	  hızlı	  ve	  güvenli	  bir	  şekilde	  
ödemenin	  tamamlanmasını	  sağlayan	  
ödeme	  yöntemi	  için	  ulusal	  ve	  uluslararası	  
patent	  başvuruları	  tamamlandı.	  

Yöntem ve Patent 
Kredi	  karA	  bilgileri	  merkezi	  bir	  sunucu	  
üzerinde	  değil,	  kullanıcının	  kendisine	  ait	  
akıllı	  telefonu	  üzerinde	  güvenli	  şekilde	  
saklanır.	  
Bu	  yöntem	  ile	  merkezi	  sunucu	  üzerinde	  
saklanan	  data’nın	  kime	  ait	  olduğunu	  
belirleyen	  bir	  kullanıcı	  adı/şifre	  
oluşturmadan,	  kayıt	  olmadan,	  hızlı	  ve	  
güvenli	  ödeme	  yapılabilmektedir.	  



Amaç 
Ödeme	  işlemi	  sırasında;	  tükeKcinin	  yaşadığı	  tecrübeyi	  en	  basit	  ve	  en	  güvenli	  hale	  
geKrmek.	  	  
	  
m-‐Kcaret	  ve	  e-‐Kcaret	  plaFormlarında	  hızlı	  ve	  güvenli	  ödeme	  yapılmasını	  sağlamak.	  
	  
Özellikle	  m-‐Kcaret	  ve	  e-‐Kcaret	  hacmini	  arLrarak	  SetPay	  Mobile	  in	  fiziksel	  mağaza	  ve	  
restoran	  ödemelerinde	  yaygın	  şekilde	  kullanımını	  sağlamak.	  



Vergini Telefonunla Öde 
iPhone,	  Android	  ve	  Windows	  Phone	  akıllı	  telefonlar	  ile	  “Bir	  
Cüzdan”	  uygulaması	  ile	  Belediye’ye	  yapılacak	  ödemelerin	  
mobilden	  de	  yapılması	  sağlanacakAr.	  
	  
	  
	  
Vergi	  borcu	  ödemesi	  için	  vatandaşların	  bilgisayar	  başında	  olması	  
gerekmez.	  
	  
Evde,	  otobüste,	  sokakta	  3G	  veya	  Wi-‐Fi	  internet	  üzerinden	  ödeme	  
yapılabilir.	  
	  
	  



1-‐	  İlk	  Ekran	  
Kayıt	  gerekKrmeden	  
kredi	  karA	  eklenir.	  

2-‐	  Kart	  Ekleme	  
Kullanıcı	  kredi	  karA	  
bilgilerini	  tuşlar.	  

4-‐	  Ana	  Ekran	  ve	  
Ödeme	  

“ÖDE”	  butonuna	  
basıldığında	  ödeme	  

işlemi	  başlar.	  

Uygulamayı Kullanmaya Başlamak 

3-‐	  Şifre	  Oluşturma	  
Kullanıcı	  ödeme	  
yapmak	  için	  

kullanacağı	  1	  şifre	  
oluşturur.	  



2-‐	  Ödenecek	  Tutar	  Kontrol	  Edilir	  
Kimlik	  numarasını	  giren	  

kullanıcılar	  borç	  tutarını	  görür	  ve	  
ödeme	  yapmak	  istediği	  kredi	  

karAnı	  seçer.	  

3-‐	  Pin	  Code	  
Ödeme	  şifresini	  girerek	  ödemeyi	  

tamamlar.	  

2 Adımda Vergi Ödemek 

1-‐	  Vergi	  Borcu	  Görüntülenir	  

Vatandaş	  vergi	  borcunu	  
görüntülemek	  için	  gerekli	  

bilgileri	  girer	  ve	  ödeme	  tutarını	  
görür.	  



Teşekkürler 


