
DEĞERLİ ORTAKLAR  
 31.12:2022 tarihi itibariyle ESKOKART ile yapılan kartlı alış-veriş sistemi sona erecektir.   
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren “ yeni KARTSIZ alış-veriş sistemine geçilecek olup, kartsız 
yeni alış-veriş sistemi uygulaması şu şekilde olacaktır : 
  
1-KISA MESAJ (SMS )SİSTEMi :  
 
Bu uygulama yönteminde anlaşmalı mağazada yaptığınız alış-veriş sonrasında kasiyer sizden 
ödeme türünü sorduğunda  SMS (kısa mesaj) sistemini  tercih ettiğinizi söyleyeceksiniz. Sizden 
cep telefonu numaranızı isteyen kasiyere  cep telefonu numaranızı verdikten  sonra 
telefonunuza bir SMS (kısa mesaj)  kodu gelecek. Gelen kodu kasiyere söyledikten sonra işlem 
onaylanacak ve alış-verişiniz tamamlanacaktır.  
(NOT:Kısa mesaj kodunuz 120 saniye için geçerli olup, İşlem sonrası kendiliğinden iptal 
olacaktır.) 

  
2-KAREKOD  SİSTEMİ İLE ÖDEME :  
Bu uygulama yönteminde uygulamayı kullanacak ortak cep telefonuna önceden yeni sistem 
mobil uygulamasını İndirecektir.   
Anlaşmalı mağazada yaptığınız alış-verişiniz bittiğinde kasiyer size ödeme türünü sorduğunda 
“karekod“ ile ödemek istiyorum dediğinizde kasiyer “karekod” seçeneğini 
işaretleyecek,sizdenkarekodunuzu okutmanızı isteyecektir. Karekodunuzu okuttuğunuzda alış-
verişiniz tamamlanacaktır. (Her alış-veriş için ayrı karekod uygulanacaktır.) 
 
(NOT: Her ortak istediği yöntemden biriniseçebilir veya her ikisini de tercih edebilir.) 

  
  

YENİ ALIŞ-VERİŞ SİSTEMİNİN KOLAYLIKLARI VE AVANTAJLARI  
  
1-Kartımı kaybettim veya kartımı unuttum derdinden kurtulacaksınız. Size ait kartın başkası 
tarafından kullanılma riski ortadan kalkacaktır.  

2-Cep telefonunuza indireceğiniz yeni sisteme ait  mobil uygulama sayesinde daha güvenli ve 
daha hızlı alış-veriş yapabileceksiniz.   

3-Gün içerisinde yaptığınız tüm alış-verişleri mobil uygulama sayesinde anında 
görebileceksiniz.  

4-İptal ve iade işleminiz daha kolay ve hızlı olabilecek. Slip ve fiş arama derdinden kurtulacak, 
size iletilen referans kodu ile iptal ve iade işleminizi anında yapabileceksiniz.  

5-Akıllı telefon kullanmayanlar  ile akıllı telefonu olmayanlar SMS (kısa mesaj) ile alış-
verişlerini daha kolay ve hızlı yapabileceklerdir.  

6-Sizin belirleyeceğiniz yakınlarınıza kontrolü sizde olmak kaydı ile ek hesap açılabilecektir. 

7-Mobil uygulama sayesinde kampanyalardan haberdar olabileceksiniz.  

8-Harcama sonrası kalan limitinizi anında görebileceksiniz.  

9-Mobil uygulama ile tüm anlaşmalı mağazaları harita üzerinde görebileceksiniz.  

10-Yeni eklenen anlaşmalı mağazaları görebileceksiniz.  

11-Mobil uygulama ile geriye dönük yaptığınız alış-verişlerinizi görebileceksiniz.  


