
Paykasa Nerelerde Kullanılır? 

Paykasa kullanım alanları oldukça fazladır. Özellikle tüm dünya ülkelerinde internet 

alışverişleri için neredeyse kullanılan tek sistem olmasının yanı sıra Türkiye’de de kullanım 

alanları yaygınlaşmıştır. Paykasa nerelerde kullanılır sorusunun yanıtı oldukça geniş 

kapsamlıdır. İnternet alışverişinin yapılabildiği ve ödeme seçeneklerinde Paykasa olan her 

internet sitesinde Paykasa kartlar kolaylıkla kullanılabilmektedir. Paykasa, ön ödemeli bir 

sanal karttır. Bu sistem sayesinde internet sitelerinde hiçbir şekilde kişisel bilgi vermeden ya 

da kart bilgilerinizi girmeden kısa sürede güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Dolandırıcılık ve kötü 

yazılım risklerine karşı geliştirilmiş olan Paykasa yöntemi sayesinde bu gibi bilgilerin çalınma 

oranları ciddi anlamda düşmüştür.  

Paykasa Kullanım Alanları Nelerdir? 

Paykasa kullanan siteler günümüzde oldukça fazladır. Binlerde internet sitesi Paykasa ile 

ödemeleri kabul etmektedir. Bu site sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu alanda 

uzman kişilerce, yakın dönemde internet alışverişlerinde kullanılabilecek tek yöntem olarak ön 

görülmektedir. Paykasa sistemleri ile birçok alanda alışveriş yapmanız mümkündür. Bunlar: 

 Binlerce anlaşmalı alışveriş sitesi, 

 Bahis siteleri, 

 Oyun platformları, 

 Tekstil alışverişleri, 

 Teknoloji cihazları alışverişleri için Paykasa kullanabilirsiniz. 

Özellikle bu platformlarda kendinizi güvende hissederek, bilgilerinizin çalınma riski olmadan 

alışveriş yapmanız mümkündür. Paykasa aracılığı ile alışveriş yaparken tek yapmanız gereken 

16 haneli pin kodunu girmektir. Paykasa kartının içinde kişisel bilgileriniz, kart bilgileriniz, 

hatta isim ve soyadınız bile bulunmamaktadır. Kartın içinde yüklü olan parayı, kart üzerinde 

yazan 16 haneli pin kodu aracılığı ürünlerinizi satın almak için kullanmanız yeterlidir. 

Paykasa nerelerde kullanılır, sorusunun yanıtı özetle yukarıdaki gibidir. 

Paykasa Güvenilir Bir Sistem mi? 

Paykas online şekilde güvenlikli olarak alışveriş yapmaya olanak tanımaktadır. Özellikle 

yabancı internet siteleri, bahis siteleri ya da oyun platformları kart ve kişisel bilgilerin en fazla 

çalındığı platformlardır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için belirli bir bütçe ile Paykasa kart 

satın alabilir ve bu platformlardan bilgi çalınma riskiniz olmadan güvenle alışveriş 

yapabilirsiniz. Oyun sevenler ve bahs tutkunları için en ideal ödeme yöntemlerinden biri olan 

Paykasa sistemleri, birçok farklı bahis platformunda ve oyun sisteminde geçerli bir ödemedir. 

Paykasa Nasıl Kullanılır? 

Paykasa satın almak oldukça kolaydır. Kartı satın aldıktan hemen sonra Paykasa’nın ayrıcalıklı 

dünyasından faydalanmaya başlayabilirsiniz. Alışveriş mağazalarının büyük bir kısmında 

geçerli olan Paykasa ödeme sistemleri özellikle oyun severler ve bahis tutkunları tarafından 

tercih edilmektedir. Yabancı sitelerden alışveriş yaparken de kullanılabilen Paykasa, 

yüklediğiniz bakiyeye göre özel bir PIN kodu oluşturmaktadır.  



Paykasa Güvenilir mi?  

Paykasa, en güvenilir ödeme sistemlerinin başında gelmektedir. Kredi kartları ya da banka 

kartları kart bilgilerinin ötesinde kişisel ve oldukça özel bilgileri de saklamaktadır. Kötü 

yazılımlarının eline geçtiğinde bu bilgileri geri almak ya da dolandırılma durumlarının önüne 

geçmek mümkün olmamaktadır. Paykasa tarafından oluşturulan güvenlik sistemleri ve 

güvenlik kodları sayesinde bu kartın çalınması, başka şahıslar tarafından kullanılması 

mümkün değildir. Size özel olarak yaratılan kodların kullanım sınırı bir seferliktir. Bu sayede 

de Paykasa ödeme yöntemleri tercih ettiğiniz zaman yüzde yüz güvenilir bir sistem kullanmış 

olursunuz. PIN numaralarının tahmin edilmesi ya da çalınması mümkün değildir. Bu sebeple 

de Paykasa cüzdanında bulunan bakiyenin farklı kişiler tarafından kullanılması söz konusu 

olmamaktadır. Paykasa günümüzde binlerce alışveriş sitesinde, bahis platformunda, yabancı 

sitelerde ve oyun sitelerinde kullanılmaktadır. Paykasa nerelerde kullanılır sorusunun 

yanıtı ise yakın zamanda, internet üzerinden alışveriş yapılacak her siteden olarak 

değişecektir. 

https://www.paykasas.com 

https://pay.web.tr 
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