
Sıkça Sorulan Sorular 

Uygulamayı kullanmak için DenizBank müşterisi olmak zorunlu mudur? 
Hayır, Deniz Kabuğu kullanmak için DenizBank müşterisi veya herhangi bir banka müşterisi olma şartı 
bulunmamaktadır. 
 
 
Kartvizit paylaşımı için ne yapmam gerekiyor? 
Kartvizit paylaşımı için öncelikle uygulama içine kartvizitinizi eklemeniz gerekmektedir.  
Bunun için de “Cüzdan” menüsü altında bulunan “Kartvizitler” menüsünden kartvizitinizin fotoğrafını 

çekerek uygulamaya ekleyebilir veya “oluştur” menüsü altından farklı şablonlardan dilediğinizi 

seçerek kendinize kartvizit oluşturabilirsiniz. Kartvizitinizi ekledikten sonra telefonunda Deniz Kabuğu 

yüklü olan başka birisi ile telefonları hafifçe sallayarak veya kartvizitinizi sağa çekerek kartvizit 

paylaşımı yapabilirsiniz.  

 

Deniz Kabuğu uygulaması nerelerde işime yarayacak? 
Deniz Kabuk uygulaması; 

 Cüzdanınızın yanınızda olmadığı durumlarda fastPay mobil cüzdanınıza bağlanarak nakit 

ihtiyacınızı karşılayabilir,  

 İş toplantılarınızda fiziki kartvizit taşımadığınız veya unuttuğunuz zamanlarda iş 

arkadaşlarınızla kartvizitinizi paylaşabilir, 

 Cüzdanınızda bulunan ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, kredi kartı gibi önemli belgelerin 

fotoğraflarını yükleyerek anında bilgilerinize ulaşabilir, 

 Her zaman kullanmadığınız ve cüzdanınızda ağırlık yapan belgelerinizi -sadakat kartları, 

önemli notlar vb.- saklayabilir, 

 Sevdiklerinizin fotoğraflarını saklayabilir, 

 Unuttuğunuz şifrelerinize anında ulaşabilir,  

 Şubeye gidecek zamanınız olmadığında anında Kart, Kredi ve Mevduat başvuruları 

yapabilirsiniz. 

 

Deniz Kabuğu uygulamasını iptal edebilir miyim? 
Deniz Kabuğu uygulamasının iptali yapılamaz. Sadece uygulama içerisinde yer alan bilgiler DenizBank 
İletişim Merkezi aranarak silinebilir. 
 

Referans numarası nedir? Girmek zorunlu mudur?  
Referans numarası DenizBank çalışanlarının müşterilere uygulama yüklediğinde girdikleri numaradır. 
DenizBank çalışanlarına özel geliştirilmiş bir alandır. 
 
 
Telefon numarası değiştiğinde, nasıl aynı bilgiler ile kayıt olacağım? 
Telefon numaranız değiştiğinde yeni numaranızla eski Deniz Kabuğu hesabınıza ulaşamazsınız. 
Telefon numaranızı değiştirdiyseniz güvenliğiniz açısından İletişim Merkezi’ni arayarak bilgilerinizi 
sildirebilir, yeni telefon numaranızla Deniz Kabuğu’nu baştan yükleyerek tüm bilgilerinizi baştan 
kaydedebilirsiniz.  
 



Deniz Kabuğu uygulamasını hangi telefonlara yüklenebilmektedir? 
Deniz Kabuğu uygulaması IOS ve Android işletim sistemine ait tüm cihazlara, App Store veya Google 
play store üzerinden indirilebilir.(IOS 8.0, Android 4.0 altındaki işletim sistemlerine uygulama 
yüklenememektedir.) 
 
 
Deniz Kabuğu uygulaması ücretli mi? 
Hayır, Deniz Kabuğu uygulamasını akıllı telefonunuzun uygulama mağazasından ücretsiz olarak 
indirebilirsiniz. 
 
 
Telefonu salladım ama diğer kişiye kartım gitmedi, diğer kişinin kartı gelmedi. Ne yapmalıyım? 
Kartvizit paylaşımında, tarafların telefonunu aynı anda sallanması gerekmektedir. İşleminiz tekrar 
başarısız olduysa, uygulamanın konumunuzu kullanmasına izin verilmemiş olabilir. Telefonunun 
genel ayarlarında Deniz Kabuğu menüsüne girip ve konumu aktifleştirip, işleminizi 
gerçekleştirebilirsiniz. 
 

Cüzdan menüsüne kartvizit eklemek istediğimde siyah ekran çıkmaktadır. Ne yapmalıyım? 
Cüzdan menüsünün ilk girişinde eğer fotoğraf ve kamera kullanımına izin verilmediyse, kartvizit 
eklenmek istendiğinde siyah ekran çıkmaktadır. Telefonun genel ayarlarında Deniz Kabuğu 
menüsünden fotoğraf ve kamera kullanımına izin vererek, işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 
 

Uygulamaya her türlü kartvizit ve belgelerimizi ekleyebiliyor muyuz? 
Evet, her türlü kartvizit ve belge eklenmektedir. 
 

Uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yapabilir miyim? 
Evet, Evinde Bankacılık menüsünden kredi kartı başvurusu ve takip yapılmaktadır. 
 

Deniz Kabuğu uygulamasına sosyal medya bilgilerimle giriş yapabilir miyim? 
Hayır, Deniz Kabuğu uygulamasına cep telefonu numaranız ve e-mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. 
 
 
Deniz Kabuğu uygulaması telefonumdaki diğer dosyalara erişim yapabilir mi? 
Evet, Deniz Kabuğu fotoğraflar klasöründe ve kontak listenize erişim istemektedir. 
 

Deniz Kabuğu kullanan birden çok kişi, aynı bölgede ve aynı anda telefonlarını sallarsa, 
tanımadığım kişilere kartvizit bilgilerim gider mi? 
Evet, aynı bölgede (20m civarında) aynı anda telefonu sallayan insanlara kartvizit gitmektedir. 
 

Deniz Kabuğu uygulaması sosyal medyada benim adıma paylaşımda bulunur mu? 
Hayır, Deniz Kabuğu Sosyal Medyada paylaşımı yapmamaktadır. 
 

Deniz Kabuğu uygulamasının yüklü olduğu telefonum çalınır ya da kaybolursa ne yapmalıyım? 
444 0 800 numaralı DenizBank İletişim Merkezi’ni arayarak uygulamadaki kayıtlı olan tüm kayıtlı 
veriler sildirilir. 



Deniz Kabuğu uygulamasında ulaşılmamasını istediğim kartvizit ve belgeleri şifreleyebilir miyim? 
Yeni klasör oluşturduktan sonra, “Düzenle” butonuna basarak, sol altta çıkan kilit ikonuna basıp, 
klasörün şifresini aktifleştirebilirsiniz. Şifre diğer dosyadaki şifre ile aynı olacaktır. 
 

Deniz Kabuğu uygulaması bilgileri telefonumda mı yoksa internette bir alanda mı saklar? 
Deniz Kabuğu tüm bilgileri bulutta saklamaktadır. 
 
 
Deniz Kabuğu uygulamasında belgeler ya da kartvizitler için bir depolama alanı sınırı var mı? 
Hayır, depolama alanı sınırı yok, istediğiniz kadar kartvizit ve fotoğraf saklayabilirsiniz. 
 

Deniz Kabuğu için kullandığım şifremi unutursam ne yapmalıyım? 
Cüzdan menüsünde herhangi bir dosyaya girdiğinizde en altta yer alan “Parolamı Unuttum” 
adımından şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Şifrenizi sıfırlamak için cep telefonunuza gelen doğrulama 
SMS’inde bulunan tek kullanımlık şifrenizi girmenizin ardından, Deniz Kabuğu uygulamasına kayıtlı 
olduğunuz e-mail adresinize gelen doğrulama linkine tıklayarak şifrenizi baştan oluşturabilirsiniz.  
 

Deniz Kabuğu uygulamasına kaydettiğim belgeleri ve kartvizitleri göremiyorum! Ne yapmalıyım? 
Bu durumda 444 0 800 numaralı DenizBank İletişim Merkezini arayabilirsiniz. 
 

Deniz Kabuğu uygulamasına İnternet Bankacılığı ya da MobilDeniz üzerinden erişilebilecek mi? 
Hayır, Deniz Kabuğu uygulamasına başka bir kanaldan erişilmemektedir. 
 

Deniz Kabuğu uygulaması telefonumdan yanlışlıkla silinirse kaydettiğim bütün bilgiler de silinir mi? 
Hayır, uygulamayı tekrar yüklediğinizde ve daha önce kullandığınız telefon numarası ve e-mail 
adresinizle giriş yaptığınızda tüm eklemiş olduğunuz bilgileri görebilirsiniz. 
 

Cep telefonu şifremi öğrenen kişiler uygulamaya ulaşabilir mi, uygulama için ayrı şifre 
kullanabiliyor muyuz? 
Cep telefonunuz ve uygulamanın şifresi aynı veya farklı olabilir. Deniz Kabuğu’nda 1111 ve 1234 gibi 
sıralı ve basit kombinasyonlu şife oluşturamazsınız. Ayrıca kullandığınız son 3 şifreyi de 
kullanamazsınız. Deniz Kabuğu uygulaması sadece tek cihazda çalışmakta olup, aynı telefon 
numaranızla, iki farklı telefondan aynı anda giriş yapılamaz. 
 

Kaç defa hatalı giriş yaparsam şifremi bloke ederim? 
Parolanızı 3 kere yanlış girdiğiniz takdirde bloke olmaktadır. 
 

Evinde Bankacılık ne demektir? 
Evinde Bankacılık şubeye gelmenize gerek kalmadan kolayca bankacılık işlemleri yapabileceğiniz 
platformun genel adıdır. Deniz Kabuğu bir Evinde Bankacılık ürünüdür. Bu ürünle kredi, kredi kartı, 
mevduat başvurusu yapabilir, sonraki süreçlerde de şubeye gelmenize gerek bulunmamaktadır. 
Anında akıllı telefonunuza indirebileceğiniz fastPay uygulamamıza tek tuşla Deniz Kabuğu’ndan 
ulaşarak, 7/24 ücretsiz para transferi, üye işyerlerinde avantajlı ödeme yapabilirsiniz.  
 



Deniz Kabuğu Uygulamasını kullanarak Vadeli Mevduat nasıl açılıyor? 
Deniz Kabuğu’nu akıllı telefonunuza indirdikten sonra Evinde Bankacılık Vadeli Mevduat adımlarını 
takip ederek Vadeli Mevduat açma menüsüne gelebilirsiniz. DenizBank müşterisiyseniz Internet 
Bankacılığı’na girişte kullandığınız kullanıcı adı ve  e-parola ile kolayca İnternet Bankacılığı’na giriş 
yapabilirsiniz. İnternet Bankacılığı parolanız yoksa almak için “Dokunun”’a gelerek İnternet 
Bankacılığı’na bağlanabilirsiniz. DenizBank müşterisi değilseniz; önce Vadesiz Hesap açarak Dijital 
Müşteri olabilir, daha sonra Internet Bankacılığı’nı kullanarak size özel faiz oranlarıyla Vadeli 
Mevduat hesabını açıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Vadesiz Hesap açmak için “formu doldurun”a 
tıklayarak müşteri kaydınızı oluşturabilirsiniz.  
 

Dijital Mevduat’ın avantajı nedir? Neden bu ürüne başvurmalıyım? 
Dijital Mevduat sizler için çok daha avantajlı faiz oranları önererek yatırımınızın değerini artırır. 
Üstelik dilediğiniz yerden ve dilediğiniz zaman Dijital Mevduat başvurusunda bulunabilir, yerinizden 
kalkmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 
 
 
Uygulama içinden yapılan kredi başvurularında süreç nasıl işliyor? 
DenizBank müşterisi olun ya da olmayın, uygulama içinden Dijital Kredi’ye kolayca başvuru 
yapabilirsiniz. Başvurunuzu başarı ile tamamladıktan sonra krediniz onaylandıysa sizi en kısa sürede 
Direk Satış ekibimiz arayıp randevu alacak, kredinizin hesabınıza geçmesi için gerekli prosedürü 
tamamlamak için yanınıza gelecektir. İşlemleri hızlıca hallettikten sonra kredi tutarınız aynı gün 
içinde hesabınıza yatırılacaktır. Eğer DenizBank müşterisi değilseniz, hesap açmak için de Direk Satış 
ekibi size yardımcı olacak, gerekli yönlendirmeleri yapacaktır.  
 

Dijital Kredi’nin avantajı nedir? Neden bu ürüne başvurmalıyım? 
Dijital  Kredi sizler için çok daha avantajlı faiz oranları önererek uygun koşullarda kredinizi 
kullanmanızı sağlar.  Üstelik dilediğiniz yerden ve dilediğiniz zaman Dijital Kredi başvurusunda 
bulunabilir, yerinizden kalkmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 


