
Param ile yapılan tahsilat entegrasyonu ile Dersonet üzerinden çok uygun komisyon 
oranlarıyla, neredeyse her bankaya 12 aya varan taksit uygulayarak öğrenci 
ödemelerini, kredi kartı ödeme ekranlarımızdan tam bir entegrasyon içerisinde 
yapabilirsiniz.

İster sözleşmeye bağlı taksit ödemelerini, isterseniz de kitap, kıyafet gibi bir seferlik 
ödemelerinizi tek tıkla veliye ödeme linki göndererek tahsil edebilirsiniz, veli kendi 
panelinden de ödeme yapabilir. Velinin 3D Secure sistemi ile ister cebinden, ister 
bilgisayarından yapacağı ödeme, ertesi gün doğrudan kurumsal banka 
hesabınıza geçerken, eş zamanlı yapılan tahsilat DERSONET Programında ilgili 
menüye işlenir ve raporlanır.

Param ile yapılan entegrasyon sayesinde

işbirliği ile

• 22 Banka ile 12 taksit’e kadar ödeme alabileceksiniz.
• Pos cihazı almaya ve kurdurmaya gerek olmaksızın tahsilat yapabilirsiniz.
• Her bankadan pos cihazı almak ve her biri için ücret ödemek zorunda kalmazsınız.
• Ciro taahhüdü vermek zorunda kalmazsınız.
• Her bankanın pos işletim ücreti, verimsizlik ücreti masraflarına tabi tutulmazsınız.

SanalPOS ile Ödeme Sisteminin Faydaları

• Eğitim Sözleşmeleri Taksitleri ve Peşinatları
• Kıyafet Ücretleri
• Yemek Ücretleri
• Kitap ve Kırtasiye Ücretleri
• Gezi Ücretleri
• Hizmet Bedelleri ve diğer serbest tahsilatlarınız

SanalPOS CARD HOLDER

BANK NAME

05/12

01234

VALID THRU

123

Lorem ipsum dolor sit a
met, c

onsectetur adipiscing elit. 
Suspendisse condimentum leo in suscipit 

viverra. Aenean ullamcorper nunc sit amet lacinia commodo. Fusce pharetra eleifend congue. Aliquam 

vulputate est metus, nec mollis lectus varius aliquet. Donec sed nunc efficitur nunc ullamcorper 

rhoncus eget sit amet purus.

Param ile aramızda yapılan anlaşma kapsamında hizmet verdiğimiz eğitim 
kurumlarına sanal pos hizmeti sunarak, eğitim ücretleri veya tahsil edilebilen 

tüm ödemeler için öğrenci veya velilerinize TÜM KREDİ KARTLARINA kredi 
kartı ile tek çekim veya taksitle ödeme imkanı sunabilirsiniz.

Alabileceğiniz Ödemeler

Sistemi



• Başvuru sürecinizi kullanmakta olduğunuz Dersonet/Dersonom programı 
   muhasebe modülünden başlatabilirsiniz.

• Başvuru esnasında sizden istenen evrakları, bilgileri ve Param Sözleşmesini ıslak 
   imzalı ve kaşeli olarak Param’a ulaştırmanız yeterli olacaktır.

Tüm başvuru aşamalarınız Param müşteri temsilcileri tarafından takip edilerek, 
işlem adımları için sizi yönlendirirler.

Başvuru Adımları

1- ParamPos Sözleşmesi ve Ekleri
2- Güncel Vergi Levhası
3- Ticaret Odası Sicil Belgesi
4- İmza Sirküleri / Beyannamesi
5- Yetkili Kişi / Kişiler Kimlik Fotokopisi
6- MEB İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
7- Tahsilatlarınızın aktarılmasını istemiş 
      olduğunuz hesaba ait herhangi bir işlem dekontu

• Başvuru esnasında sisteme girmiş olduğunuz IBAN numaranıza ait hesabınıza
   ertesi iş günü saat: 16.30’a kadar tahsilatlarınız aktarılacaktır.

• Komisyon faturaları her ayın son günü üretilir, kayıtlı e-posta adresinize gönderilir.

ParamPOS Kullanmaya Başladıktan Sonra

Turk Elektronik Para A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat 
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında kanunun 
çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak 
BDDK tarafından 27.08.2014 tarihinde faaliyette bulunma izni verilmiştir.

Turk Elektronik Para A.Ş. kurumsal ve bireysel kullanıcılar için tüm mevzuatlara 
uygun olarak elektronik para ihracı ve ödeme çözümleri konusunda hizmet 
vermektedir.

www.param.com.tr

Param / Turk Elektronik Para A.Ş. Hakkında
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