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PARAM İLE ÖDEME 
ALMAK ÇOK KOLAY

Sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen sanal ve fiziki POS 
ürünlerinden oluşan ParamPOS, başta KOBİ’ler, e-ticaret firmaları, bayi 

ağı olan şirketler olmak üzere 50 binin üzerinde kurumsal ve bireysel 
müşterinin tahsilatlarına aracılık ediyor.

 ParamPOS consists of virtual and physical POS products developed in line with sectoral 
 needs mediate the collections of more than 50 thousand corporate and individual customers, 

 primarily SMEs, e-commerce companies, companies with a dealer network. 

 IT IS VERY EASY TO PAY WITH PARAM 
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D ijital dönüşüm ve pandeminin etkisiyle 
alışveriş alışkanlıkları değişen tüketi-
ciye kolay ve hızlı hizmet veren Param 

2021 yılında, finansal teknoloji sektöründe yük-
selişe geçti. Marka, e-ticaret başta olmak üze-
re alışverişte yılın son günlerinde de önemli bir 
büyüme kaydetti. Param'ın Kurucusu Emin Can 
Yılmaz ile dijital ödeme sistemlerinin Türk fi-
nans sistemindeki gelişimi ve sektördeki hamle-
lerini konuştuk.

Param nedir, dergimizin okuyucuları için 
kısaca anlatır mısınız?

Param, finansal teknolojileri herkes için ula-
şılabilir kılma hedefiyle kurulmuş; paranızı ko-
layca dijitale taşımanızı ve işlemlerinizi hızlı ve 
basit olarak gerçekleştirmenizi sağlayan Türki-      
ye’nin öncü elektronik para kuruluşudur. Sun-
duğu avantajlarla ön ödemeli kart, sanal POS, 
cüzdan gibi birçok alanda hem kurumsal hem 
de bireysel müşterilere çözümler üretmektedir.

“SEKTÖRDE YENİLİKÇİ İŞ BİRLİKLERİNE 
İMZA ATIYORUZ”

Sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen 
sanal ve fiziki POS ürünlerimizden ParamPOS’la 
başta KOBİ’ler, e-ticaret firmaları, bayi ağı olan 
şirketler olmak üzere 50 binin üzerinde kurum-
sal ve bireysel müşterinin tahsilatlarına aracılık 
ediyoruz. Yerel (TROY) ve global (Visa, Master-
card, Discovery) anlaşmalı ParamKart’la 5 mil-
yon kullanıcıya ön ödemeli kart hizmeti veriyo-
ruz. 100’ün üzerinde ortak markalı kart projesi 
ve uygulamalarımızla çözüm ortaklarımızdan 
AVM’lere, büyük perakende firmalarından lojis-
tik şirketlerine kadar birçok farklı sektörde ye-
nilikçi iş birliklerine imza atıyoruz. 

Param finansal olarak ne gibi bir kolaylık 
sağlıyor?

Müşterilerimize hem tahsilat gerçekleştirir-
ken hem de ödeme yaparken birçok kolaylık sağ-
lıyoruz. Kartlı ödemenin olduğu her yerde bir 
sanal POS çözümümüz var. Kurumsal müşteri-
lerimiz tahsilat esnasında tek tıkla ödeme alır-
ken, bireysel müşterilerimiz ise geleneksel öde-
me yöntemlerinin dışında e-posta, SMS ve sosyal 
medya kanalları üzerinden ödeme gerçekleştir-
menin kolaylığını yaşıyor. Kısacası müşterileri-
mizin olduğu her yerde biz de varız. Bu sayede 
onların ihtiyaçlarını yerinde analiz edebiliyor, 
özel uygulamalar geliştiriyoruz. 

P aram, which provides easy and fast ser-
vice to consumers whose shopping hab-
its have changed with the effects of digi-

tal transformation and the pandemic, started to 
rise in the financial technology sector in 2021. 
The brand recorded significant growth in shop-
ping, especially in e-commerce, in the last days 
of the year. We talked to Param’s Founder, Emin 
Can Yılmaz, about the development of digital 
payment systems in the Turkish financial sys-
tem and their moves in the sector.

Could you briefly explain what is my money 
for the readers of our magazine? 

Param was established to make financial tech-
nologies accessible to everyone; It is Turkey’s 
leading electronic money institution that ena-
bles you to easily digitize your money and per-
form your transactions quickly and simply. With 
the advantages it offers, it provides solutions 
for both corporate and individual customers in 
many areas such as prepaid cards, virtual POS, 
and wallets.
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Türkiye’de kart 
sahibi olmayanların 
sayısı da her geçen 
gün azalıyor. Yeni 
tüketiciler, satın 

alma süreçlerinde 
markalarla 

kurdukları bağa 
ve elde edecekleri 
faydaya bakarak 
hareket ediyor.

The number of  
non-cardholder 

in Turkey is 
decreasing day 

by day. New 
consumers act  

by looking at the 
bond they establish 

with brands  
and the benefit 

that they will gain 
in their purchasing 

processes.

EMİN CAN 
YILMAZ

Param 
Kurucusu ve 

Yönetim Kurulu 
Başkanı
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“WITH THE 
PARAMKART, 
WHICH IS A 

PREPAID CARD, 
WE OFFER USERS 

A FREE AND 
USER-FRIENDLY 

PRODUCT,  
WHAT THEY SPEND  

AS MUCH AS  
THEY LOAD.

“ÖN ÖDEMELİ 
KART OLAN 

PARAMKART’LA 
KULLANICILARA 
YÜKLEDİKLERİ 

KADAR 
HARCADIKLARI, 

MASRAFSIZ 
VE KULLANICI 

DOSTU BİR ÜRÜN 
SUNUYORUZ.”

“WE ARE SIGNING INNOVATIVE 
COOPERATIONS IN THE INDUSTRY”

With ParamPOS, one of our virtual and physi-
cal POS products developed in line with sectoral 
needs, we mediate the collections of more than 
50 thousand corporate and individual custom-
ers, primarily SMEs, e-commerce companies, 
companies with a dealer network. We provide 
prepaid card services to 5 million users with lo-
cal (TROY) and global (Visa, Mastercard, Dis-
covery) contracted ParamKart. With over 100 
co-branded card projects and applications, we 
are establishing innovative collaborations in 
many different sectors, from solution partners 
to shopping malls, from large retail companies 
to logistics companies.

What financial convenience does Param 
provide?

We provide many conveniences to our custom-
ers both when collecting and making payments. 
Wherever there is card payment, we have a vir-
tual POS solution. While our corporate custom-
ers receive payments with a single click during 
collection, our individual customers' experience 
the convenience of making payments via e-mail, 
SMS and social media channels apart from tradi-
tional payment methods. In short, wherever our 
customers are, we are there. In this way, we can 
analyze their needs on-site and develop custom 
applications.

“INSTEAD OF WAITING FOR DAYS, THE 
MONEY IS IN ACCOUNT THE NEXT DAY”

ParamPOS works integrated with 22 banks 
and 9 card brands and enables our customers to 
collect all their credit cards. In short, with Par-
amPOS, each of our customers finds and devel-
ops solutions suitable for their operations and 
makes collections easily, regardless of the bank. 
Moreover, customers; Instead of waiting for days 
to receive their collections, expand their busi-
ness as they wish with the money deposited into 
their accounts the next day. With ParamKart, a 
prepaid card, we offer users an inexpensive and 
user-friendly product that they spend as much as 
they load. With more than 100 card project col-
laborations, we provide cash refunds at certain 
rates and provide advantageous shopping op-
portunities that they cannot find anywhere else. 
Moreover, we organize periodic campaigns at 
regular intervals and increase our brand collabo-
rations so that our customers' can always make 
advantageous shopping.

“GÜNLERCE BEKLEMEK YERİNE, PARA 
ERTESİ GÜN HESAPTA”

22 banka ve 9 kart markası ile entegre çalışan 
ParamPOS, müşterilerimizin tüm bankalardan 
tahsilat yapmasını sağlıyor. Kısaca her müşteri-
miz, ParamPOS ile kendi operasyonlarına uygun 
çözümler buluyor, geliştiriyor ve banka fark et-
meksizin kolayca tahsilat gerçekleştiriyor. Üs-
telik müşteriler; tahsilatlarını almak için gün-
lerce beklemek yerine, ertesi gün hesaplarına 
yatan parayla işlerini istedikleri gibi büyütüyor. 
Ön ödemeli kart olan ParamKart’la kullanıcı-
lara yükledikleri kadar harcadıkları, masrafsız 
ve kullanıcı dostu bir ürün sunuyoruz. 100’den 
fazla kart proje iş birliğimizle belli oranlar-
da nakit iadeler veriyor, müşterilerimize başka 
hiçbir yerde bulamayacakları avantajlı alışveriş 
imkânı sağlıyoruz. Üstelik düzenli aralıklarla 
dönemsel kampanyalar düzenliyor, müşterile-
rimiz hep avantajlı alışveriş yapsın diye marka 
iş birliklerimizi artırıyoruz. 

Tüketici neden Param markasını tercih etmeli?
Finansal teknolojinin geleceğine yön veren 

projelerimiz, sunduğumuz avantajlar ve milyon-
larca insanın her gün kullandığı ürünlerimizle 
güven uyandırıyoruz. Bu da bizi tüketicinin ak-
lında öncelikli bir hale getiriyor.

“HER ALIŞVERİŞTE HARCARKEN 
KAZANDIRIYORUZ”

Türkiye’de kart sahibi olmayanların sayısı da 
her geçen gün azalıyor. Yeni tüketiciler, satın al-
ma süreçlerinde markalarla kurdukları bağa ve 
elde edecekleri faydaya bakarak hareket ediyor. 
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Tüm süreçlerde müşterilerimizin yanında olma-
mız, marka iş birliklerimizle avantajlar sunma-
mız ve her alışverişte harcarken kazandırmamız 
bizi tercih etmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra, 
en iyisini bulana kadar araştıran ve karşılaştı-
ran tüketiciye en iyi çözümü sunarak kolaylıkla 
dikkatlerini çekebiliyoruz. Örneğin; ParamPOS 
ürünümüzle tahsilat almak isteyen her kulla-
nıcı için düşük komisyon oranları ve ertesi gün 
tahsilatlarını alabilme imkânı sunuyoruz. Bu da 
ParamPOS’un kurumsal müşterilerimiz tarafın-
dan doğal olarak tercih edilmesini sağlıyor. 

Sanal POS çalışmalarınızda güvenirlik ne 
derece iyi?

Türkiye’nin en fazla tercih edilen sanal POS 
markası ParamPOS; 3D Secure, GO ve PCI DSS 
gibi bu alanda güvenlik standartlarını belirleyen 
araçların sertifikalarına sahip. E-ticaret işlemle-
rinin en yoğun olduğu dönemlerde bile yüksek 
işlem hacmini karşılayabilen ileri teknoloji fin-
tech altyapımız ve sürekli güncellediğimiz gü-
venlik sertifikalarımızla 7/24 güvenli ve kesinti-
siz bir hizmet sağlamaktayız. 

Sektörünüzde ön sıralarda yer alıyorsunuz, 
nedir sizi diğerlerinden ayıran özellik?

Bugün, mevduat dışında bankaların sundu-
ğu tüm hizmetleri sunabilen yapımızla sektör-
deki oyuncular arasından sıyrılıyor, adeta dijital 
bir banka gibi konumlanıyoruz. Sektörün öncü 
markası olmamızın arkasındaki en önemli se-
bebin bu vizyon olduğunu düşünüyorum. Köklü 
bir marka olmamız, doğru zamanda doğru yatı-
rımları yapmamız ve ihtiyaca yönelik çözümler 
üretmemiz sayesinde müşterilerimizle kurdu-
ğumuz bağ, başarılarımızın kaynağı diyebilirim. 
Bunun yanı sıra, alanında uzman ekiplerimizle 

Why should the consumer prefer the  
Param brand?

We inspire confidence with our projects that 
shape the future of financial technology, the ad-
vantages we offer, and our products that millions 
of people use every day. This makes us a priority 
in the minds of the consumer.

“EARN AT EVERY SHOPPING  WHILE 
SPENDING”

The number of non-cardholders in Turkey is 
decreasing day by day. New consumers act by 
looking at the bond they establish with brands 
and the benefit they will gain in their purchas-
ing processes. Being with our customers in all 
processes, offering advantages with our brand 
collaborations, and earning money while spend-
ing every shopping makes them prefer us. In ad-
dition, we can easily attract their attention by 
offering the best solution to the consumer, who 
researches and compares until they find the best 
one. E.g; With our ParamPOS product, we offer 
low commission rates and the opportunity to 
receive collections the next day for every user 
who wants to receive collections. This makes 
ParamPOS naturally preferred by our corporate 
customers.

How good is the reliability in your virtual  
POS works?

Turkey’s most preferred virtual POS brand 
ParamPOS; It has the certificates of tools that set 
security standards in this field, such as 3D Se-
cure, GO, and PCI DSS. We provide 24/7 secure 
and uninterrupted service with our advanced 
technology fintech infrastructure and security 
certificates that we constantly update, which can 
meet high transaction volume even during peri-
ods of increased e-commerce transactions.
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Fintech’ler bankaların bir çok 
alanına ortak olmaya başladı 

Fintechs started to become 
partners in many areas of banks

Finansal teknoloji şirketleri, bankaların üstlendiği tahsilat, öde-
me, mikro kredilendirme gibi birçok konuda söz sahibi olmaya 
başladı bile. 2021 yılının olumsuzluklarına rağmen gelişen ve 
büyüyen fintech şirketleri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
bankaların üstlendiği alanlara ortak olacak. Tüketicilerin dijital 
ortamlara uyum sağlamasının kolaylaştığı günümüzde finans 
sektöründeki rekabetin artacağı kesin. Biz de bu rekabetteki ba-
şarılı rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. 

Financial technology companies have already started to have a 
say in many issues such as collections, payments, and micro-
credits undertaken by banks. Despite the negativities of 2021, 
fintech companies that develop and grow will be partners in the 
fields undertaken by banks in Turkey as well as in the world. The 
competition in the financial sector will increase as consumers 
adapt to digital environments. We will continue to maintain our 
successful role in this competition.

ParamKart,  
avantajlı bir çok 

işyeri ve markalarda 
müşterilerine nakit 

iade imkanı sunuyor 
ve müşteriler 

harcadıkça kazanıyor.

ParamKart offers its 
customers cash back 

at many advantageous 
workplaces and 

brands, and customers 
earn as spend.



You are at the forefront of your industry, what 
distinguishes you from others?

Today, we stand out among the players in the 
sector with our structure that can offer all the 
services offered by banks except deposits, and 
we are positioned like a digital bank. I think this 
vision is the most important reason behind us be-
ing the leading brand of the sector. I can say that 
the bond we have established with our custom-
ers is the source of our success, as we are a well-
established brand, make the right investments 
at the right time, and produce solutions tailored 
to their needs. In addition, we work with our 
expert teams to provide a better experience for 
our customers. The investments we make with 
this approach are among the biggest factors that 
ensure our continued growth and development.

You achieved triple growth in 2021, what are 
your goals for 2022?

The power behind our growth is to offer the 
best solutions to our customers, as I mentioned 
before. Our goal of leading the future of our indus-
try ensures that we are always dynamic, open to 
innovations, and determined. This growth rate in 
2021 is only the numerical dimension of what we 
do. In 2022, we will continue our investments and 
carry the fintech industry into the future with 
human and need-oriented practices. By 2024, we 
aim to be in the top 10 among all financial institu-
tions, including banks. This year, we will continue 
to work towards our ultimate goal. In addition, 
expanding our market share and expanding the 
field of activity of our new business area, Param 
UK, are among our main targets in 2022.

müşterilerimizin daha iyi bir deneyim yaşaması 
için çalışıyoruz. Bu yaklaşımla yaptığımız yatı-
rımlar, sürekli büyümemizi ve gelişmemizi sağ-
layan en büyük etkenlerden. 

2021 yılında 3 katı büyüme sağladınız, 2022 ile 
ilgili hedefleriniz nelerdir?

Büyümemizin arkasındaki güç, daha önce de 
bahsettiğim gibi müşterilerimize en iyi çözüm-
leri sunmak. Sektörümüzün geleceğine öncülük 
etme hedefimiz ise sürekli dinamik, yeniliklere 
açık ve azimli olmamızı sağlıyor. 2021 yılında-
ki bu büyüme oranımız, yaptıklarımızın sadece 
rakamsal boyutu. 2022 yılında yatırımlarımızı 
sürdürecek, insan ve ihtiyaç odaklı uygulama-
larla fintech sektörünü geleceğe taşımaya de-
vam edeceğiz. 2024 yılına kadar, bankalar da 
dahil olmak üzere tüm finansal kuruluşlar içe-
risinde ilk 10’da yer almayı hedefliyoruz. Bu yıl 
da nihai hedefimiz için çalışmaya devam ediyor 
olacağız. Ayrıca pazar payımızı büyütmek ve 
yeni iş sahamız olan Param UK’in faaliyet ala-
nını genişletmek de 2022 yılındaki temel hedef-
lerimiz arasında bulunuyor.
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Param'ın Kurucusu 
Emin Can Yılmaz; 
“Bugün, mevduat 
dışında bankaların 

sunduğu bütün 
hizmetleri sunabilen 
yapımızla sektördeki 
oyuncular arasından 

sıyrılıyor, adeta 
dijital bir banka gibi 
konumlanıyoruz.”

Param Founder 
Emin Can Yılmaz; 
“Today, we stand 

out among the 
players in the sector 

with our structure 
that can provide all 

the services offered 
by banks except 
deposits, and we  

are positioned like  
a digital bank.”




