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G
eçen ay mobil uygulaması üzerinden 
TR Karekod teknolojisiyle ATM’lerden 
para çekme ve tüm POS cihazları üze-
rinden hızlı ve güvenli bir şekilde öde-
me   yaptırmaya başlayan Param, bu ay 

itibarıyla bir başka önemli ilke daha imza attı. 
Hatırlanacağı gibi Param, daha önce 5464 sayılı “Ban-
ka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” kapsamında 
aldığı lisansla bankalar dışında kart kabul (acquirer) 
lisansı alan ilk elektronik para ve ödeme kuruluşu ol-
muştu. Şimdi Param, BKM TechPOS platformuna 
dahil olarak fiziki POS’lar üzerinden kartlarla yüz 
yüze ödeme de kabul etmeye başladı.
Bir TURK Elektronik Para A.Ş. markası olan 
Param’ın BKM TechPOS platformuna katılması, 
Türkiye finans sektörü açısından da bir ilk oluşturu-
yor. BKM TechPOS daha önce sistemde bulunan 14 

bankaya hizmet verirken, şimdi bir finansal teknoloji 
kuruluşu olan Param ile kullanıcı kitlesini daha da ge-
nişletmiş olacak.

Sanaldaki güç fiziki ortama da taşınacak
Hali hazırda Türkiye’nin en çok tercih edilen sanal 
POS çözümlerinden biri olan ParamPOS’un fiziki ci-
hazlarının da piyasaya sunulmasıyla birlikte sektördeki 
iddiasını güçlendirmesi bekleniyor. Param Kurucusu 
Emin Can Yılmaz, “Bankaya gerek duymadan çevri-
miçi tahsilat çözümleri sunan markamızın POS öde-
melerinde kart kabulüne başlamasının sektörde daha 
rekabetçi bir yapı sağlayacağına inanıyoruz” diyor.

Türkiye’nin lider FinTek markası Param, BKM TechPOS 
platformuna dahil olarak müşterilerine fiziki POS’larla tahsilat 
imkanı da sunmaya başladı. Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, 
“Bankaya gerek duymadan çevrimiçi tahsilat çözümleri sunan 
markamızın POS ödemelerinde kart kabulüne başlamasının 
sektörde daha rekabetçi bir yapı sağlayacağına inanıyoruz” diyor...

Param, BKM TechPOS 
platformuna dahil olan  
ilk FinTek oldu!
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