
E-Ödeme Hakkında
Turk Elektronik Para A.Ş. ile aramızda yapılan anlaşma kapsamında hizmet verdiğimiz Okullara 
sanal pos hizmeti sunarak öğrenim/okul ücretleri ve diğer alınan ödemeler için velilerinize kredi 
kartı ile tek çekim veya taksitle ödeme imkanı sunabilirsiniz.

TurkPos ile yapılan entegrasyon sayesinde;
• K12Net Okul Bilgilendirme Portalı üzerinden, Okul Muhasebe birimi personeli Velilerden kredi kartı 

ile tek çekim ve taksitli olarak ödeme alabilir.
• K12Net Veli-Öğrenci Bilgilendirme Portalı üzerinden Okul ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi  

için geliştirmelere devam etmektedir.

E-Ödeme Sisteminin Faydaları
• 13 Banka, 6 kredi kartı markası ile 12 taksit’e kadar ödeme alabileceksiniz.
• Her bankadan ayrı ayrı pos başvurusu yapmak zorunda kalmazsınız.
• Her bankanın pos işletim ücreti, verimsizlik ücreti masraflarına tabi kalmazsınız.
• Ciro taahhüdü vermek zorunda kalmazsınız.
• Kurulum ücreti ve yıllık aidat ödemek zorunda kalmazsınız.
• Pos cihazı almaya ve kurdurmaya gerek olmaksızın tahsilat yapabilirsiniz.

Alabileceğiniz Ödemeler
• Okul Taksitleri
• Faaliyet Gideri
• Okul Üniforması
• Yemek Ücretleri
• Gezi Ücretleri
• Hizmet Bedelleri ve diğer tahsilatlarınız

K12Net ve TurkPos İşbirliği ile 

E-Ödeme Sistemi!

Başvuru Adımları
• Başvuru sürecinizi turkpos.com.tr adresinden başlatabilirsiniz.
• Sizden istenen evrak ve bilgileri TurkPos’a göndererek, size gönderilen TurkPos Sözleşmesini ıslak 

imzalı ve kaşeli olarak TurkPos’a ulaştırmanız yeterli olacaktır.

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

Başvuru için gerekli belgeler;
• Güncel Vergi Levhası
• Oda Kayıt Belgesi
• İmza Sirküleri
• Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi
• Ticari Sicil Gazetesi
• Tahsilatlarınızın aktarılmasını istemiş olduğunuz hesaba ait herhangi bir işlem dekontu

TurkPos Kullanmaya Başladıktan Sonra;
• Başvuru esnasında sisteme girmiş olduğunuz IBAN numaranıza ait hesabınıza her hafta Pazartesi 

günü Saat:16.30’a kadar tahsilatlarınız aktarılacaktır.
• Komisyon faturaları, her ayın son günü üretilir ve Kartım > İletişim menüsünde kayıtlı e-posta 

adresinize gönderilir.

Turk Elektronik Para A.Ş. / TurkPos Hakkında
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.
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Başvuru ve bilgi için

turkpos.com.tr


