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HİSARPEN A.Ş. ONLINE ÖDEME SİSTEMİ 

 PERAKENDE MÜŞTERİ  KREDİ KARTI TAHSİLAT SÜRECİ 

BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

 

 

 

Değerli Müşterilerimiz, 

 

Firmamıza yapacak olduğunuz ödemelerinizde, internet üzerinden online olarak 

kullanabileceğiniz kredi kartı ile tahsilat sürecimizin sistemsel işleyişini bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

Saygılarımızla. 

HİSARPEN A.Ş. 
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TAHSİLAT SÜRECİ 

 

HİSARPEN A.Ş. Online Ödeme sayfasına, www.hisarpen.com.tr sitesinde üst kısımda yer alan “ONLINE ÖDEME” 

yazısına tıklayarak ya da direkt olarak https://tahsilat.hisarpen.com.tr internet sayfasına girerek ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

  

http://www.hisarpen.com.tr/
https://tahsilat.hisarpen.com.tr/
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www.hisarpen.com.tr üzerinden Online Ödeme linkine tıkladıktan sonra açılan sayfada, ödeme ikonuna ya da 

“Ödeme yapmak için tıklayınız.” yazısına tıklayarak ödeme sayfasına geçiniz. 

 

  

 

 

 

http://www.hisarpen.com.tr/
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Açılan sayfada; 

1. Yapılacak olan ödeme tutarını giriniz. 

2. Kart Bilgilerinizi, Ödeme yapan kişiye ait T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve E-posta adresini giriniz. 

3. Açıklama kısmına Müşteri Kodu ve Ödeme Bilgisini yazınız.  

 Müşteri kodunuz, sipariş anında yapmış olduğunuz sözleşmenin sağ üst kısmında yer almaktadır. 

Aşağıdaki örnek resim üzerinde yuvarlak içine alınarak belirtilmiştir. 

 

 Müşteri Kodu bilinmiyor ya da sözleşme üzerinde okunamıyor ise mesai saatleri içerisinde Satış 

Mağazalarından ya da destek@hisarpen.com.tr e-posta adresine Ad-Soyad, Adres ve İletişim Bilgisini 

içeren posta göndererek temin edebilirsiniz. 

 Ödemelerinizin muhasebe sistemimizde düzenli olarak takip edilmesi açısından Açıklama 

kısmının doldurulması rica olunur. 

  

mailto:destek@hisarpen.com.tr
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4. Ödeme Seçenekleri Tek Çekim ya da Taksitli olup, ödeme seçeneğini tercihinize göre seçip, taksitli ise taksit 

seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir. 

 Tek Çekim ve 2 taksit (Bankalardan gelen artı taksitler dışında) seçeneklerinde ödeme tutarınızda 

değişiklik olmamaktadır. 

 3 taksit (Bankalardan gelen artı taksitler dışında) ve üzerinde taksit seçenekleri seçtiğinizde, yapacak 

olduğunuz ödeme tutarı banka komisyon oranlarına göre güncellenmekte ve taksit sayısına göre 

değişiklik göstermektedir. 

 
ÖNEMLİ: Yukarıda yer alan taksit tablosu ve banka bilgileri görsel amaçlı kullanılmıştır. Ödeme sistemi içerisinde farklı 

                  taksit oranları ve banka bilgileri yer alabilir. Kullanılan görselin bağlayıcılığı yoktur. 
 

5. İşlemlerinizde her zaman 3D SECURE GÜVENLİ ÖDEME seçeneği kullanılmaktadır. Doldurulması zorunlu 

alanlar (yanında * işareti olan) doldurulduktan sonra aşağıda yer alan ÖDEMEYİ TAMAMLA butonuna 

tıklayarak işleminize devam edebilirsiniz. 

 

 

 

 

6. 3D Güvenlik şifresi kart sahibinin cep telefonuna gelmektedir. Şifre bilgileri girildikten sonra hata alınmadıysa 

işleminiz BAŞARILI olarak sonlanmaktadır. 
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7. İşleminiz BAŞARILI olarak sonuçlandıktan sonra alt kısımda yer alan “ÖDEME TALİMATI OLUŞTUR” butonuna 

tıklayarak, yapmış olduğunuz işleme ait sistem belgesini yazdırabilir ya da elektronik cihazınıza 

kaydedebilirsiniz. 

 

Firmamıza ait tahsilat makbuzunuz, ödemeniz muhasebe sistemi içerisine işlendikten sonra 2 (iki) iş günü 

içerisinde ödeme sayfasında girmiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecektir. 

 

 
 


