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Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber Mayıs-Haziran 2013 sayımızla 
karşınızdayız. Bu sayımızda yeni nesil 
yazarkasa-POS cihazları hakkında bilgi 
bulabilirsiniz.
 
POS Haber’in sayfalarında yer verdiğimiz
Dövizli POS, Kurumsal İnternet Bankacılığı, 
Kurumsal Telefon Bankacılığı ve POS Sigortası ile 
ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
POS Haber’in bu sayısını da keyifle
okuyacağınızı umarak, her türlü görüş ve 
önerinizi yapikredipos.com.tr üzerinden 
bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatır, 
bol cirolu günler dileriz.

Aslı Ulusoy Yıldız
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Üye İşyeri Pazarlama ve
Ortaklık İlişkileri Direktörü
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Turistik
bölgelere özel

Dövizli POS!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğler 
doğrultusunda mevcutta iki ayrı cihaz olan yazarkasa ve 
POS’ların bütünleşik olarak bulunduğu yeni nesil cihazlar 

kullanılacaktır. 2016 yılına kadar kademeli olarak yeni 
nesil ödeme kaydedici (yazarkasa-POS bütünleşik) 

cihazların kullanımına geçilecektir.

İlk etapta 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle kapıda satış 
yapan ve kasa fişi kesen firmaların, sahip oldukları 

mevcut mobil POS ve yazarkasalarını yeni nesil ödeme 
kaydedici cihazlarla değiştirmeleri gerekmektedir. 

1 Temmuz 2013 itibariyle Yapı Kredi olarak siz değerli 
üye işyerlerimize bu konuyla ilgili en uygun çözümleri 

sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir.
 

Yeni nesil 
yazarkasa-POS cihazları
hakkında bilgilendirme

Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki üye işyerlerimize  
yönelik hazırladığımız Dövizli POS ürünümüz sayesinde,  

POS üzerinde uluslararası kartlarla satış 
gerçekleştirildiğinde euro ve dolar cinsinden hangi 

döviz kurundan işlem yapılacağı sorularak son derece 
kolay işlem yapılabilmektedir. Turizm bölgelerinde 
bulunan otel ve seyahat acentesi müşterileri için 

ayrıca ilave taksit, ekstre erteleme gibi özel koşullarla 
POS kampanyaları da düzenlenmektedir. 



KURUMSAL
TELEFON
BANKACILIĞI

Firmalarınız için kolay ve 

hızlı bankacılık burada:

444 0 448 
Kurumsal Telefon Bankacılığı

444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı Sesli Yanıt 

Sistemi’mizden müşteri temsilcisine bağlanmadan daha 

hızlı ve kolay bir şekilde aşağıdaki hizmetleri 

alabileceğinizi biliyor muydunuz?

• Kullanmakta olduğunuz POS modeline göre rulo veya 

şifreli işlemlerde kullanmakta olduğunuz PinPad’i talep 

edebilir, Visa/Mastercard sticker taleplerinizi 

iletebilirsiniz.

• POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin gelecek 

dönemlerde hesaba geçecek bloke bakiye bilgisini

hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. 

• POS cihazı üzerinden yaptığınız ve grup kapamasını 

aldığınız günlük satış tutarlarınızın toplam bilgisini 

tarih belirterek hemen dinleyebilirsiniz.

• İsterseniz son ay, isterseniz geriye dönük 3 ay için 

POS cihazı üzerinden yaptığınız satış tutarlarının aylık 

toplamını anında öğrenebilirsiniz. 

• Son 3 aya ait Hesap Özetlerinizi sistemde tanımlı 

e-posta adresine veya faks numarasına gönderilmesini 

sağlayabilirsiniz. Telefon Bankacılığı şifrenizin sizden 

istenen rakamlarını tuşlayarak, sistemde tanımlı 

olmayan faks numarasına da ekstre gönderilmesini 

isteyebilirsiniz.

Bu bilgileri 444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı 

Sesli Yanıt Sistemi’mizden almak için tek yapmanız 

gereken, şubenizden Kurumsal Telefon Bankacılığı 

başvurusu yapmak ve Telefon Bankacılığı şifresi almak.

POS 
Sigortası!

Siz de Kurumsal İnternet Bankacılığı’nı kullanın, 

hayatınız kolaylaşsın. Eğer Kurumsal İnternet 

Bankacılığı’na üye değilseniz, yapikredi.com.tr

web sayfamızda bulunan “Hemen Üye Ol”  

seçeneğinden üyeliğinizi başlatabilir veya en yakın 

Yapı Kredi Şubesi’ne uğrayıp sınır tanımayan 

hizmetlerle tanışabilirsiniz.

Kurumsal İnternet Bankacılığı videomuza

kurumsaldemo.yapikredi.com.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz.

Yapı Kredi Kurumsal 
İnternet Bankacılığı ile

hayatınızı 
kolaylaştırıyoruz!

Yapı Kredi Sigorta olarak POS Sigortası ile
üye işyerlerimizin POS cihazlarını uğrayabilecekleri 

beklenmedik hasarlara, çalıntı, kırılma gibi 
durumlara karşı sigortalıyor, cam kırılması 

teminatıyla da üye işyerlerini cam kırılmalarına 
karşı güvence altına alıyoruz. POS sigortasının
en büyük imkânlarından biri olan cam kırılması 
teminatıyla üye işyerlerimize üstün bir koruma 

garantisi sunarken, 3. şahıs sorumluluk teminatıyla da 
üye işyerlerimizin müşterilerini, oluşabilecek 

risklere karşı koruyoruz.


