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Yazarkasa POS’una Yapı Kredi uygulaması yükleten 
yeni üye işyerlerimiz 150 TL, mevcut üye işyerlerimiz

100 TL puan kazanıyor.

1 Ekim-31 Aralık 2014 tarihleri arasında kampanyaya 
katılmak için “OKC” yazıp boşluk bırakarak “10 haneli 

ÜYE İŞYERİ NO” bilginizi 3160’a SMS’le gönderin. Kampanya 
şartları sağlandığında puanlar, 30 Ocak 2015 tarihine 

kadar, açık olan Yapı Kredi ticari veya bireysel 
kredi kartınıza yüklenecektir.

Yeni nesil yazarkasa POS cihazınızı teslim aldıysanız 
cihazınıza Yapı Kredi uygulamasını yükletmeniz

hem çok kolay hem çok hızlı!

• İsterseniz web adresimizden “Yazarkasa POS’a
Yapı Kredi Uygulamasını Nasıl Yükletirim?” adımıyla,
• İsterseniz 444 0 448 POS Destek Hattı üzerinden

müşteri temsilcilerimizi arayarak,
• İsterseniz şubelerimize gelerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Henüz yazarkasa POS cihazınızı satın almadıysanız,
Yapı Kredi Üye İşyeri olarak yazarkasa POS satın alımlarında 
uygun oranlı yazarkasa POS kredisinden veya 9 aya varan 

taksit imkânlarından ve size özel diğer fırsatlardan 
yaralanabilmeniz için sizleri de en yakın şubemize bekliyoruz.

Yazarkasa POS’unuza 
Yapı Kredi uygulaması yükletmek

çok kolay!

Yıl sonuna kadar yazarkasa POS’una
Yapı Kredi uygulaması yükletenlere,

Yapı Kredi’den 150 TL’ye
varan puan hediye! 

Detaylı bilgi: yapikredipos.com.tr
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World Business kart ile SGK 
ödemelerinizi sgk.gov.tr
üzerinden yapabilirsiniz!

 
Ayrıntılı bilgi:

ykbticarikartlar.com



İşyeriniz
güvence altında mı?

KOBİ Güvenli İşyerim Sigortası ile işyerinizdeki 

muhteviyatınızı 20.000 TL’ye kadar yangın, hırsızlık, 

sel, su baskını ve terör risklerine karşı ayda sadece 

35 TL ödeyerek (8 ay boyunca) kolayca güvence altına 

alabilir, ayrıca geniş asistan hizmetlerinden 

7 gün 24 saat yararlanabilirsiniz.

Vakit geçirmeden Yapı Kredi’den KOBİ Güvenli İşyerim 

sigortanızı yaptırın, işyerinizde endişelerden 

uzak olun.

YAPI KREDİ 
KURUMSAL
TELEFON
BANKACILIĞI

Beni Tanı Özelliği 

Sesli yanıt sistemimiz, “Beni Tanı” özelliğiyle siz müşterilerimizi 

cep telefonu numarasından tanır.

“Beni Tanı” üyesi olduğunuzda aradığınız cep telefonu numaranızdan 

sizi tanıyarak isminizle hitap edeceğiz, müşteri numarası veya 

üye işyeri numarası tuşlamanıza gerek kalmadan hızlı ve ayrıcalıklı 

hizmet alabileceksiniz. 

“Beni Tanı” üyesi olmak için 444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon 

Bankacılığı müşteri hizmetlerini aradığınızda “Beni Tanı İşlemleri” 

menüsünü tuşlayarak veya Yapı Kredi İnternet Bankacılığı 

uygulamamızdan hiçbir ücret ödemeden kendiniz üye olabilir ya da 

Çağrı Merkezi ve Şubemizdeki müşteri temsilcilerimizle görüşerek 

üyelik talebinizi iletebilirsiniz.

Üye İşyeri  Ekstre Alınması 

Sesli Yanıt Sistemimiz sayesinde müşteri temsilcisine bağlanmadan 

POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin son 3 aya ait ekstrelerini 

sistemde tanımlı e-posta adresine veya faks numarasına 

gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Yapı Kredi Telefon Bankacılığı şifrenizin sizden istenen rakamlarını 

tuşlayarak sistemde tanımlı olmayan faks numarasına da ekstre 

gönderiminizi isteyebilirsiniz. Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı 

şifrenizi ise şubenizden Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı 

başvurusu yaparak hemen alabilirsiniz. 

Yapı Kredi Kurumsal
İnternet Bankacılığı ile 

hayatınızı kolaylaştırıyoruz!

Yeni Kurumsal İnternet Bankacılığı, tüm bankacılık 

ihtiyaçlarınızı en kolay ve en hızlı şekilde size sunmak üzere 

tasarlandı. Mevcut hizmetlerimizi sizlerden aldığımız 

öneri ve yorumlarla zenginleştirmeye devam ediyoruz. 

İşte üye işyerlerimize sağladığımız hizmetlerimizden birkaçı:

• Üye İşyeri Bilgileri menüsüyle finansal çalışma 

koşullarınıza erişebilir, üye işyerinizde geçerli olan 

kampanyaları öğrenebilirsiniz.

• Şubenizden alacağınız ayrı bir yetkiyle iade ve blokede 

bekleyen tutarlarınız üzerinden Bloke Çözüm İşlemi 

yapabilirsiniz.

• POS cihazlarınız için arıza kaydı ve malzeme 

talebinde bulunabilirsiniz. 

• POSNET ile müşterilerinize hizmet verebilirsiniz.

• Üye İşyeri Raporları yardımıyla mağazalarınıza ait ciro ve 

nakit akış raporlarına ulaşabilir, POS hareketlerinizi günlük 

olarak takip edebilirsiniz.

Firmalarınız için kolay ve 

hızlı bankacılık burada:

444 0 448 
Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı


