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Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber ağustos-eylül sayımızla karşınızdayız. 

Bu sayımızda üye işyerlerimiz için vadeli taksit 

çözüm modelimiz Süper Taksit hakkında

detaylı bilgiye ulaşabilir, fırsatları hakkında bilgi 

sahibi olabilirsiniz.

POS Haber’in sayfalarında Joker Vadaa 

kullanımından, ödeme sistemleri ve bankacılık 

alanındaki fırsatlara ve yeniliklere kadar birçok 

bilgiyi bulabilirsiniz.

POS Haber’in bu sayısını da keyifle

okuyacağınızı umarak, her türlü görüş ve 

önerinizi yapikredipos.com.tr üzerinden

bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatır, Yapı Kredi 

ailesi olarak Ramazan Bayramı’nızı şimdiden

en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı ve

bol cirolu günler dileriz.

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

yapikredipos.com.tr

World Hediye Kart ile iş ortaklarınıza ve 
müşterilerinize kendi hediyelerini seçme ayrıcalığı 

yaşatabilirsiniz. Üstelik 17 Ağustos’a kadar
Yapı Kredi kredi kartlarınız ile vade farksız

5  taksitle ödeyebilirsiniz.

World Hediye Kart’ı size en yakın Yapı Kredi 
şubesinden alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 
worldcard.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

World Hediye Kart’ınıza 1.000 TL’ye kadar para yükleyebilirsiniz.

World Hediye Kart tüm World Üye İşyerleri’ndeki alışverişlerde geçerlidir. 

En güzel
ramazan hediyesi
World Hediye Kart!

En güzel

Süper Taksit!

Tüm World Üye İşyeri müşterilerinize
“Süper Taksit” ile 36 aya kadar vade farklı taksit 

imkânı sunabilir, satışlarınızı artırabilirsiniz. 
Süper Taksit, kart sahiplerine %1,49 faiz oranıyla

Yapı Kredi’de. 

POS cihazınız üzerinden Süper Taksit yapmak için:

• Kart cihaza takılır,
• YKB uygulaması seçilir,

• Vadeli satış seçilir,
• Peşin satış tutarı girilir,

• 36 aya kadar olan vade sayısı girilir,
• Pin girişi yapılır.

Detaylı bilgi için 444 0 448’i arayabilirsiniz. 
Süper Taksit akaryakıt ve gıda sektöründeki işyerlerimizde

geçerli değildir.

%1,49
faiz oranı

sadece
World’de!



Joker Vadaa (Kişiye Özel Satış), müşterilerin 
kendilerine sunulan 

+ taksit, ekstra puan, taksit atlatma,
+ TL/dakika gibi fırsatları istedikleri zaman, 

istedikleri alışverişte kullanmalarına
imkân vermektedir.

Joker Vadaa uygulamasıyla + taksit,
ekstra puan, taksit atlatma, + TL/dakika gibi 

avantajları kişiye özel olarak verilecek,
verilen fırsatların nasıl kullanılacağına 

müşterinin kendisi karar verecektir.

Joker Vadaa işlemi seçilerek, Joker Vadaa 
kullanma ve sorgulama yapılabilir.

Joker Vadaa ile 
artık kontrol sizde!Yapı Kredi Üye İşyeri müşterileri için

tasarlanan POS Sigortası ile 
üye işyerlerimiz uygun fiyata hem POS 

cihazlarını hem de 3. Şahıs Sorumluluk Teminatı ile 
müşterilerini risklere karşı koruyabilecekler. 

Bunun yanı sıra, yan teminatlarla 
zenginleştirilmiş POS sigortaları; Cam Kırılması 
Teminatı ile üye işyerlerimiz kendilerini daha 
güvende hissedecektir. POS Sigortası sahibi 

olmak için şubenizle irtibata geçmeniz
yeterli olacaktır.

Yapı Kredi POS Sigortası Joker Vadaa ile 

Asemble Eğitim ve 
Danışmanlık

6 yıldır gerçekleştirilen Pazarlama ve Satış Okulum 

1 Eylül 2012’de başlıyor… 

European School of Economics ve Bahçeşehir Üniversitesi

tarafından desteklenen program sonunda katılımcılar

sertifika almaya hak kazanıyor. 

• Konularında uzman eğitmen ve duayenlerden

yüksek verimli eğitim almak, 

• Aynı gün, sahada uygulanarak, performans artışlarının

izlemesini sağlamak, 

• Çalışan sadakatini artırmak isteyenler,

pazarlamavesatisokulum.com web sitesini

ziyaret edebilir veya (0212) 286 00 46 numaralı telefondan

ayrıntılı bilgi alabilirler.

Üstelik World'e özel 5 taksit fırsatıyla!

Asemble Eğitim ve 

Yapı Kredi Kurumsal İnternet Bankacılığı’nda yer 

alan Üye İşyeri Nakit Akış Raporları yardımıyla 

mağazalarınıza ait POS hareketlerinizi üye işyeri 

numarası veya hesap numarası bazında inceleyebilir, 

raporlarınızı işlem tarihine göre veya

bloke çözüm tarihine göre alabilirsiniz.

İade ve blokede bekleyen tutarlarınız üzerinde 

bulunan blokeye, Kurumsal İnternet 

Bankacılığı’ndan bloke çözüm işlemi 

gerçekleştirebilirsiniz.Eğer Kurumsal İnternet 

Bankacılığı’na üye değilseniz size en yakın 

Yapı Kredi şubesine uğrayın, sınır tanımayan 

hizmetlerle tanışın.

Kurumsal İnternet Bankacılığı ile 

POS hareketleriniz
kontrolünüz altında!

Joker Vadaa işlemi seçilerek, Joker Vadaa 
kullanma ve sorgulama yapılabilir.

Değerli Üye İşyerlerimiz,

Yapı Kredi POS cihazı üzerinden yaptığınız satışlarınızın takibi için 

size posta kanalıyla gelen ekstrelerinizi e-posta adresinize de 
alabileceğinizi biliyor muydunuz? Sosyal sorumluluk projemize 

destek olarak vereceğiniz talimatla, hem doğayı koruyoruz
hem de ekstrelerinizin e-postayla, postayla gelmesini beklemeden, 

kısa sürede size ulaşmasını sağlıyoruz.

Üye işyeri ekstrelerinizin e-posta adresinize gelmesi için
444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı’ndan
talimat verebilirsiniz. 


