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Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber Ağustos-Eylül 2013 sayımızla 
karşınızdayız. Bu sayımızda ödeme sistemleri 
dünyasına yönelik yeniliklerden yeni nesil 
yazarkasa POS cihazları ve üye işyeri temlik 
yapısı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

POS Haber’in sayfalarında yer verdiğimiz Akıllı 
Takip Sistemi ve Bireysel Emeklilik Sistemi 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, Yapı Kredi ailesi 
olarak Şeker Bayramınızı ve 30 Ağustos Zafer 
Bayramınızı 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

Yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz

dönemi başlıyor!

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar 
hakkında detaylı bilgiyi arka sayfada 

bulabilirsiniz. 

Bayilikli yapıda çalışan firmalarımızın (toptan, beyaz eşya, 
elektronik sektörleri gibi) para akışlarını kolaylaştırmak için 
World Üye İşyeri temlik altyapısı geliştirilmiştir. 

Temlik sisteminde;

• Bayi ve ana firma arasında işlem akışlarında bayi hesaplarında
iz bırakarak ana firma hesabına süpürme yapısı yer almaktadır.

• Alt bayiler ile ana firma arasında satış tutarının belirlenen 
kısmının bayide kalıp kalanının ana firma hesabına aktarılma 
esnekliği bulunmaktadır.

• İşlem tipi seçilebilmektedir. (Örn: sadece PEŞİN SATIŞ işlemleri 
temlik edilebilir.) 

• Temlik yapısıyla çalışan firmaların işlem detayları düzenli olarak 
ana firmaya raporlanmaktadır.

• Temlik işlem bilgileri üye işyeri Hesap Özetlerinde 
gösterilmektedir. 

• Temlikli yapıda firmalar, temlik tarih aralığı ve tutar kısıtı 
koyabilmektedir. (Örn: sadece 6 ay ve aylık 50 bin TL’ye kadar 
temlik talebi yapılabilir.) 

Bu sayede;

• Özellikle bayilikli yapıda çalışan firmalarda alt ve üst üye ilişkisi 
kurularak nakit yönetimi kontrol altında tutulmaktadır.

• Ana firmaya bağlı olarak çalışan bayilerin hem ana firmanın 
avantajlı çalışma koşullarından yararlanabilmesi hem de 
satışlarında kendi hesaplarında kalacak tutarı belirleyebilecek 
esneklik sağlanabilmiştir.

• Operasyonel maliyetler azaltılmıştır.

• Takip mekanizması güçlenmiştir.

• Bayiler ile ana firma arasında hesap akışı kurularak ticari hayat 
kolaylaştırılmış, rapor ve Hesap Özeti özellikleriyle gelişmiş takip 
yapısı oluşturulmuştur.

Yeni temlik yapımız

BAYİBAYİ BAYİ

ANA FİRMA



Başvurularınıza sıcak takip:

AKILLI TAKİP SİSTEMİ

Yapı Kredi POS web sitesi
Üye işyerleriyle ilgili her türlü bilgi için:

yapikredipos.com.tr 

Akıllı Takip Sistemi’yle

POS başvuru sürecinizi SMS ile takip edebilirsiniz.

• Fiziki POS başvurularınız için YKBPOS,

• Sanal POS başvurularınız için ise YKBSANAL yazıp 

4407’ye SMS gönderebilirsiniz.

BES...
%25 DEVLET
KATKISIYLA
ŞİMDİ DAHA DA

CAZİP!

Hangi sistemde yatırdığınız her 100 TL, 125 TL olur? 
Bu sisteme katılan herkes, katkı payının %25’i oranında 
devlet desteği alabiliyor*. Birikimleriniz hızla değerleniyor.

Üstelik Yapı Kredi Emeklilik’in siz World Üye İşyerlerine 
özel hazırladığı emeklilik planıyla, gelecekte de
World Üye İşyeri olmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Akıllı Adım World Üye İşyeri Grup Emeklilik Planı’na 
gecikmeden katılın...

Yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz

dönemi başlıyor!

* Devlet katkısının üst sınırı, ilgili takvim yılı için belirlenen

   yıllık toplam brüt asgari ücretin dörtte biri kadardır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan yeni nesil yazarkasa 
POS kullanımına dair tebliğler doğrultusunda;
 
Mobil POS kullanan, kapıda veya masada ödeme alan ve 3100 
numaralı KDV mevzuatına tâbi olan firmaların (örneğin: 
restoran, cafe, tüp ve su satışı, market vb.) 1 Ekim 2013 
tarihine kadar yeni nesil yazarkasa POS için;

- Sipariş vererek faturalarını almaları,
- Fatura tarihini takiben 90 gün içinde cihazlarını teslim 
alarak ilgili vergi dairesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

Ancak tebliğde açıkça belirtildiği üzere, Mobil POS 
kullanmayan ve/veya 3100 KDV mevzuatına tâbi olmayan 
firmaların yeni nesil cihazları edinmelerine gerek yoktur.

Yeni nesil yazarkasa POS alımı için;

1. Öncelikle tebliğlerden etkilenip etkilenilmediği kontrol 
edilmelidir. Bunun için ise;

a. Mobil POS kullanılıyor mu? (Mobil POS kullanan mükellefler, 
masaüstü POS kullanımına geçerek tebliğ kapsamından 
çıkabilirler.)

b. 3100 numaralı KDV Mükellefleri Kanunu’na tâbi mi?

2. 1 Ekim 2013 öncesinde cihazlar satın alınmalıdır. Satın 
alımın yapılması için ilgili yazarkasa POS bayilerine 
başvurulmalıdır.

3. Cihaz teslim alınana kadar geçen süre boyunca mevcut 
mobil POS’lar kullanılmaya devam edilebilir.

4. Bu süre içinde maliye müfettişlerinin yapabileceği
olası denetimlerde yeni nesil yazarkasa POS faturası ibraz 
edilmelidir.

5. Cihaz veya cihazlar teslim edildiğinde, bu cihazlar 
vergi dairesine kaydettirilmelidir.

6. Banka POS uygulamaları için çalışılan Yapı Kredi şubesi 
ziyaret edilmelidir.
 

Süreç ile ilgili detaylı bilgiye Yapı Kredi şubelerinden, 
444 0 448 / 0850 222 0 448 POS Destek Hattımızdan 
ulaşabilirsiniz. Temmuz ayı itibariyle yapikredipos.com.tr’den 
yazarkasa POS ön talebinde bulunabilirsiniz.


