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Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber aralık-ocak sayımızla karşınızdayız.

Bu sayımızda ödeme sistemleri dünyasına yönelik 

World Ödeme Noktası ve JOKER Vadaa hakkında 

avantajlara yer verdik.

POS Haber’in sayfalarında yer verdiğimiz

Yapı Kredi POS web sitemizden, ödeme sistemleri 

ve bankacılık alanındaki fırsatlarla ve yeniliklerle 

ilgili birçok bilgiye 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 yeni yılınızı 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 Ödeme Noktası

World Ödeme Noktası olan üye işyerlerimiz,

müşterilerine kredi kartı borcu ödeme imkânı sağlıyor.

World Ödeme Noktası sayesinde;

• Mağazanıza daha fazla müşteri ziyareti gerçekleşir.

• Ödeme başına prim alarak ek gelir sağlarsınız.

• Rekabet üstünlüğünüz ve müşteri portföyünüz artar.

• Yapı Kredi'nin itibarlı ve güçlü markasının

bir parçası olarak iş dünyasında güven kazanırsınız.

World Ödeme Noktası olmanız için sizi de

en yakın Yapı Kredi şubesine bekliyoruz.

World Ödeme Noktası olmak isteyen üye işyerlerimizin öncelikle
World Üye İşyeri olması gerekmektedir. Diğer koşul ise

işyerinin en az 3 yıldır faaliyet gösteriyor olmasıdır.

Kredi Kartları
Ödeme
Noktası

Müşterilerinizi, işlemlerini Yapı Kredi

World POS’ları üzerinden gerçekleştirerek 

tüm World fırsatlarından yararlandırabilirsiniz.

Sürekli büyüyen ve yenilenen World dünyasıyla 
kazancınıza kazanç katmanız dileğiyle!

World fırsatları 
Albaraka, Anadolubank,
TEB ve Vakıfbank
Worldcard’larda!



JOKER Vadaa ile World özellikli kredi kartlarına sahip 

müşterilerinizi, ek taksit, ekstra puan, taksit atlatma, 

artı TL/dakika gibi fırsatlardan istedikleri alışverişte 

yararlandırabilirsiniz. Kişiye özel olarak verilen

bu fırsatları nasıl kullanacağına müşteriniz karar verir.

POS üzerinden JOKER  Vadaa işlemi yapmak için;

• Kartı takınız,

• Yapı Kredi menüsü altında JOKER Vadaa seçeneğini   

  seçiniz,

• JOKER Vadaa sorgulama için JOKER Vadaa S. seçeneğini  

  seçtiğinizde tanımlı olan kampanya bilgisi slipte yer   

  alacaktır.

• JOKER Vadaa kullanımı için JOKER Vadaa seçeneği   

  altındaki JOKER Vadaa K. adımından kullandırılmak   

   istenilen kampanya seçilir,

• Ek taksit ve taksit atlatma seçenekleri bir arada   

  kullandırılmak isteniyorsa önce taksit atlatma

  adımı seçilir,

• Kampanya seçiminden sonra tutar bilgisi girilir,

• Kullandırılmak istenilen taksit sayısı girilir.

Lütfen World sahibi müşterilerinize JOKER Vadaa 

imkânlarından yaralanmak isteyip istemediğini 

sorunuz.

KURUMSAL
TELEFON
BANKACILIĞI

Firmalarınız için kolay ve 

hızlı bankacılık burada:

444 0 448 
Kurumsal Telefon Bankacılığı

Kişiselleştirilmiş Sesli Yanıtlama Sistemi 

‘’Beni Tanı’’ üyesi olduğunuz da en sık 

kullandığınız Sesli Yanıt Sistemi’ndeki menüleri 

istediğiniz şekilde tasarlayabilir,

bütün menüleri dinlemenize gerek kalmadan 

işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.  

Üye işyeri ekstre alınması 

Yenilenen Sesli Yanıt Sistemi’miz sayesinde artık 

müşteri temsilcisine bağlanmadan POS üzerinden 

yaptığınız işlemlerin son 3 aya ait ekstrelerini 

sistemde tanımlı e-posta adresine veya faks 

numarasına gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon Bankacılığı şifrenizin sizden istenen 

rakamlarını tuşlayarak sistemde tanımlı olmayan 

faks numarasına da ekstre gönderiminizi 

isteyebilirsiniz. Kurumsal Telefon Bankacılığı 

şifrenizi ise şubenizden Kurumsal Telefon 

Bankacılığı başvurusu yaparak hemen 

alabilirsiniz. 

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

yapikredipos.com.tr 

Biri “Para, para, para”,
Vadaa ise “Taksit, taksit, taksit” dedi.

Müşterilerinize 

Süper Taksit 

yapmayı 

unutmayın!

Müşterilerinize
“Süper Taksit” ile

36 aya kadar vade farklı
taksit ve %1,49 faiz 

fırsatlarını sunabilir,
satışlarınızı

artırabilirsiniz. 

Süper Taksit akaryakıt ve gıda sektöründeki işyerlerimizde geçerli değildir.

Üye işyeri kampanyalarını
kullandırmak sizin elinizde!


