
Cep telefonunuzu
Kredi Kartına
Dönüştüren Teknoloji:

Yapı Kredi Üye İşyeri müşterileri için tasarlanan
POS Sigortası ile, üye işyerlerimiz, uygun fiyata
hem POS cihazlarını hem de müşterilerini 
risklere karşı 3. Şahıs Sorumluluk Teminatı ile 
koruyabilecekler. Bunun yanı sıra, yan 
teminatlarla zenginleştirilmiş POS Sigortaları; 
Cam Kırılması Teminatı ile üye işyerlerimize 
kendilerini daha da güvende hissettirecektir. 
POS Sigortası sahibi olmak için, sadece 
şubenizle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

1. İşlem Statü Sorgulama (Agreement WebService): POSnet üye işyerlerimiz sipariş numarası,
üye işyeri numarası ve terminal numarası bilgilerini göndererek; işlemin durumu, tutarı, tarihi,
kart numarası (maskeli), sipariş numarası ve onay kodu bilgilerini alabilir, olası mutabakat
sorunlarını işlem bazında sorgulayabilirler.

2. Karma İşlem (Çoklu İşlem): World Üye İşyerlerimiz  bir kısmını puan ile bir kısmını ise 
peşin veya taksitle yapabilirler!
 
3. Dövizli Sanal Pos: Dövizli Sanal POS için müşterilerimizin standart POS’ta olduğu gibi
Euro, USD hesabı olması yeterlidir. Çalışma prensibi standart POS ile aynıdır. Euro ve USD
işlemler sadece yabancı kartlar için çalışır. Yerli kartlar ile TL işlemler yapılır.

4. Sanal POS ile İleriye Yönelik İşlemler: Standart sanal POS’unuzda ileriye yönelik işlemler sayesinde 
satışın gerçekleştirilmesini istediğiniz işlemin tarihini girebilir, o tarihte onay alabilirsiniz. 

Yapı Kredi
POS Sigortası

444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon 
Bankacılığı’ndan, müşteri temsilcisine bağlanmadan, 
daha hızlı ve kolay bir şekilde aşağıdaki hizmetleri 
alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Blokede Bekleyen Bakiye Bilgisi
POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin gelecek 
dönemlerde, hesaba geçecek bloke bakiye bilgisini 
hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. 

Grup Kapama Bilgisi 
POS cihazı üzerinden yaptığınız ve grup kapamasını 
aldığınız günlük satış tutarlarınızın toplam bilgisini, 
tarih belirterek, hemen dinleyebilirsiniz.

Ciro Bilgisi 
İsterseniz son ay, isterseniz geriye dönük 3 ay için
POS cihazı üzerinden yaptığınız satış tutarlarının
aylık toplamını anında öğrenebilirsiniz. 

Bu bilgileri 444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon 
Bankacılığı Sesli Yanıt Sistemi’mizden almak için, 
şubenizden Kurumsal Telefon Bankacılığı başvurusu 
yapmanız ve telefon bankacılığı şifresi almanız yeterli 
olacaktır.

PayMobile®

PayMobile ile, cep telefonunuzu kredi 
kartına dönüştüren yeni bir teknolojiye 
kavuşabilirsiniz. PayMobile teknolojisi 
ile Temassız işlem kabul eden tüm 
işyerlerinde 35 TL’ye kadar olan 
ödemelerinizi cep telefonunuzla 
yapabilirsiniz.

PayMobile teknolojisinde, farklı telefon 
modelleri için 2 farklı çözüm sunulur: 

• Yapı Kredi VISA kart sahibi, iPhone 
kullanıcıları için geliştirilen “iCarte” 

• Yapı Kredi Mastercard sahibi, diğer 
telefon markaları için geliştirilen
“SIM kart” 

Yapı Kredi ve Turkcell işbirliğiyle Worldcard’ınız
artık cep telefonunuzda!

Sanal POS Ürünümüzün Özellikleri

PayMobile teknolojisine, Turkcell 
İletişim Merkezleri’nde yer alan
Yapı Kredi POS’ları veya Yapı Kredi 
Telefon Bankacılığı ve İnternet 
Bankacılığı aracılığı ile kolayca 
ulaşabilirsiniz.
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Sanal POS ürünü
özellikleri

POS Sigortası  Kolaymağaza

Değerli World Üye İşyerlerimiz,

POS Haber’in haziran-temmuz sayısı ile

Yapı Kredi’den en güncel haberleri sizinle 

paylaşıyoruz. Yapı Kredi olarak yepyeni bir 

teknoloji ile Avrupa çapında bir yeniliğe

imza attık. Bu teknolojik yeniliği yine Avrupa 

çapında bir ödülle taçlandırdık. Cep telefonunuzu 

kredi kartına dönüştüren teknolojimiz PayMobile 

ile ilgili detaylı bilgiye POS Haber sayfalarından 

ulaşabilirsiniz.

Bu sayımızda ayrıca Sanal POS ürünümüzün 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, 

Kolaymağaza ile e-ticaret dünyasında, rahat ve 

güvenilir bir şekilde yer alabilirsiniz. Yine bu 

sayımızda POS Sigortası hakkında bilgi edinebilir, 

Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı’nın 

kolaylıklarını keşfedebilirsiniz.

POS Haber’in haziran-temmuz sayısını da keyifle 

okuyacağınızı umarak, her türlü görüş ve önerinizi 

yapikredi.com.tr’den bizimle paylaşabileceğinizi 

hatırlatırız.

Çalışmalarınızda başarılar ve bol cirolar dileriz.

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 
gelmesini beklemeden kısa sürede size ulaşmasını sağlıyoruz. Üye işyeri ekstrelerinizi e-mail adresinize gelmesi için 
444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı’ndan bize ulaşarak talimat verebilirsiniz. 

Kolaymağaza, firmaların ürünlerini internet 
üzerinde tanıtabilecekleri ve satışa 

sunabilecekleri, satış sonrası gerçek zamanlı 
sipariş, stok takibi ve ürün kontrollerini 

yapabilecekleri, tamamen kişiselleştirilmiş 
her sektöre uygun e-ticaret modülüdür. Sanal 

POS kurulumu için gerekli olan geliştirme 
işlemlerini  yapmak istemeyen ya da sanal 

mağaza ile ürünlerini satışa sunmak isteyen 
ama teknik yetersizliği sebebiyle e-ticaret 
platformundan yararlanamayanların tüm 

sorunlaranı Kolaymağaza çözer.
Kolaymağaza ürününü alan üye işyerlerimiz, 

Yapı Kredi’ye özel %25 indirimden de yararlanır. 

İletişim: (0216) 481 51 25 - PBX

Üye İşyeri Bloke İşlemleri

Yapı Kredi Kurumsal İnternet Bankacılığı’nda 
“Üye İşyeri İşlemleri” adımında yer alan “Üye İşyeri 
Bloke İşlemleri” seçeneğinden;

• Blokede bekleyen tutarlarınızı üye işyeri numarası 
bazında inceleyebilir,
• Bloke çözüm tarihi gelmeden hesabınızdaki blokeli 
tutarı çözebilir,
• Aynı gün içerisinde bloke çözüm işleminizi iptal 
edebilir,
• Son bir yıla ait ay sonu blokede bekleyen
tutarlarınızı ay bazında veya işlem türüne 
(peşin/taksitli) göre inceleyebilirsiniz.

Siz de Kurumsal İnternet Bankacılığı’nı kullanın, 
hayatınız kolaylaşsın. Eğer Kurumsal İnternet 
Bankacılığı’na üye değilseniz yapikredi.com.tr’de 
bulunan  “Hemen Üye Ol” seçeneğinden üyeliğinizi 
başlatabilir veya en yakın Yapı Kredi şubesine 
uğrayarak, sınır tanımayan hizmetlerle tanışabilirsiniz.
Kurumsal İnternet Bankacılığı tanıtım filmimize 
kurumsaldemo.yapikredi.com.tr linkinden 
ulaşabilirsiniz.

Kolaymağaza ile 
e-ticaret çok kolay.

Yapı Kredi Kurumsal
İnternet Bankacılığı ile 

hayatınızı 
kolaylaştırıyoruz!
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