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Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber nisan-mayıs sayımızla
yine karşınızdayız. Bu sayımızda yenilenen 
TLcard hakkında detaylı bilgiye 
ulaşabilirsiniz. 

POS Haber’in diğer sayfalarında ise
hem ödeme sistemleri hem bankacılık 
alanındaki diğer fırsatlarımız ve 
çözümlerimiz sizleri bekliyor olacak.
World Business kart, WorldRapor ve 
yenilenen Kurumsal Telefon Bankacılığı ile 
ilgili detaylı bilgileri POS Haber nisan-mayıs 
sayımızda bulabilirsiniz.

POS Haber’in bu sayısını da keyifle 
okuyacağınızı umarak, her türlü görüş ve 
önerinizi yapikredipos.com.tr üzerinden 
bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatır, 
sağlıklı ve bol cirolu günler dileriz.

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

Yapı Kredi’nin 
banka kartı yenilendi!

Paranın kart hali: 
TLcard

Yapı Kredi, banka kartlarının ismini ve kart 
görselini TLcard olarak yeniledi. Yapı Kredi TLcard 

sahibiyseniz, Visa veya Maestro amblemlerini 
gördüğünüz her yerde hesabınızdan düşmek üzere 

alışveriş yapabilir, Yapı Kredi ATM’lerinden ve 
anlaşmalı ATM’lerden para çekebilirsiniz.

Üstelik, World Üye İşyerleri’nde yapacağınız
alışverişlerden puan kazanırsınız.

Üye işyerlerimiz Kurumsal İnternet Şubesi’nden 
satışlarını yakından takip edebilme ve
kontrol altına alabilme imkânını yakalıyorlar.

WorldRapor sayesinde;

• Günlük satış, mağaza ve 
 kart performans bilgilerinize,

• Bloke çözüm, işlem tarihine göre
 işlem toplamlarınıza ve günlük işlem    
 detaylarınıza,

• Alışveriş aralığı ve adedi bazında analiz    
 raporlarınıza,

• Kampanya bazında müşteri harcamaları ve   
 ödüllerine, kampanya karşılaştırma     
 raporlarınıza ulaşabilirsiniz.

Tüm üye işyeri raporları
Yapı Kredi Kurumsal
İnternet Şubesi’nde!

yapikredipos.com.tr



KURUMSAL
TELEFON

BANKACILIĞI

Firmalarınız için kolay ve hızlı bankacılık burada:

444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı

World Business kart harcamalarınızı
taksitlere böler, ödemelerinizi erteler,

üstelik minimum ödeme oranı sadece %10’dur.

World Business kartla, şirket harcamalarınızı 
kontrol altında tutar, kendi kredi kartı 

limitinizi kendiniz belirlersiniz.

15 Şubat-15 Nisan 2012 tarihleri arasında

Yapı Kredi POS cihazınızdan yapacağınız

her 500 TL'lik ciroya bir çekiliş hakkı!

Daha çok ciro yapın, birbirinden güzel 

hediyeleri kazanma şansınızı artırın.

Detaylı bilgi: yapikredipos.com.tr

Yapı Kredi’den
muhteşem 
hediyeler!

World Business kart
kullan,

daha fazla kazan!

444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı 
hattımızdan hızlı ve kolay bir şekilde
Sesli Yanıtlama Sistemi’ni kullanarak
BLOKEDE BEKLEYEN BAKİYE bilgisine ulaşabilirsiniz.

Sesli Yanıt Sistemimiz’in yeni özellikleri:

• Beni Tanı

• Üye işyeri ekstre alınması

• Tahmini bekleme süresi

POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin gelecek 

dönemlerde hesaba geçecek olan bloke bakiye 

bilgisini ve geçmiş dönemlere ait ay sonu itibariyle 

blokede bekleyen bakiye bilgisini Sesli Yanıtlama 

Sistemi’nden kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmek 

için 444 0 448’i aradıktan sonra ;

• Üye işyeri ve provizyon İşlemleri için

   1’i tuşladıktan sonra, 

• 10 haneli üye işyeri numaranızı tuşlayın.

• Blokede Bekleyen ve Güncel Hesap Bakiyenizi  

   öğrenmek için 2’yi seçtikten sonra

• 6 haneli Telefon Bankacılığı şifrenizin sizden      

   istenen rakamlarını tuşlayın.

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 ekstrelerinizi e-posta adresinize gelmesi için
444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı’ndan
bize ulaşıp talimat verebilirsiniz. 


