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Eylül 2015 sonuna kadar Yapı Kredi Üye İşyeri olup
Beko 300TR YazarkasaPos’unuza Yapı Kredi uygulaması yükletin,

tam 300 TL puan kazanın! 

Kampanya 1 Eylül-30 Eylül 2015 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya şartları sağlandığında puanlar SMS’le gönderdiğiniz

üye işyeri numaranızın bağlı olduğu müşteri numaranızın altındaki 
kredi kartına 20 Ekim 2015 tarihine kadar yüklenecektir. 

Kampanya şartları için yapikredipos.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. 
Yapı Kredi Yazarkasa POS kampanyası, diğer yazarkasa POS 
kampanyalarıyla birleştirilemez. Yapı Kredi, dilediği zaman 

kampanyayı durdurma ve/veya kampanya koşullarını 
değiştirme yetkisine sahiptir.

 300 YAZ, BİR BOŞLUK BIRAK,
10 HANELİ ÜYE İŞYERİ NUMARANI

’A GÖNDER.3160

300 TL
puan

Yapı Kredi Üye İşyerleri’ne özel 

kaçırılmayacak fırsat! 

Yapı Kredi POS cihazıyla yaptığınız satışları 
takip ettiğiniz ekstrenizi e-posta adresiniz üzerinden

alarak sosyal sorumluluk projemize destek verebilirsiniz.  
444 0 448’ü arayarak veya Yapı Kredi Kurumsal İnternet 

Bankacılığı üzerinden vereceğiniz talimatla, sosyal 
sorumluluk projemiz kapsamında hem doğayı koruyabilir 

hem de ekstrelerinizin e-postayla size çok kısa sürede 
ulaşmasını sağlayabilirsiniz. 

Yapı Kredi banka kartlarıyla 
yapılan alışverişlerin iadesi, 
artık POS’ta iade 
menüsü üzerinden 
kredi kartlarıyla 
yapılan işlemlerin 
iadesindeki aynı 
adımlar takip edilerek 
kolay ve güvenli
bir şekilde 
yapılabilmektedir.

Firmalarınız için kolay ve 

hızlı bankacılık burada:

444 0 448 

Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı

444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı Sesli Yanıt 

Sistemimizde aşağıda belirttiğimiz fonksiyonlardan 

yararlanabilirsiniz:

Üye İşyeri Ekstre Alınması 

Sesli Yanıt Sistemimiz sayesinde müşteri temsilcisine 

bağlanmadan POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin 

son 3 aya ait ekstrelerini sistemde tanımlı e-posta adresine 

veya faks numarasına gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Kurumsal Telefon Bankacılığı şifrenizin sizden istenen 

rakamlarını tuşlayarak sistemde tanımlı olmayan faks 

numarasına da ekstre gönderimi talebinde bulunabilirsiniz. 

Kurumsal Telefon Bankacılığı şifrenizi ise şubenizden 

Kurumsal Telefon Bankacılığı başvurusu yaparak hemen 

alabilirsiniz.

POS Malzeme Talepleri

Kullanmakta olduğunuz POS modeline göre rulo veya şifreli 

işlemlerde kullanmakta olduğunuz PinPad talebinde 

bulunabilir, Visa/Mastercard sticker taleplerinizi 

iletebilirsiniz.

Bu bilgileri 444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı Sesli Yanıt 

Sistemimizden almak için tek yapmanız gereken, şubenizden 

Kurumsal Telefon Bankacılığı başvurusu yapmak ve 

şifrenizi almak...

Ekstreler ağaç olsa!

Banka kartlarıyla yapılan 
alışverişlerin iade süreci
POS menüsüne taşındı!

KURUMSAL
TELEFON
BANKACILIĞI



Temassız POS, ödeme süresini en aza indirir, 
hem size hem müşterilerinize

zaman kazandırır!

Ayrıca temassız POS ile para bozdurma ve
nakit sıkıntısı gibi sorunları devre dışı 

bırakabilirsiniz. Temassız işlem için POS’a tutar 
bilgisini girip “Giriş” tuşuna bastıktan sonra, 
kartı POS cihazına yaklaştırın. 50 TL’ye kadar 

olan işlemlerde imzaya ve şifreye gerek 
kalmadan, 50 TL üzeri işlemlerde ise POS’tan 
şifre girilerek temassız işlem yapabilirsiniz.

Temassız işlemlerin üye işyerlerine ek maliyeti 
bulunmamaktadır. Yapılan işlemlerde standart 

üye işyeri fiyatlaması geçerli olacaktır.

Siz de şubenizden temassız POS talep edin, 
temassız okuyucunuzun kurulumu Yapı Kredi 

tarafından ücretsiz gerçekleştirilsin.

Yeni nesil yazarkasa POS cihazınızı teslim aldıysanız 
cihazınıza Yapı Kredi uygulamasını yükletmeniz

hem çok kolay hem çok hızlı!

• İsterseniz yapikredipos.com.tr’den “Yazarkasa POS’a
Yapı Kredi Uygulamasını Nasıl Yükletirim?” adımıyla,
• İsterseniz 444 0 448 POS Destek Hattı üzerinden

müşteri temsilcilerimizi arayarak,
• İsterseniz şubelerimize gelerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Henüz yazarkasa POS cihazınızı satın almadıysanız,
Yapı Kredi Üye İşyeri olarak yazarkasa POS satın alımlarında 
uygun oranlı yazarkasa POS kredisinden veya 9 aya varan 

taksit imkânlarından ve size özel diğer fırsatlardan 
yararlanabilmeniz için sizleri en yakın şubemize bekliyoruz.

Yazarkasa POS’unuza 
Yapı Kredi uygulaması yükletmek

çok kolay!

Artık tutara 
bakılmaksızın tüm 
işlemler temassız!

200 TL 
puan!

Yapı Kredi Üye İşyerleri’ne özel 
kaçırılmayacak fırsat! Yazarkasa POS’una 

Yapı Kredi uygulaması yükleten üye 
işyerlerimize tam 200 TL puan!

Eylül 2015 sonuna kadar Yapı Kredi Üye İşyeri olup Yazarkasa 
POS’unuza Yapı Kredi uygulaması yükletin, tam 200 TL puan kazanın! 

Kampanya 1-30 Eylül 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya 
şartları sağlandığında puanlar SMS’le gönderdiğiniz üye işyeri 
numaranızın bağlı olduğu müşteri numaranızın altındaki kredi 
kartına 20 Ekim 2015 tarihine kadar yüklenecektir. Kampanya 

şartları için yapikredipos.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. Yapı Kredi 
Yazarkasa POS kampanyası, diğer yazarkasa POS kampanyalarıyla 
birleştirilemez. Yapı Kredi, dilediği zaman kampanyayı durdurma 

ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

 ÖKC YAZ, BİR BOŞLUK BIRAK,
10 HANELİ ÜYE İŞYERİ NUMARANI

’A GÖNDER.3160


