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Yeni nesil yazarkasa POS cihazınızı teslim aldıysanız, cihazınıza 
en çok yazarkasa POS markasıyla çalışan Yapı Kredi uygulaması 

yükletmeniz şimdi hem çok kolay hem çok hızlı! 

Yapı Kredi ile çalışması bulunan onaylı markalar; 
Beko, Hugin, Profilo, Ingenico, Vera, Mikrosaray ve Olivetti’dir.

• Dilerseniz yapikredipos.com.tr’den “Yazarkasa POS'a 
Yapı Kredi Uygulamasını Nasıl Yükletirim?” adımı üzerinden,

• Dilerseniz 444 0 448 POS Destek Hattı’nı arayarak,
• Dilerseniz şubelerimize gelerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Henüz yazarkasa POS cihazınızı satın almadıysanız, 
Yapı Kredi Üye İşyeri olarak yazarkasa POS satın alımlarında 

9 aya varan taksit imkânlarından ve size özel diğer fırsatlardan 
yararlanmanız için sizleri en yakın şubemize bekliyoruz.

Yazarkasa POS’unuza 
Yapı Kredi uygulaması yükletmek

çok kolay!

Eylül sonuna kadar Olivetti Verifone MX 915 
Yazarkasa POS alıp Yapı Kredi uygulaması
yükleten üye işyerlerimize Yapı Kredi’den 

tam 300 TL puan hediye!

Yapı Kredi
Üye İşyerleri’ne özel 

kaçırılmayacak fırsat!

YAPI KREDİ
KURUMSAL
TELEFON
BANKACILIĞI

Firmalarınız için kolay ve 

hızlı bankacılık burada:

444 0 448 
Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı

444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı Sesli Yanıt 

Sistemimizde aşağıda belirtilen fonksiyonlardan 

yararlanabilirsiniz:

Üye İşyeri Ekstre Alınması 

Sesli Yanıt Sistemimiz sayesinde müşteri temsilcisine 

bağlanmadan POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin

son 3 aya ait ekstrelerinin sistemde tanımlı e-posta adresine 

veya faks numarasına gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon bankacılığı şifrenizin sizden istenen rakamlarını 

tuşlayarak sistemde tanımlı olmayan faks numarasına da 

ekstre gönderilmesini talep edebilirsiniz. Şifrenizi ise 

şubenizden Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı 

başvurusu yaparak hemen alabilirsiniz. 

Üye İşyeri Ekstrelerinin Postayla Gönderiminin 

Durdurulması

Üye işyeri ekstrelerinizi posta yoluyla almak yerine e-posta 

adresinize yönlendirilmesini sağlamak için 444 0 448 

Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı’nı arayabilirsiniz.

Grup Kapama Bilgisi

POS cihazı üzerinden yaptığınız ve grup kapamasını aldığınız 

günlük satış tutarlarınızın toplam bilgisini tarih belirterek 

hemen dinleyebilirsiniz.

 300 YAZ, BOŞLUK BIRAK,
10 HANELİ ÜYE İŞYERİ NUMARANI

’A GÖNDER.3160

Kampanya 1 Ağustos-30 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya şartları 
sağlanması halinde puanlar SMS’le gönderdiğiniz üye işyeri numaranızın bağlı 
olduğu müşteri numaranıza tanımlı kredi kartına 20 Ekim 2016 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.



SELF SERVİS WORLD İLE 
KAZANCINIZA KAZANÇ,
GÜCÜNÜZE GÜÇ KATIN!

Yapı Kredi’den Türkiye’de bir ilk daha!
Self Servis World ile artık kampanyalarınızı
istediğiniz zaman, isteğiniz gibi kendiniz oluşturun, 
dilediğiniz kadar müşteriye duyurun.

Self Servis World ile artık işyerleriniz için belirleyeceğiniz kriterlerde, Yapı Kredi 
World’e özel; puan ve indirim kampanyaları düzenleyebilir, bu kampanyaları 
müşterilerinize SMS ve e-postayla duyurabilirsiniz. Ayrıca kampanyalarınızın 
detaylarını worldcard.com.tr’den paylaşabilirsiniz.

Üstelik duyuru yapacağınız kitle, “Akıllı Kitle Seçimi” ile kampanyanıza özel 
olarak seçilir. Bu sayede yeni müşteri adedinizi artırabilir, sizden alışveriş 
yapmayı bırakmış müşterilerinizi geri kazanabilir veya mevcut müşterilerinizin 
bağlılığını güçlendirerek cironuzu ve gelirlerinizi artırabilirsiniz.

Self Servis World üzerinden kampanyalarınızın sonuçlarını izleyebilir, detaylı 
raporlar alabilirsiniz. Dilerseniz kampanyalarınızı tekrarlayabilir, devam eden 
kampanyalarınız için hatırlatma iletişimi yapabilirsiniz.
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Self Servis World üyeliğinizi başlatabilmeniz için 
sizleri en yakın Yapı Kredi şubesine bekliyoruz. 
Şubemizden üyeliğinizi başlattıktan sonra
Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’ndeki
Üye İşyeri menüsünden Self Servis World’e
erişerek kampanyanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Self Servis World nedir?

Self Servis World’e
nasıl üye olunur?
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