
Yeni nesil yazarkasa POS cihazınızı teslim aldıysanız 
hemen Yapı Kredi uygulamasını yükletin, rahat edin. 
En çok yazarkasa POS markasıyla çalışan Yapı Kredi 
uygulamasını cihazınıza yükletmek hem çok kolay 

hem çok hızlı!

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

• 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!
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27 Eylül 2016 tarihinde 29840 no’lu Resmî Gazete’de, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 

yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında 
Yönetmelik doğrultusunda 27 Eylül 2016 tarihi itibariyle geçerli 

olan kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet 
alımlarına ilişkin yeni düzenleme aşağıdaki gibidir:

“Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun 
taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de 

dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve 
hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 

on iki ayı geçemez. Bu süre; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, 
elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, havayolları, 
seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal 
hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, 

kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde 
dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek 
telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, 
yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, 
akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki 

ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti 
içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Kurumsal kredi kartlarıyla mal veya hizmet alımı sonrası belli 
bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin 

ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek 
mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme 

süresi on iki ayı geçemez.”

Kredi kartı harcamalarının
taksitlendirilmesiyle

ilgili değişiklik hakkında 
bilgilendirme!

Yapı Kredi POS cihazı üzerinden yaptığınız satışları takip 
ettiğiniz ekstrenizi, e-posta adresiniz üzerinden alarak 
sosyal sorumluluk projemize destek olabilirsiniz. Üstelik 

e-ekstre talimatı vermek şimdi çok kolay! Artık 444 0 448 
Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı dışında, Yapı Kredi 
Kurumsal İnternet Şubesi’nden de talimat verebilirsiniz. 

Vereceğiniz talimatla, sizin için hem doğayı koruyoruz hem 
ekstrelerinizin e-postayla gelmesini beklemeden, çok kısa 

sürede size ulaşmasını sağlıyoruz.

Doğayı korumak elimizde!

HER ZAMAN, HER YERDE 
KOBİ’LERİN YANINDA!

YAPI KREDİ KURUMSAL MOBİL ŞUBE

Kurumsal mobil şube ile para transferi yapmak, POS başvurunuzu ve 
raporlarınızı kontrol etmek gibi birçok finansal işleminizi kolayca 

yapabilirsiniz. Ayrıca IBAN numaranızı görüntüleyip paylaşabilir, aylık ödeme 
planınızı rahatça takip edebilirsiniz. Kurumsal mobil şubeyi telefonunuza 

indirin, bu kolaylıklardan siz de faydalanın.

Uygulamayı yüklemek için
telefonunuzdan QR kodu okutabilir

veya yukle.yapikredi.com/kurumsal
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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SELF SERVİS WORLD İLE 
KAZANCINIZA KAZANÇ,
GÜCÜNÜZE GÜÇ KATIN!

Self Servis World ile artık kampanyalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz gibi 

kendiniz oluşturun, dilediğiniz kadar müşteriye duyurun.

Yapı Kredi World Üye İşyeri olduktan sonra, Self Servis World üyeliğinizi 

başlatmak için üyelik sözleşmenizi, müşteri statünüze göre kurumsal 

internet şubemizden online olarak doldurmanız veya Yapı Kredi 

şubelerimize gelerek imzalamanız yeterli!

Self Servis World ile kampanyanızı oluşturmak çok kolay! İşyerinize göre 

kampanya yapmak istediğiniz hedef kitlenizi ve iletişim kanalınızı belirleyip 

“Akıllı Kitle Seçimi” uygulamasıyla size özel seçilen Yapı Kredi kredi kartı 

müşterilerine kampanyanızı duyurabilir, gücünüze güç, kazancınıza 

kazanç katabilirsiniz.
 

Üstelik kampanya detaylarınız worldcard.com.tr’de size özel tasarlanan 

sayfada duyurulur, işyerlerinizin adresine ve harita üzerinde konumlarına 

yer verilir. Yapı Kredi Worldcard’ın desteği her yerde yanınızda!

Self Servis World’e nasıl üye olunur?

Nasıl kampanya yapılır?

Yapı Kredi’den Türkiye’de bir ilk daha!


