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Yapı Kredi POS cihazı ile yaptığınız satışları takip ettiğiniz 
ekstrenizi e-posta adresiniz üzerinden alarak sosyal sorumluluk 

projemize destek olabilirsiniz. 
 

444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı’ndan 
ya da Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’nden vereceğiniz 
talimatla, sizin için sosyal sorumluluk projemiz kapsamında

hem doğayı koruyoruz hem ekstrelerinizin postayla gelmesini 
beklemeden, çok kısa sürede size ulaşmasını sağlıyoruz. 

e-Ekstre talimatlarınız ile
dünyamız yeşersin! 

TAHSİS ÜCRETİ ÖDEMEDEN
HAYALİNİZDEKİ ARACA KOLAYCA 

KAVUŞUN!
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Yapı Kredi Üye İşyerleri, Mayıs ayı boyunca kullanacakları 

2. el taşıt kredileri için tahsis ücreti ödemiyor, 
hayallerindeki araca kolayca sahip oluyor.

 
Taşıt kredisi başvurularınız için sizi de 

şubelerimize bekliyoruz. 
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Yapı Kredi’den

Komisyonsuz POS teklifleri
(Aylık ciro tutarına göre)

Standart paketler
aylık ücret

World paketler
aylık ücret 

30 TL 55 TL
40 TL 75 TL
70 TL 115 TL

130 TL 205 TL

1.500 TL’ye kadar
3.000 TL ’ye kadar
5.000 TL ’ye kadar

10.000 TL’ye kadar
30.000 TL’ye kadar 309 TL 599 TL

Komisyonsuz POS tekliflerinden cironuza 
uygun olanı seçin, ayda sadece 30 TL’den başlayan 

sabit fiyatlarla POS sahibi olun!

Komisyon yok, bloke yok,
ekstra masraf yok!

Türkiye’de bir ilk olan Self Servis World ile 
kendi kampanyanızı kendiniz oluşturarak 

Yapı Kredi ile güçlerinizi birleştirin, 
kazancınıza kazanç katın!

Türkiye’de bir ilk olan Self Servis World ile işyerlerinize 
özel kendi puan ve indirim kampanyalarınızı oluşturabilir, 

kampanyalarınızı SMS ve e-posta ile müşterilerinize 
kolayca duyurup bahar aylarında da kazancınıza 

kazanç katabilirsiniz!
 

Üstelik Self Servis World üyeliğinizi başlatmanız çok kolay! 
Üyeliğinizi başlatabilmeniz için şubelerimize gelerek 
Self Servis World sözleşmesini imzaladıktan sonra, 

Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’ndeki Üye İşyeri 
menüsünden Self Servis World’e erişerek “üyeliğimi başlat” 

butonuna tıklamanız, üyeliğinizi başlatmanız için yeterli!



Yapı Kredi şubelerinde
yazarkasa POS fırsatları!

Yapı Kredi şubelerinde BEKO 300TR Mobil YazarkasaPOS’lar ve 
Olivetti Verifone MX 915 Masaüstü Yazarkasa POS’lar avantajlı 
fiyatlarla! Üstelik ilk 6 ay yazarkasa POS aidat muafiyetinden ve 

Yapı Kredi World’e özel 12 taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz!

Yapı Kredi şubelerinden hızlı ve kolay bir şekilde yazarkasa 
POS’unuza sahip olabilirsiniz. Bu kaçırılmaz fırsatlardan 

yararlanmak için yapmanız gereken tek şey Yapı Kredi şubelerine 
gelip başvuruda bulunmak.

Yapı Kredi, dilediği zaman kampanyayı durdurma ve/veya 
kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

Yazarkasa POS’unuza 
Yapı Kredi uygulaması yükletmek

çok kolay!
Yeni Nesil yazarkasa POS cihazınızı teslim aldıysanız cihazınıza 

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 

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

 

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 ekstrelerini sistemde tanımlı e-posta adresine ya da 

faks numarasına gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon bankacılığı şifrenizin sizden istenen rakamlarını tuşlayarak 

sistemde tanımlı olmayan faks numarasına da ekstre gönderiminizi 

isteyebilirsiniz. Şifrenizi ise şubenizden Yapı Kredi Kurumsal Telefon 

Bankacılığı başvurusu yaparak hemen alabilirsiniz. 

Üye İşyeri Ekstrelerinin Postayla Gönderiminin Durdurulması

Üye işyeri ekstrelerini posta yoluyla almak yerine e-posta adresinize 

yönlendirilmesi 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.


