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Yapı Kredi Üye İşyerleri
kazanmaya devam ediyor!
Üye işyerlerimize özel 

200 TL’ye varan puan fırsatı!
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Yapı Kredi Üye İşyerleri kazanmaya 
devam ediyor! Mayıs sonuna kadar 

Yazarkasa POS’una Yapı Kredi uygulaması 
yükletenlere, Yapı Kredi’den 

200 TL’ye varan puan hediye!

15 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
Yazarkasa POS’una Yapı Kredi uygulaması yükleten 

mevcut üye işyerlerimiz 125 TL, yeni üye işyerlerimiz ise 
tam 200 TL puan kazanıyor.

Kampanya kapsamında, müşteri numarasına bağlı
birden fazla üye işyeri numarasıyla kampanyaya 

katılmak için her bir üye işyeri numarası için
ayrı ayrı SMS gönderilmelidir.

Kampanya şartları ve

detaylı bilgi için: 

yapikredipos.com.tr

Temassız Özellikli
POS’larınızla 
işlemleriniz
şimdi çok daha 
hızlı!

Temassız POS sayesinde kartınızı kart okuyucuya takmadan 
sadece temassız okuyucuya göstererek işlemlerinizi hızlı ve 
kolayca yapabilirsiniz.

Temassız işlem için, POS’a tutar bilgisini girip “Giris” tuşuna 
basınız. 50 TL’ye kadar olan işlemlerde şifreye gerek 
kalmadan, 50 TL ve üzeri işlemlerde ise POS’tan 
şifre girip kartı temassız okuyucuya okutarak temassız 
işlemi tamamlayabilirsiniz.

World Business kartınızla SGK ödemelerinizi
sgk.gov.tr üzerinden %1 işlem ücretiyle yapabilirsiniz!

 ÖKC YAZ, BOŞLUK BIRAK
10 HANELİ ÜYE İŞYERİ NUMARANI

’A GÖNDER.3160

SGK ödemelerinizi de
World Business kartınızla

yapabilirsiniz!

200 TL’ye varan puan
fırsatı!

 1.299 TL 1.699 TL

Kampanya 15 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında geçerlidir. 

Kampanya şartları ve detaylı bilgi için yapikredipos.com.tr’yi ziyaret edebilir veya

444 0 448’i arayabilirsiniz.

 ÖKC YAZ, BOŞLUK BIRAK,
10 HANELİ ÜYE İŞYERİ NUMARANI

’A GÖNDER.3160

Beko YazarkasaPos’unuzu 1.299 TL’lik özel fiyat avantajıyla 
Arçelik veya Beko mağazalarından alabilirsiniz.

Beko YazarkasaPos’una Yapı Kredi uygulaması yükleten 
mevcut üye işyerlerimiz 125 TL, yeni üye işyerlerimiz ise 

tam 200 TL puan kazanıyor. 



Uluslararası kartlarla yapılan
satış işlemlerinizde 

Dövizli POS hizmetinizde!

Okul ödemelerinde kolaylık ve rahatlık sağlayan 
Taksitli Eğitim Sistemi (TEST), velilerin hesabında 

yeterli para bulunmasa bile okul ödemelerini 
veli adına gerçekleştirir. 

TEST, okul taksitlerinin okul tarafından belirlenen 
ödeme planı çerçevesinde, velilerin hesabından 
okulun hesabına otomatik olarak ödenmesini 

sağlayan bir hizmettir.

Siz de uluslararası kartla işlem yapan bir işyeriyseniz, 
size özel geliştirilen Dövizli POS’a sahip olabilirsiniz.

Dövizli POS, işlem tutarını Türk Lirası haricinde euro ve 
dolar döviz kuruyla girerek işlem yapabilmenizi sağlayan 

bir uygulamadır. POS üzerinden satış tutarını girerken 
işlem yapacağınız döviz kuru cinsini (euro veya dolar) 

seçerek uluslararası kart sahibi müşterilerinize 
istedikleri kurla işlem yapma imkânı sağlayabilirsiniz.

Bu şekilde müşteri memnuniyetinizi arttırırken
uluslararası kart cironuz da ilgili döviz cinsinden 

hesabınıza geçer.

Yapı Kredi’den 
okul ödemelerine çözüm: 

Taksitli Eğitim Sistemi!

Detaylı bilgi için: yapikredi.com.tr

Vodafone TL 
yüklemek

artık çok kolay!

Yapı Kredi İnternet Bankacılığı’ndan, 
Bireysel Çağrı Merkezi’nden,

Nuvo İnternet Bankacılığı’ndan,
Nuvo Çağrı Merkezi’nden dilediğiniz 

zaman Vodafone hattınıza TL yükleme 
işlemi yapabilirsiniz. 


