
Yapı Kredi
POS web sitesi

444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı 

hattımızdan Sesli Yanıtlama Sistemi’ni kullanarak 

BLOKEDE BEKLEYEN BAKİYE bilgisine hızlı ve kolay 

bir şekilde ulaşabilirsiniz.

POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin gelecek 

dönemlerde hesaba geçecek olan bloke bakiye 

bilgisini ve geçmiş dönemlere ait ay sonu itibariyle 

blokede bekleyen bakiye bilgisini Sesli Yanıtlama 

Sistemi’nden kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmek 

için 444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon 

Bankacılığı’nı aradıktan sonra ;

• Üye İşyeri ve Provizyon İşlemleri için

  1’i tuşladıktan sonra, 
• 10 haneli üye işyeri numaranızı tuşlayın.

• Blokede Bekleyen ve Güncel Hesap Bakiyenizi  

  öğrenmek için 2’yi seçtikten sonra,

• 6 haneli Telefon Bankacılığı şifrenizin sizden      

  istenen rakamlarını tuşlayın.

Ödeme dünyasına ait 

her türlü bilgi için:

yapikredipos.com.tr 

Şubat-Mart’12

Türkiye’nin en bonkörü Vadaa’nın sizin için hazırladığı 
kampanyaları ve sürprizleri kaçırmayın.

Konut Kredisi başvurusu yapmak için 
şubeye gitmenize gerek yok!
444 0 445 Yapı Kredi Mortgage Hattı’ndan veya
yapikredimortgage.com Online Chat’ten
kolayca Konut Kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Facebook’ta Worldcard’ı beğenin, 

facebook.com/YapiKrediWorld

Firmanız için kolay ve
hızlı bankacılık burada:
444 0 448 Yapı Kredi 
Kurumsal Telefon 
Bankacılığı! 

15 Şubat-15 Nisan 2012 tarihleri arasında
POS’unuzdan geçirdiğiniz her 500 TL,

size bir hediye çekiliş hakkı kazandırıyor.
Daha çok ciro yapın, şansınızı artırın.

World’den
hediye bonkörlüğü!

World’den
hediye bonkörlüğü!

Çekiliş kampanyası, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2012 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.04.00-255.01.02-305-1979 sayılı izni ile 15.02.2012 (00:00)- 15.04.2012 (23:59) tarihleri arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmektedir. Söz konusu tarihler arasında, Türkiye 
genelinde 500 TL ve katları tutarında (her 500 TL için bir çekiliş hakkı) ciro yapan KOBİ statüsündeki üye işyerlerine bir çekiliş hakkı verilecektir. Çekiliş, 25.04.2012 tarihinde saat 12:00’de Korukent Bowling Salonu, Levazım Mahallesi Korukent Sitesi Zincirlikuyu-İstanbul adresinde halka açık 
şekilde yapılacaktır. Yapılacak olan çekilişte; 1 kişiye gemi seyahati (Costa Favolosa - Ege&Adriyatik, çift kişilik iç kabinde - Kabin No: 1434 -, 14-21.06.2017 tarihleri arasında 7 gece 8 gün tam pansiyon çift kişilik konaklama, tiyatro, gemideki show ve eğlence programları, gece kulübüne giriş, 
programda belirtilen yemekler, sabah kahvaltısında çay ve açık bardakta meyve suyu, sigorta dahildir.), 2 kişiye Antalya Tatil Paketi (çift kişilik, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 7 gece Antalya Rixos Lares Hotel’de, ultra her şey dahil çift kişilik standart kara manzaralı oda konaklama), 
5 kişiye iPhone 4 (16 GB), 5 kişiye iPad 2 (16 GB Wi-Fi), 5 kişiye Arçelik LED TV (A40-LEG-6B), 5 kişiye iPod touch (8 GB), 5 kişiye iPod nano (8 GB) hediye edilecektir. Seyahatler talihliden başka bir kimse tarafından kullanılamaz. Bir kişi birden fazla hediye kazanamaz. Güvenlik tarafından fiktif 
işlem (yasal olmayan işlem) yaptığı tespit edilen işyerlerinin kampanya katılımları iptal edilecektir. Asil ve yedek talihliler, 02.05.2012 tarihinde Posta gazetesinde ilan edilecektir. İkramiye kazanan asil talihlilerin 17.05.2012, yedek talihlilerin ise 01.06.2012 tarihine kadar başvurmaları 
gerekmektedir. Asil ve yedek talihlilere iadeli taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır. Gemi seyahati İstanbul’da başlayıp İstanbul’da sona erecektir. İkamet edilen şehirden İstanbul’a gidiş-dönüş ulaşım, pasaport ve harç giderleri, yurt dışı çıkış harcı, yurt dışı çıkış fonu, vize ücretleri 
ve şahsi harcamalar hariçtir. Vize ve pasaport alma sorumluluğu talihliye aittir. Programda belirtilmeyen yemekler, alkollü ve alkolsüz içecekler, telefon görüşmeleri, bahşişler, kuru temizleme, ekstra turlar ve rehberlik hizmeti talihliye aittir. Yurt içi seyahat Antalya’da başlayıp Antalya’da 
sona erecektir. İkamet edilen şehirden Antalya’ya gidiş-dönüş ulaşım talihliye aittir. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri alamazlar. KDV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler ve harcamalar talihli tarafından ödenecektir. 

1 adet çift kişilik
SETUR GEMİ SEYAHATİ

 
2 adet çift kişilik

YURT İÇİ TATİL

5 adet 
ARÇELİK LED TV

5 adet
iPHONE 4S

5 adet
iPAD 2

5 adet
iPOD TOUCH

5 adet
iPOD NANO



Değerli Üye İşyerimiz,

Bu sayımızda yepyeni bir haberle karşınızdayız, siz değerli üye işyerlerimiz için yapacağımız   
“Çekiliş Kampanyası” ile birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansını yakalayabilirsiniz.

Şubat-Mart 2012 sayımız yine dopdolu. Hem ödeme sistemleri hem bankacılık alanındaki fırsat ve 
çözümlerimiz bu sayıda sizleri bekliyor. Sanal POS, WorldRapor ve Kurumsal Telefon Bankacılığı ile
ilgili detaylı bilgileri de ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

POS Haber’in bu sayısını da keyifle okuyacağınızı umarak, her türlü görüş ve önerinizi 
yapikredipos.com.tr üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatır, sağlıklı ve
bol cirolu günler dileriz.

Aslı Ulusoy Yıldız
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Üye İşyeri Pazarlama ve Ortaklık İlişkileri Direktörü

Değerli Üye İşyerlerimiz,
Yapı Kredi POS cihazı üzerinden yaptığınız satışlarınızın takibi için size posta kanalıyla gelen ekstrelerinizi e-posta 
adresinize de alabileceğinizi biliyor muydunuz? Sosyal sorumluluk projemize destek olarak vereceğiniz talimatla,
hem doğayı koruyoruz hem de ekstrelerinizin e-postayla, PTT kanalıyla gelmesini beklemeden, kısa sürede size
ulaşmasını sağlıyoruz. Üye işyeri ekstrelerinizin e-posta adresinize gelmesi için 444 0 448 Yapı Kredi KurumsalTelefon Bankacılığı’ndan bize ulaşıp talimat verebilirsiniz. 

Size uygun
Sanal POS 
hangisi?

satışa sunabilecekleri, satış sonrası gerçek zamanlı 
sipariş, stok takibi ve ürün kontrollerini yapabilecekleri 
tamamen kişiselleştirilmiş ve her sektöre uygun 
e-ticaret modülüdür.

• Web POS

Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’nden
kart bilgileri kullanılarak işlem yapılan POS türüdür. 
Site ve apartman yönetimleri, kulüpler, vakıflar, 
dernekler, STK’lar, dershane ve okullara
tavsiye edilen yöntemdir.

• Standart Sanal POS
POSNET, sanal mağazalara internet üzerinden 
kredi kartıyla ödeme yapılması için Bankamız 
tarafından sunulan güvenli altyapı hizmetidir. 
Üye işyerlerinin SSL seltifikası almış/alabilecek 
özellikte olması ve kendi adlarına satış için 
kullandıkları özel sayfaları olması 
gerekmektedir.

• Ortak ödeme sayfası
Yapı Kredi’nin güvenli ortamında, bakımı ve 
güvenliği Bankamız tarafından sağlanan, ortak 
kullanım için tasarlanmış ödeme sayfasıdır.

• Kolay mağazacılık
Business to Business ve Business to Customer 
satışı yapan firmaların ürününü/ürünlerini 
internet üzerinde tanıtabilecekleri ve

Üye işyerlerimiz Kurumsal İnternet 
Şubesi’nden satışlarını yakından takip 
edebilme ve kontrol altına alabilme
imkânını yakalıyorlar.

WorldRapor sayesinde;

• Satış Raporları menüsünden günlük satış,   
 mağaza ve kart performans bilgilerinize
• Müşteri Raporları menüsünden müşteri      
 bilgilerinize
• Nakit Akış Raporları menüsünden bloke   
 çözüm ve işlem tarihine göre işlem    

 toplamlarınıza ve günlük işlem detaylarınıza 
• Analiz Raporları menüsünden alışveriş aralığı ve adedi bazında
 analiz raporlarınıza 
• Üye İşyeri Bilgileri menüsünden üye işyeri sayınıza, üye işyeri     
 numaralarınıza, iletişim, marka ve World statü bilgilerinize 
• Kampanya Raporları menüsünden kampanya tanımlarınıza,
 kampanya bazında müşteri harcamaları ve ödüllerine, kampanya     
 karşılaştırma raporlarınıza ulaşabilirsiniz.

World Üye İşyeri’miz değilseniz; 

• POS üye işyeri ciro raporlarınıza
• şlem tarihine ve bloke çözüm tarihi bazında
 POS üye işyeri günlük POS hareketleri raporlarınıza
• Üye işyeri numarası ve hesap numarası bazında
 POS üye işyeri nakit akış raporlarınıza 
  ulaşabilirsiniz.

Tüm üye işyeri raporları
Yapı Kredi Kurumsal
İnternet Şubesi‘nde!


