
KULLANIM KILAVUZU
TEMASSIZ POS



• POS’a tutar bilgisini girip “Giriş” tuşuna bastıktan sonra, kartı POS   
 cihazına yaklaştırın. 350 TL’ye kadar olan işlemlerde imzaya ve şifreye  
 gerek kalmadan, 350 TL üzeri işlemlerde ise POS’tan şifre   
  girilerek temassız işlem yapabilirsiniz.
• POS ekranında ONAYLANDI mesajını gördüğünüzde işlemi başarıyla  
 sonlandırmışsınız demektir.

Onaylanmayan veya PIN (şifre) girilerek yapılması gereken temassız 
işlemler için POS terminali ekran mesajlarıyla sizi yönlendirecektir.

TEMASSIZ POS KULLANARAK NASIL İŞLEM 
YAPABİLİRİM?

Temassız işlemin iptali 2 şekilde yapılabilir:
 1. POS üzerinden iptal tuşuna basınız. Sıra no giriniz.
Kartı okutunuz (temassız, temaslı veya manyetik 
yapılabilir). İptal işlemi tamamlanır.
 2. POS üzerinden iptal tuşuna basınız. Kartı okutunuz 
(temassız, temaslı veya manyetik yapılabilir). Okutulan 
kartla yapılan grubu kapanmamış işlemler listelenir. İşlem 
sıra no seçilerek iptal işlemini tamamlayınız.
 Satış işlemlerinde işyeri nüshası daima basılır; ancak kart 
hamili nüshası için slip isteniyorsa, tekrar giriş tuşuna 
basmanız gerekmektedir.

TEMASSIZ POS İŞLEMİNİ NASIL İPTAL EDERİM?

Sadece temassız özelliği olan kredi 
kartlarıyla Temassız POS’lardan işlem 
yapılabilir. İşlem yapılmak istenen kartın 
temassız olup olmadığını anlamak için  
üzerindeki sembolü kontrol edebilirsiniz. 

HER KREDİ KARTIYLA TEMASSIZ
İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

Hayır, bu işlemlerden dolayı üye işyerine ek maliyet
oluşmayacak, yapılan işlemlerde standart üye işyeri
fiyatlaması geçerli olacaktır.

TEMASSIZ KARTLA YAPILAN İŞLEMLERİN
ÜYE İŞYERİNE  EK MALİYETİ OLACAK MI?

Yapı Kredi temassız kartıyla World Üye İşyerleri’nden işlem
yapılıyorsa World İşyeri Puanı kazanılır.

Temassız kartla yapılan işlemlerde Worldpuan harcanamaz.

Temassız kartla yapılan işlemlere taksit yapılamaz.

TEMASSIZ KARTLA YAPILAN İŞLEMLERDE
WORLDPUAN ve TAKSİT İMKÂNI VAR MI?



Temassız POS, ödeme süresini en aza indirir,
hem size hem müşterilerinize zaman kazandırır.

350 TL’ye kadar olan
temassız işlemleriniz 
için: 
• POS’a tutar bilgisini girin.
• “GİRİŞ” tuşuna basın.
• Kartı POS’a yaklaştırın ve
 işlemi sonlandırın.

Artık
Tüm İşlemlerTemassız

350 TL üzeri temassız işlemleriniz için:
• POS’a tutar bilgisini girin. 

• “GİRİŞ” tuşuna basın.
• Kartı POS’a yaklaştırın.

• Müşterinizden şifresini girmesini
rica edin ve işlemi sonlandırın.
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