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Türkiye Finans POS uygulaması ile uyumlu yazar kasa POS cihazınızı şimdi alın,

işletmenize özel avantajlardan yararlanın!

o İndirimli POS çalışma Koşulları

o Düşük kar paylı faal kart fırsatı

o Ayrıntılı bilgi turkiyefinans.com.tr

Nedir: Yazar kasa ve POS donanımlarını tek bir cihazda sunan, fiş kesildiği anda satış 
bilgisinin maliye veri tabanına ulaşmasını sağlayan gelişmiş güvenlik özelliklerine 
sahip bir kartlı tahsilat ürünüdür.

Ne İşe Yarar: Hem POS cihazından hem de yazar kasadan ayrı ayrı işlem yapma 
yükünü ortadan kaldırır ve tebliğe uygun işlem yapmanızı sağlar.

Hangi Cihazı Almalıyım: Türkiye Finans yazar kasa POS uygulamasını kullanabilmek 
için anlaşmalı firmaların uyumlu cihaz modellerinden birini kullanabilirsiniz.
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GİB onaylı birçok marka ve model yazar kasa POS cihazı 
ile uyumlu ve avantajlı yazar kasa POS uygulaması 

Türkiye Finans’ta

Süper 
İkili

Uyumlu

Avantajlı
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25.12.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

yayınlanan tebliğe göre, yazar kasa kullanması zorunlu 

olan mükellefler geçiş takvimine göre kademeli olarak 

yeni nesil yazar kasa POS’a geçiş yapmak zorundadırlar.

Akaryakıt istasyonlarının yazar kasa POS’a geçiş tarihi 
belli değildir. Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak 

çalışma akabinde ayrıca duyurulacaktır

YENİ İŞYERLERİ

faaliyet tarihinden sonra 30 gün 
içinde “yeni nesil yazar kasa 

POS” kullanmak zorunda!

1 Mio TL Üzeri
1 Nisan     

2016

500 Bin-1 Mio
1 Temmuz 

2016

100 Bin- 500 Bin
1 Ekim       
2016

100 Bin TL Altı
1 Ocak      
2017

1 Ocak – 31 Aralık 2015 
arasında yeni faaliyete 
başlamış işyerleri yazar 

kasalarını 2016 yıl 
sonuna kadar yeni nesil 
cihazlarla değiştirmek 

zorunda!
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Bonus POS; Bonus platformuna üye toplam 11 bankanın Bonus özellikli kredi kartlarına;

Puan

Taksit

İlave Taksit

Taksit Öteleme

K
o

n
tö

r

Hediye

BTürkiye Finans

onus

Puan

+Taksit

Bonus

Taksit Hediye

Platforma
Dahil Olmak İşyeri İçinB

o
n

u
s

yrıcalıktır!A

o Taksit uygulama
o +Taksit
o Puan kazandırma ve özel kampanyalardan yararlanma fırsatı sunan POS uygulaması

Bonus ayrıcalıklarını Türkiye Finans ile yaşayın...

Türkiye Finans Bonus POS Almak Çok Kolay!
• Türkiye Finans müşterisiyseniz çalıştığınız Türkiye Finans Şubesi'ne giderek,
• Yeni başvurularda en yakın Türkiye Finans Şubesi'ne başvurarak Bonus POS alabilirsiniz.
• Turkiyefinans.com.tr’den POS Başvuru Formuyla kolayca bonus POS başvurusunda bulunabilirsiniz.

 Müşterilerinize özel kampanyalar sunma

 Yeni müşteri kazanma potansiyeli

 Yeni ve mevcut müşterilerde Bonus ile müşteri sadakati kazanma

 Mağazalarınızdan daha fazla alışveriş imkanı

 Bonus reklamları ile zengin iletişim olanağı

 Güçlü bir ortaklığın parçası olma
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Bonus POS kullanan üye işyerlerimiz sektörer uygun kampanyalarımızdan faydalanarak hem kazanıyor hem 
kazandırıyor.

Platforma
Dahil Olmak İşyeri İçinB

o
n

u
s

yrıcalıktır!A

Bonus platformuna üye toplam 11 bankanın Bonus özellikli kredi kartlarına + taksit sunma imkanı..

Güncel +Taksit Kampanyalarımız

MOBİLYA

2-9 Taksitli 100 TL 
üzeri alışverişlerde

+3

ELEKTRONİK

2-6 Taksitli 
alışverişlerde

+2

OPTİK

2-6 Taksitli 50 TL 
üzeri alışverişlerde

+2

HAC-UMRE

Peşin yapılan 
alışverişlerde

+5TOPTANCILAR

2-6 Taksitli 500 TL 
üzeri alışverişlerde

+2BEYAZ EŞYA

2-6 Taksitli 
alışverişlerde

+3-OTOMOTİV
-YAPI-İNŞAAT

2-6 Taksitli 100 TL 
üzeri alışverişlerde

+3

GİYİM

2-6 Taksitli 50 TL 
üzeri alışverişlerde

+2 EĞİTİM

2-9 Taksitli 500 TL 
üzeri alışverişlerde

+3TURİZM

2-6 Taksitli 300 TL 
üzeri alışverişlerde

+3
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Hac ve Umre harcamalarında anlaşmalı işyerlerinde kredi kartı ile peşin fiyatına 5 taksit fırsatı!

Bu imkanlara Haremeyn Kart ile sahibi olun;
 "HAREMEYN" yaz boşuluk bırak "T.C. Kimlik Numaranı" "2442"ye SMS gönder,
 happycard.com.tr adresinden online başvuru yap,
 En yakın şubemize gelip yalnızca TC kimliğini ve kredi kartı başvuru formu ile hemen başvurunu yap!*

*Ayrıntılı bilgi için happycard.com.tr

o Türkiye Finans anlaşmalı Hac ve Umre üye işyerlerinde Haremeyn kart ve Türkiye Finans tüm bireysel kredi kartlarına 
peşin fiyatına 5 taksit veya 9 aya kadar taksit imkanı,

o Anlaşmalı Hac ve Umre Bonus üye işyerlerinde Tüm Bankaların Bonus özellikli kredi kartlarına peşin +5 taksit imkanı*.

Kampanya Koşulları
•Türkiye Finans anlaşmalı seyahat acentalarında 9 Taksit ve peşin fiyatına 5 taksit kampanyası 30 Haziran 2016 tarihine kadar geçerlidir.
•Haremeyn Kart ve Türkiye Finans tüm bireysel kredi kartları, Türkiye Finans anlaşmalı tüm üye işyerlerinde geçerlidir.
•Tüm Bankaların Bonus özellikli kredi kartları, anlaşmalı tüm Türkiye Finans Bonus üye işyerlerinde geçerlidir.
•Peşin fiyatına 5 taksit kampanyası sadece 5 taksitli olarak yapılan işlemlerde geçerli olacaktır.
Bu kampanya ilgili üye işyerinde devam etmekte olan bir başka Türkiye Finans kampanyası ile birleştirilemez.
•Kampanyada fırsatları, ticari ve business kartlar için geçerli değildir.
•Ayrıntılı bilgi turkiyefinans.com.tr
*Garanti bankasına ait bonus özellikli kredi kartlarında 2-6 taksit arası 300 TL ve üzeri işlemlerde +3 taksit uygulanmaktadır.
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Hac ve Umre 
Ziyaretlerinde

http://www.happycard.com.tr/
http://www.happycard.com.tr/
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Döviz POS, Visa ve Mastercard sahibi yurt dışı kart hamillerine döviz kurları üzerinden satış yapılmasını sağlayan ve aynı 

döviz kuru üzerinden üye işyeri hesabına satış bedelinin aktarıldığı özel POS çözümüdür.

Döviz POS'un Ayrıcalıkları

 Üye işyerinin döviz tercihine göre satış yapabilmesi,

 Kart sahibinin ödemesini kendi tercih ettiği para 

birimine göre yapabilmesi,

 Kart sahibinin ekstresinde kur çevrimi veya sürpriz 

fiyatlarla karşılaşmadığından chargeback riskini 

azaltması,

 Döviz Kuru ve işlem komisyonlarından kaynaklanan 

müşteri memnuniyetsizliklerini önlemesi,

 Yabancı kart sahiplerinin kendi para birimi ile yapmış 

oldukları harcamalarını gider olarak gösterebilmesi,

 Döviz POS'un standart TL POS olarak da işlem 

yapabilmesi.

Kimler Döviz POS Tercih Etmelidir?
 Döviz cinsinden perakende mal ve hizmet satışı yapan işyerleri
 Turizm bölgelerinde yer alan işletmeler
 Otel ve restoranlar
 Tax free ve hava limanı işletmeleri
 İhracat firmaları.

 Döviz POS, otomatik olarak yurt dışı kartı 

tanır ve farklı kur seçenekleri üzerinden 

satış yapmaya imkan tanır.

 POS'a yabancı para birimindeki satış tutarı 

girilir ve işyerinin cirosu döviz hesabına 

geçer.

 Müşteri ekstresine de yabancı döviz 

kurundaki tutar yansır. Böylece iki taraf da 

kur dalgalanmalarından etkilenmez.

TL

USD

EUR

GPB

JPY

RUB

SAR

www.turkiyefinans.com.tr                    0850 222 22 44 f8

)



Hizmete Özel / Restricted

Kira geliri vergisi

Tapu ve telefon harçları

Trafik para cezaları

Motorlu Taşıtlar Vergisi1

2

3

4
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Vergi ödemelerinizi Türkiye Finans kredi 
kartlarınızla güvenli ve kolay bir şekilde ödeme 

imkanı!

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
internet vergi dairesine                
(www.gib.gov.tr) giriş yapın,

 Ödemesini yapmak istediğiniz 
vergiyi seçerek sorgulayın,

 Türkiye Finans bireysel veya 
ticari kredi kartınız ile vergi 
ödemenizi güvenli ve kolay bir 
şekilde gerçekleştirin.


