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Türk Telekom ve Ingenico’dan İş Birliği…  
Dünyanın ve Türkiye’nin uçtan uca ödeme konusunda lider markası Ingenico, Türkiye’nin 

önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğine imza attı. İş birliği 

kapsamında; Ingenico YazarkasaPOS’larda bulunan Türk Telekom uygulaması ile tüketiciler 

TL yüklemesi ve fatura ödemesi yapabilecek.  
 
YazarkasaPOS’larının donanım zenginliği ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan Ingenico, Türk 

Telekom ile iş birliği yaparak tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 

Müşterilerine daha hızlı işlem yapma imkânı sağlamak adına Ingenico’yu tercih eden Türk 

Telekom, bayilerinin kullanımına özel geliştirilen uygulama ile geniş bir hizmet yelpazesi 

sunuyor.  

 

Türk Telekom ürün ve hizmetlerinin satışını ve ödemesini aynı platforma taşımayı amaçlayan 

bu proje ile; Ingenico, Türk Telekom bayilerinde nakit ve kartlı TL yükleme, paket satışı, fatura 

ödeme ve daha birçok işlemin kolaylıkla ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. 

Türk Telekom için özel olarak geliştirilen ve Ingenico seyyar yazarkasaPOS iWE280 ile 

masaüstü yazarkasaPOS iDE280 cihazlarında kullanılabilen uygulama ile tüm bu işlemler 

online ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Seyyar ve masaüstü Ingenico YazarkasaPOS’ları sadece 

KDV fişi düzenlemek için değil, katma değerli servis satışları için de kullanabilecek olan Türk 

Telekom mağazaları böylece farklı cihaz ve sistem bağımlılıklarından kurtularak verimliliklerini 

büyük oranda artırmış olacaktır.  

 

YazarkasaPOS pazarında en fazla uygulama Ingenico’da…  

 

Global tecrübesiyle sektörde fark yaratan Ingenico, YazarkasaPOS pazarında kurumsal firmalar 

tarafından en çok tercih edilen marka konumunda bulunuyor. YazarkasaPOS cihazlarında cihaz 

başına ortalama en çok uygulamayı barındıran Ingenico, bu sebeple uygulama sayısıyla da 

liderliğini sürdürüyor.  

Türk Telekom ile olan iş birliğinin Ingenico için son derece önemli olduğunu vurgulayan 

Ingenico Türkiye İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Gökşin Yılmaz: “Türkiye’nin önde 

gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği için son 

derece mutluyum. Uçtan uca ödeme konusunda dünya lideri bir şirket olarak, edindiğimiz 
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tecrübeleri teknoloji şirketlerine aktarmak bizim için son derece önemli. YazarkasaPOS pazar 

payımızı her geçen gün arttırıyoruz ve şuan geldiğimiz noktada YazarkasaPOS’larımız üzerinde 

çalışan uygulama sayısı en yüksek olan markayız. Sahadaki toplam Ingenico yazarkasa sayısı 

250 bini geçti. Ortak POS konusundaki tecrübemiz ve yazılım ekibimizin deneyimi kurumsal 

firmalar tarafından tercih edilmemizi sağlıyor. Yemek çekleri, sadakat uygulamaları, firmaların 

ERP/CRM sistemleri ile entegre çalışan GMP3 uygulaması ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına 

yönelik sunduğumuz özel çözümler ile sektöre katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Türk 

Telekom’a sunduğumuz bu yenilikçi uygulama ile de müşterilerimizden olumlu geri dönüşler 

alacağımıza inanıyor, iş birliğimizin verimli bir şekilde uzun yıllar devam etmesini diliyoruz.” 

dedi.  

 

Ingenico hakkında  

Uçtan uca ödeme konusunda dünya lideri olan Ingenico Group, 2007 yılında, Türkiye distribütörlüğünü yürüten firmayı satın 

alarak, Türkiye pazarına doğrudan giriş yaptı. Ingenico kanıtlanmış teknolojisi, sektöre yön veren standartları ve ergonomisi  

ile kullanıcıları tarafından maksimum güvenilirlik sağlayan, çok yönlü ve kullanımı kolay ürünler sunan bir marka olarak 

biliniyor. Ingenico Group, EFTPOS, YazarkasaPOS ve ödeme çözümlerinden oluşan geniş ürün/çözüm yelpazesini tüm 

dünyadaki çözüm ortakları aracılığı ile son kullanıcıların beğenisine sunarken, dikey pazarlarda ise özel projelerde yer alıyor. 

Ingenico Türkiye, EFTPOS alanındaki tecrübesinin yanısıra 2015 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 

yazarkasa lisansı da alarak “Lisanslı Yazarkasa Firması” olmuştur.  

 

 

Daha fazla bilgi için   

 

www.ingenico.com.tr   

twitter.com/IngenicoTurkiye  

facebook.com/ ingenicoturkiye 

instagram.com/ingenico_turkiye 

 

İletişim 

 

Ingenico Group / Türkiye 

Aslı Uzer 

Ürün Yönetimi ve Pazarlama Direktörü 

asli.uzer@ingenico.com  

Tel: 0 212 366 48 15 

Bersay İletişim Grubu 

Göknur Acar Erbakış 

goknur.acar@bersay.com.tr  

Tel: 212 337 51 86 04 

Cep tel. 0553 604 64 10 
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