
Axess Mobil uygulamasını kullanarak 
ödeme yapmak isteyen müşteriler için 
QR (karekod) ile üye işyeri POS 
üzerinden satış ve diğer işlemleri kolayca 
gerçekleştirmek için yardımcı mini rehber

Üye işyerleri için
QR kod (karekod)
kullanım kılavuzu



Akbank POS üzerinden, 
Axess Mobil uygulamasını 
kullanarak adım adım satış işlemini 
gerçekleştirme

Akbank POS üzerinden, 
Axess Mobil uygulamasını 
kullanarak adım adım iptal işlemini 
gerçekleştirme
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Akbank POS üzerinden, 
Axess Mobil uygulamasını 
kullanarak adım adım iade işlemini 
gerçekleştirme

11
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3QR (karekod) ile satış

QR (karekod) ile iptal

QR (karekod) ile iade



QR (karekod) ile satış

Akbank POS üzerinden, Axess Mobil 
uygulamasını kullanarak adım adım 
satış işlemini gerçekleştirebilirsin. 
Bunun için:
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POS üzerinden tutar 
girerek işlemi başlat ve 
«giriş» tuşuna bas.
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İşlem QR (karekod) 
ile yapılacaksa 
«0» tuşuna bas. 

POS ekranında 
QR (karekod) 
görüntülenecek, 
aynı anda QR (karekod) 
slibi basılacak. 
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GirişÇıkış Silme

Tutar?

15,00 TL

GirişÇıkış Silme

Kartı okutunuz
Satış

15,00 TL
0: QR kod ile işlem

0

GirişÇıkış Silme
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Müşteriye, ödeme 
yapacağı cep 
telefonundan 
Axess Mobil 
uygulamasını açması 
ve sol üst köşede 
bulunan 
QR (karekod) ile 
ödeme butonuna 
tıklaması gerektiğini 
söyle.

Müşteri QR (karekod) 
ile ödeme butonuna 
tıkladığında 
cep telefonunun 
kamerası otomatik 
olarak açılacak.

Müşteri, POS 
ekranındaki veya 
slipteki QR'ı 
(karekodu) 
cep telefonunun 
kamerası ile okutmalı.
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QR ile ödeme
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QR ile ödeme
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Müşteri, Axess Mobil 
uygulamasından 
ödeme yapacağı 
kartı seçmeli veya 
varsayılan kart ile 
ilerleyerek "Onayla" 
butonuna basmalı.

Ödemenin 
tamamlanması için 
mevcut POS akışına 
göre satış işlemini 
devam ettir.

Ödeme tutarı 250 TL 
üzerinde ise müşteri, 
POS üzerine kart 
şifresini girmeli. Ödeme 
tutarı 250 TL'nin 
altındaysa şifre 
girilmesine gerek 
yoktur.
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Şifre? 121.00 TL
****

GirişÇıkış Silme

       Akbank işlem

1. Satış

2. Taksitli satış

3. Chip-para işlem

QR ile ödeme

Onayla

İptal
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Müşteriye, Axess Mobil 
uygulaması üzerinden 
satış işleminin başarılı 
olarak gerçekleştiğine 
dair bilgilendirme 
verilir.
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Tamam

İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir.



Akbank POS üzerinden, Axess Mobil 
uygulamasını kullanarak adım adım 
iptal işlemini gerçekleştirebilirsin. 
Bunun için:
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POS üzerindeki 
ana menüden 
«Kart İşlemleri» 
seçeneğine bas.
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Açılan menüde 
«Karekod İptal» 
seçeneğini
tıklayarak ilerle.

İptal işlemi için 
gerekli olan sıra no 
bilgisi giriş alanı 
ekrana gelecek.

QR (karekod) ile iptal
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GirişÇıkış Silme

      Akbank Menü

1. Tedarik nakit.th 

2. Günsonu/rapor>

3. Kart iş.leri>

4. İşyeri yardım

GirişÇıkış Silme

       Kart işlemle>

1o. Temassız iptal

11. Ön provizyon iptal

12. Karekod iade

13. Karekod iptal

GirişÇıkış Silme

Sıra no?
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İşlem slibi üzerinde 
bulunan sıra 
numarasını bu 
alana gir ve «giriş» 
tuşuna bas.

İptal işlemi için 
POS ekranında QR 
(karekod) 
görüntülenecek, 
aynı anda QR 
(karekod) slibi 
basılacak. 

Müşteriye, ödeme 
yapacağı cep 
telefonundan 
Axess Mobil 
uygulamasını açması 
ve sol üst köşede 
bulunan QR (karekod) 
ile ödeme butonuna 
tıklaması gerektiğini 
söyle.
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GirişÇıkış Silme

Sıra no?

9

GirişÇıkış Silme



9

Müşteri QR (karekod) 
ile ödeme butonuna 
tıkladığında cep 
telefonunun kamerası 
otomatik olarak 
açılacak.

Müşteri, POS 
ekranındaki veya 
slipteki QR'ı 
(karekodu) cep 
telefonunun 
kamerası ile 
okutmalı.

Müşteri, 
Axess Mobil 
uygulamasından 
"Onayla" butonuna 
basmalı.

QR ile ödeme

QR ile ödeme
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QR ile ödeme

Onayla

İptal
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Müşteriye, Axess Mobil 
uygulaması üzerinden 
iptal işleminin başarılı 
olarak gerçekleştiğine 
dair bilgilendirme 
verilir.
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Tamam

İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir.
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Akbank POS üzerinden, Axess Mobil 
uygulamasını kullanarak adım adım 
iade işlemini gerçekleştirebilirsin. 
Bunun için:

POS üzerindeki 
ana menüden 
«Kart İşlemleri» 
seçeneğine bas.

Açılan menüde 
«Karekod İade» 
seçeneğini
tıklayarak ilerle.

İade işlemi için 
gereken kullanıcı 
şifresini bu alana 
yaz ve «giriş» 
tuşuna bas.

QR (karekod) ile iade
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GirişÇıkış Silme

      Akbank Menü

1. Tedarik nakit.th 

2. Günsonu/rapor>

3. Kart iş.leri>

4. İşyeri yardım

GirişÇıkış Silme

       Kart işlemle>

9. Temassız iade

10. Temassız iptal

11. Ön provizyon iptal

12. Karekod iade

GirişÇıkış Silme

Sıra no?
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İşlem slibi üzerinde 
bulunan işlem 
kodunu bu alana 
gir ve «giriş» 
tuşuna bas.

İadesi istenen 
tutarı yaz ve 
«giriş» tuşuna bas.

İade işlemi için 
POS ekranında
QR (karekod) 
görüntülenecek, 
aynı anda 
QR (karekod) slibi 
basılacak. 
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GirişÇıkış Silme

İşlem kodu

YYAAGGHHDDPPPPPP

GirişÇıkış Silme

Tutar?

                      0.00 TL 

GirişÇıkış Silme



Müşteri 
QR (karekod) ile 
ödeme butonuna 
tıkladığında cep 
telefonunun 
kamerası otomatik 
olarak açılacak.

Müşteri, POS 
ekranındaki veya 
slipteki 
QR'ı (karekodu) 
cep telefonunun 
kamerası ile 
okutmalı. 13
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Müşteriye, ödeme 
yapacağı cep 
telefonundan 
Axess Mobil 
uygulamasını açması 
ve sol üst köşede 
bulunan 
QR (karekod) ile ödeme 
butonuna tıklaması 
gerektiğini söyle.
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QR ile ödeme

QR ile ödeme
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Müşteri, Axess Mobil 
uygulamasından 
"Onayla" butonuna 
basmalı.
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Müşteriye, 
Axess Mobil 
uygulaması 
üzerinden iade 
işleminin 
başarılı olarak 
gerçekleştiğine dair 
bilgilendirme verilir. 
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QR ile ödeme

Onayla

İptal

Tamam

İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir.




