
SAYFAM1ZDAN 
içiN EN Ğ5NEMU ADN; 

UYAR Fıtr ,  

» HGS ürün alımı  sırasında sisteme kaydettirdiğiniz 
kimlik/uergi numarası  üzerine üyelik oluşturmalısınız. 

» Güncel mail adresiniz ue oluşturduğunuz şifre sonrası  
tarafınıza gönderilecek aktiuosuon maili ile kaydınız 
gerçekleştirilerek sayramızdan yararlanmaya 
başlayabilirsiniz. 

;‘.> Kimlik ya da uergi numaranı z üzerine kaudettirdiğiniz tüm 
ürünlerinizin; 

» Geçiş  ue ihlal, 

» Bakiye, 

» Hesap durumları  bilgilerine ulaşabilirsiniz. 

Sahip olduğunuz tüm ürünlerinizi tek bir sayfa üzerinde 
ue sorunsuz geçiş  sağlayacak tüm bilgilerle birlikte internet 
sayfamız üzerinde görebilirsiniz. 

HGS ile ilgili tüm soru ue so'runlarınız için 
Müşteri Hizmetleri sayfamız http://hgsmusteri.ptt.gou.tr  
adresindedir.  

» HGS etiketi alım ue bakiye ylikleme işlemlerinden sonra 

mutlaka mokbugunusu alarak üzerindeki bilgilerin 

doğruLuğunu kontrol etmeyi unutmayınız. 

» HGS kart ue etiketleri mobil araç ile satılmamaktadır, bu 

tür araçlar aracılığı  ile ürün almayınız. 

Araç satışını  z sonrası  aramız üzerinde takılı  bulunan 

ürününüzü iptal ettirerek camdan kaldırım& 

Otoyollar üzerinde çıkış  yaptığınız gişenin "HGS GİŞESİ  " 

olmasına dikkat ediniz. 

HGS etiketleri tek plokaya tanımlanmakto olup, 

ürününlizii farklı  araparda kullanmayınız. 

:» Geçiş  ue bakiye bilgisi için kurumumusca gönderilen 

mesajlar yalnızca bilgilendirme amaçlı  olup, geçişlerinizi 

karşılayacak miktarda bakiye yliklemesi yapınız ue 

kontrolünü Müşteri Hizmetleri Sa yramız üzerinden sağlayınız. 

HGS ürün alımı  sırasında etiket/kart bedeli ue asgari 

yükleme miktarları  dışında etiket yapış tır= ya da herhangi 

bir sebeple ücret alınmamaktadır, ekstra ücret ödemeyinis. 



• ILİN! KA RGOİVUZU 
1840 
mo İLL Bilgi Servisi 

Xargord -Kurgem Nerede? 
Gönderi barkodunu yazarak 

ganderinizin al ı cısı na ulaşı p 

ulaşmadığı n ı  öğrenebilirsiniz. 

Ücret 
Yurtiçi gönderinizin [KARGO/KURYE] ücretlerini 
öğrenebilirsiniz. 

Yurtiçi ganderinizin ne kadar sürede ulaşabileceğ ini 

öğrenebilirsiniz. 

İİI'"7:BSİ  

Bulunduğunuz yerden her yere KURYE/KARGO ve il merkezi 

sı n ı rları  içerisinde Şehiriçi Ekspres Kurye gönderebilirsiniz. 

Yurtdışı  APG ve Koli göndermek istediğ iniz yere 

PTTnin hizmet verip vermediğini öğrenebilirsiniz. 

Seruis kullan ı m ı  hakkı nda ayrı ntı lı  bilgi için; 

www.mobilogren.net  

iVı obilöğ reil Müşteri Hizmetleri: 
TELEFON TURKCELL VODAFONE I AVEA 

[222] 236 05 48 I [532] 515 50 55 I [549] 515 50 55 [552] 515 50 55 

'Sabit bir üyelik ücreti bulunmamaktad ı r. 
1840 servis numarası na gönderilen ve 1840 servis numarası ndan 
al ı nan her bir mesaj 0.50 TL olarak Ocretlendirilir. 

MOBİL ÖĞREN 
PTT MOBİL BILGI SERVİSİ  
KARGO, KURYE ile Yurtdışı  APG ve KOL İ  hizmetleri 

hakkı nda cep telefonundan bilgi edinmek art ı k mümkün. 

Bu kapsamda gönderilerinizle ilgili olarak nerede 

bulunduğu, hizmet bölgeleri gönderim süresi, gönderi 

ücreti gibi bilgilere anı nda ulaşabilirsiniz. 

Cep telefonunuzdan SMS,ile işlem başlatman ız ve 

yararlanmak istediğiniz servisler için aşağıdaki komutlan 

kullanman ız yeterli olacakt ı r. 

SORGULAR KOMUTI AR 
Ganderinin durumu hakk ı nda 

1 bilgi edinmek 
I 

KARGOMNEREDE, 
KURYEMNEREOE veya 
NEREDE boşluk 
Gönderi Numarası  

Gönderi ücretleri hakkı nda 
bilgi edinmek 

İ  

ÜCRET boşluk Hizmetin 
Kısa Adı  boşluk Ağı rlı k [gr] 

Genderinin ne kadar sürede 
ulaşacağı n ı  öğrenmek 

SÜRE boşluk Hizmetin K ı sa 
Ad ı  boşluk Çı kış  İ l Ad ı /il 
Trafik Kodu boşluk yarış  
İ l Ad ı / İ l Trafik Kodu 

Sorgulanan, ülke için 
Yurtdışı  APG veya Koli 

İ! hizmeti verilip verilmediğ ini 
öğrenmek 

Yurtdışı  APG ve KOLİ  için 
H İ ZMET boşluk 
ülke Ad ı /Ülke Kodu Yard ı m 

'Servis komutları n ı  öğ renmek 
ı İ  

Yardı m 

1‘[07: Hizmet kısa adı  için; KARGO, KURYE, Yurtdışı  APG vs KOL] kullan ı labilir, 

lın awfinbc,bn4w.imıPrrkumn.,,I • 

wıvtı pttgov.:r 114.117r.L. wwwştt.gov.ıT I 444 1705 



Ptt'de Hismetin Yeni Adı! 
Herhangi bir ATM'de yapacağı nı z tüm işlemleri 
hem kartl ı  hem de karts ı z olarak PTTmatik ile 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Pttmatik ile neler 
yapabilirsiniı? 

Ptt kart ile 

Posta Çeki hesabı na para yatı rma, ödeme ve aktarma 

Posta Çeki hesab ı ndan para çekme ve bakiye sorma 

PTT Kart şifre değ iştirme 

Son 10 işlemi görüntüleme ve yazd ı rma 

Telefon fatura tahsilatı  
ADSL fatura tahsilatı  
Su faturası  tahsilatı  
Anlaşmal ı  banka işlemleri 

Harç bağış  yat ı rma 

GSM TL yükleme 

En yakı n Pttmatik bilgisi 

Ptt kart olmadan 

Telefon fatura tahsilat ı  
GSM fatura tahsilatı  
ADSL fatura tahsilatı  
Su faturası  tahsilatı  
Özel Telekom fatura 

tahsilatı  
En yakı n Pttmatik bilgisi 

işyerierimigle  neler 
abilirsinğ? 

M  Kargo, VIP Kargo, Kurye, Şehir içi Ekspres Kurye, 

gönderilerin adreste kabulü için ALO 169 PTT 

Kargo hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 

Mektup, Küçük Paket, Bası lmış  Kağıt 
Tebligat, H ı zl ı  Tebligat, Posta Kartı, Körlere 

Özgü Yaz ı  gönderebilir ayrı ca Telgraf, Faks 

[Tele-Post), Kontörlü Telefon hizmetlerinden 

yararlanabilirsiniz. 

Elektrik, Türk Telekom, GSM, Kablo TV, 

Dijital TV, ADSL ve anlaşmal ı  Özel Telekom 

şirketlerinin faturaları n ı  ödeyebilirsiniz. 

mi Kredi kartı  borç ödemesi, Nakit yatı rma, 

Bireysel kredi ödemesi yapabilirsiniz. 

Posta çeki hesabı  açtı rabilirsiniz. 

Kiraları n ı zı  yatı rabilirsiniz. 

Havale görlderip alabilirsiniz. 

Yurtiçi ve uluslararası  para transferi 

yapabilirsiniz. 

Efektif bozdurabilirsiniz. 

wuı  facebook.COMİPITKurııınSCI 

wwwiojRfer.com/PrTKu,f ımso £ 
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işyerlerimiscle neler 
yapabilirsinig? 

Emekli maaşını z ı, 2022 sayı lı  kanun kapsamı ndaki 

aylığın ı zı , geçici iş  göremezlik ödeneği ve 

emzirme yard ı mı nı zı, Başbakanlı k Sosyal Yard ı m 

ve Dayanışma, ilksan Sosyal Yardı m ve İ kraz ile 

İş-Kur İşsizlik sigortası  ödeneğinizi olabilir, 

Bağ -Kur prim ödernelerinizi yapabilirsiniz. 

u Kablo TV ve AOSL abonelik işlemlerinizi 

yapt ı rabilirsinı z. 

GSM TL Yükleme, Arama Kartı, Tren ve Milli Piyango 

Bileti, Filetalik Malzeme ve Telefon Makinesi satın 

alabilirsiniz. 

Kişisel Pul başvurusu yapabilirsiniz. 

Ei Trafik Para Cezaları n ı zı  ödeyebilirsiniz. 

Zorunlu Trafik, DASK, Hayat ve Ferdi Kaza 

Sigortaları nı zı  yapt ı rabilirsiniz. 

2  e-devlet Kap ı sı  Şifre Zarf ı  

alabilirsiniz. 

ğa\ 

Z I  
• 
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tatıü ştt Ptt. . 



KöiSEL Ni 

ParaPosta Nedir? 
PTT iş  yerlerinden veya interaktif kanallarından bankalara, 
bankalardan PTT Posta Çeki Hesaplanna kolay, hızlı  ve 
güvenli bir şekilde para göndermeyi sağlayan Vakıf Katılı m ve 
PTT'nin ortak para transfer markasıdır. 

PTTde hesabı  olanlar, PTT iş  yerlerinden veya kurumun 
interaktif kanallarindan Posta Çeki Hesabı  veya Kredili 
Mevduat Hesaplannı  kullanarak Hesaba, IBAN'a ve Kredi 
Kartına TL cinsinden para gönderebilmektedir. 

PTTde hesabı  olmayanlar, PTT iş  yerlerinden nakit olarak 
Hesaba, IBAN'a ve Kredi Kadı na TL cinsinden para 
gönderebilmektedir. 

ParaPosta ı le 3 adı nda Hesaba, IBAN'a ve Kredi Kadına TL 
cinsinden para göndermek mümkündür. 

PTT İş  Yerlerinden Bankalara Para Göndermek İ  
Adım: PTT iş  yerlerinden temin edilen ParaPosta 

para gönderim formu doldurulur. 

Adım: Geçerli kimlik belgesiyle birlikte ParaPosta 
para gönderim forrnu PTT personeline teslim edilir. 

Adım: PTT personeli işlemi gerçekleştirerek transfer 
işlemine ait referans numarasını  bildirir. 

PTT İnteraktif Kanallarmdan Bankalara 
Para Göndermek 

1. Adım: PTT Internet veya mobil şubeye giriş  yapılır. 

Adım: Para transfer menüsünden EFT işlemi seçilerek 
ekrana alı cını n bilgiieri ve gönderilecek tutar girilir. 

Adım: interaktif kanal giriş  şifresi ekrana girilerek para 
gönderim işlemi onaylanır. 

Yapacağınız para transferleri Merkez Bankası  ER- 
>fr sistemi aracı lığıyla anı nda karşı  bankaya ulaştı rı lı r. 

Gönderdiginiz para karşı  bankaya ulaştınldığında ya da 

İ
transferin karşı  banka tarafından iade edilmesi 

V durumunda cep telefonunuza gönderilecek SMS ile 

Puiunug siıe ögel 
Gönderinige değer katsınğ e. 

Törenlerinizde, yı ldönümlerinizde, doğum 
günleri ve özel günlerde kendinize özel 

kişisel pul yaptı rabilirsiniz. 

; PTT, dünyada az sayı da ülkede uygulaması  bulunan 

"KIŞISEL PUL' hizmeti ile gönderilerinizde kendi 
fotoğrafınızdan üretilmiş  kişisel pulunuzu kullanma 

imkanı  tanı maktadır. Bu hizmeti ile PTT, tanıtım ve 

reklam amaçlı  olarak, kuruluş  yı ldönümü, bayram, 

doğum günü, yeni yı l vb. özel günleri kutlamak, belli bir 

olayı  anmak gibi amaçlarla sizin seçip belirlediğiniz bir 

objenin resmini pul haline getirir, ayrı ca 1. derece yakı n 

akrabalarınıza sürpriz yapmanı za imkan sağlamaktadı r. 

Kişisel Pul hakkı nda detaylı  bilgi için 
www.ptt.gov.tr  ve www.filateli.goy.tr  

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

anouı.; acebookcom7PTT.KurumsaL 

Wıl www.taı itter.com/P17Kurumsal  

444 Pittitıa.derib.k. 
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Hepsi tek adresteni 
Fatura ödemelerinik 
ue mektuptannik 
artık tek adreste birleşti. 

PTT Bank Hikmetlerine ulaşmak için, 
Posta Çeki Hesabınıkın olması  yeterli. 
Sizi www.ptt.gov.tr  adresinden internet şubemize bekliyonız. 

interaktif Posta Çeki Abonelik Sözlesmesitli 

imzalayarak, hesabı nı z üzerinde; 

Online Bakiye Kontrolü 

- Hesaplar Aras ı  Aktarma 

İİ  isme Havale 

Bankaya Havale 

İİ  Otomatik Ödeme Talimatı  
- Periyodik Ödeme Talimatı  

İş lemlerinizi evinizden ya da 
ofisinizden PIT'ye gelmeden 

yapa bilirsiniz. 

^_. 
Ptt. . 

Posta işlemleri için 
PTT Bank işyerlerine 
gelirken 
faturalannıkı  da getirin. 

PTT Bank işyerlerine uğragın, 
fatura ödemekten her türlü 
bankacıl ık işlemine kadar bütün 
hikmetlerimikden 
kolayca faydalanır?. 

<C) 
Ptt. Ptt 



PtLıölida.lefrak 

PTT Kargo ile 
gamandan tasarrufun 

ve ögenli kargo 
şımacılığının keyfi! 

II  Teslim gamanı  hakkında bilgilendirme, 

iğ  Sigorta, kayı p halinde tagrninat ödeme, 

Adresten - adrese teslim, 

INI Telefon ue internet yoluyla sipariş, 

Toplu kargo/kurgege, sögleşmeli müşteriye 
ue ögel günlere indirimler, 

Ocretli/ücretsig ambalaj, 

ıl Sms ile gönderi ue alı cı  bilgilendirme, 

IN Posta çeki hesabından ye pos cihagı  
bulunan yerlerde kredi lıartı  
ile ödeme, 

4441788 Çağrı  Merizegi 
veya www.ptt.gou.V 
adresinden 
kargo/kurye takibi! 

www.rıll.gov.tr  I 444 1768 
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