Kampüs PttKart ile neler yapabilirsiniz?

Bankalardan Kampüs PttKart’a
para gönderebilirsiniz.

• Marmara Üniversitesi içerisindeki
yemekhanelerde kullanabilirsiniz.
• Marmara Üniversitesi kampüs içinde ve dışında
tüm finansal ve bankacılık hizmetlerinde
kullanabilirsiniz.
• Marmara Üniversitesi kampüslere giriş-çıkış
turnike sistemlerinde kullanabilirsiniz.
• Tek kullanımlık SMS şifresi ile İnternet üzerinden
güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.
• Tüm ATM’lerden para çekebilirsiniz.
• Nakit taşıma derdine son. Tüm işyerlerinden
güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
• 7/24 tüm bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve
kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
• 4675 PTT iş yeri ve 3565 ATM ile hizmetlerimize
çok hızlı erişebilirsiniz.

Bankalardan Kampüs PttKart’a Nasıl
Para Gönderilir?
ParaPosta ile bankalardan 3 adımda Pttbank
Hesabına TL cinsinde para göndermek mümkündür.

KOLAY
Bankalardan Pttbank
Hesabına Para Göndermek
1. Adım:

2. Adım:
3. Adım:

Banka şubelerine başvurulur veya
bankaların internet veya mobil şubesine
giriş yapılır.
Hesaba EFT işlemi seçilir.
Alıcı banka Vakıf Katılım, İl Ankara, alıcı şube
1840-PTT ParaPosta seçilir, hesap no
olarak PTT Pttbank Hesap No girilir.

• Tüm öneri, istek ve şikayetleriniz için 444 1 788
nolu çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.
Bankalardan, PTT’ye hesaba yapılacak TL cinsinden
transferler, PTT müşterilerinin PTT’deki Pttbank
Hesaplarına aktarılmaktadır.
Bankalardan Pttbank Hesaplarına yapılan transferlerde
işlem limiti bulunmamaktadır.
Vakıf Katılım müşterileri, internet şubesi için tasarlanan
“PTT Transfer Menüsü” ile hızlı bir şekilde PTT’ye para
transferi yapma ayrıcalığına sahiptir.

HIZLI
Pttbank Hesabınıza yapılan transferler
Merkez Bankası EFT sistemi aracılığı ile
anında hesabınıza ulaştırılır.

Kampüs içinde ve dışında
tüm banka işlemleriniz ve
daha fazlası için

Kampüs
PttKart

Pttmatik’den Pttbank Hesabına
Kartlı Para Aktarma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pttkartınızı Pttmatik’e taktıktan sonra
Şifresini girin.
Diğer Posta Çeki Hizmetlerini seçin.
Başka Hesaba Aktarma seçin.
Hesap numarasını girin ve Devam tuşuna basın.
Hesaba aktarılacak tutarı girin ve Devam
tuşuna basın.
Lütfen işlem yapmak için seçim yapınız.
(vergi, fatura, kira, diğer, ana menü, geri)
Ekrana gelen ad, soyad ve hesap no
bilgilerini Kontrol edin.
Bilgiler ve yatırılan tutar doğru ise işlemi
Onaylayın.
Makbuzu almak için bilgi fişini seçin.

Pttmatik’den Hesaba Kartlı
Para Yatırma
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pttkartınızı Pttmatik’e taktıktan sonra
Şifresini girin.
Para Yatırma’yı seçin.
Devam tuşuna basın.
Lütfen paranızı yerleştiriniz ve devam tuşuna
basınız.
Para tanımlama ve sayma işlemi
tamamlandıktan sonra yatırılan tutar doğru ise
işlemi Onaylayın.
Makbuzu almak için bilgi fişini seçin.

KOLAY
GÜVENLİ
PTT İşyerlerinden
Bankalara Para Göndermek
Pttbank Hesabınıza gönderilmiş
transferlerin
durumunu
7/24ParaPosta
hizmet
1. Adım:
PTT işyerlerinden
temin edilen
veren
0850 582
69 doldurulur.
51 numaralı
para gönderim
formu
kimlik belgesi
birlikte ParaPosta
2. Adım: Geçerli
ParaPosta
çağrıilemerkezi
para gönderim formu PTT personeline
aracılığıyla
teslim edilir. öğrenebilirsiniz.
3. Adım:

PTT personeli işlemi gerçekleştirerek transfer
işlemine ait referans numarasını bildirir.

*Yapılan işlemlerde uygulanacak ücret tarifesi www.ptt.gov.tr adresinde yer almaktadır.

HIZLI

GÜVENLİ

Yapacağınız para transferleri Merkez
Bankası EFT sistemi
aracılığı ile anında karşı
bankaya ulaştırılır.

Gönderdiğiniz para karşı bankaya
ulaştırıldığında ya da transferin
karşı banka tarafından iade edilmesi
durumunda cep telefonunuza
gönderilecek sms ile bilgilendirilirsiniz.

PTT İnteraktif Kanallarından
Bankalara Para Göndermek
1. Adım: İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılığa

2. Adım:
3. Adım:
4. Adım:
5. Adım:
6. Adım:
7. Adım:
8. Adım:
9. Adım:

müşteri numarası/TCKN, internet bankacılığı
şifresi ve müşterinin cep telefonuna
gönderilen tek kullanımlık SMS şifresi ile giriş
yapılır.
Anında EFT için Para Transferleri
menüsünden EFT işlemleri seçilir.
İleri tarihli EFT için İleri Tarihli EFT seçilir.
Göndericiye ait PTTBank hesabı seçilir.
Alıcı Ad-Soyad, IBAN, tutar ve açıklama
bölümleri doldurulur.
Yapılan para transferi hızlı işlemlere eklenmek
isteniyorsa Hızlı İşlemlere Ekle işaretlenir.
Doldurulan alanlar kontrol edilerek Onay
seçilir.
Para transferi için gelen tek kullanımlık SMS
şifresi girilerek işlem tamamlanır.
Yapılan işleme ait işlem belgesi e-mail olarak
gönderilebilir.

PTTBank mobil uygulamasını GooglePlay
ve AppStore’dan indirebilirsiniz. Kurulumun
gerçekleşmesi için telefon numarası, anne kızlık
soyadı ve diğer kişisel bilgilerinizin güncel olması
gerekmektedir. Güncellemelerinizi en yakın PTT
şubelerinden yapabilirsiniz.
PTT’de hesabı olmayanlar, PTT İşyerlerinden nakit
olarak, Hesaba, IBAN’a ve Kredi Kartına TL cinsinden
para gönderebilmektedir.
PTT İşyerlerinden bankalara tek seferde 50.000 TL’ye
kadar, PTT interaktif kanallarından bankalara tek
seferde 20.000 TL’ye kadar para gönderilebilmektedir.

Ayrıca 0850 582 69 51 numaralı
ParaPosta çağrı merkezi üzerinden
transfer işlemleri hakkında 7/24
detaylı bilgi alabilirsiniz.

