
UNHCR Winter Support for Refugees and Asylum-Seekers      

Using your Pttkart

Pttkart kullanımı 

Mülteciler ve Sığınmacılar için UNHCR Kış Yardım Programı 

3. Ek bilgiler

PIN kodunuzu unuttuysanız, kaybettiyseniz ya da kartınız bloke olduysa

Kartınız ve kimlik kartınız ile bir PTT şubesine başvurabilir veya takip eden 
numaradan PTT çağrı merkezine ulaşabilirsiniz: 444 1 788. 

Kartınızı kaybettiyseniz ya da kartınız çalındıysa

Kimlik kartınız ile bir PTT şubesine başvurabilir veya 444 1 788 numarasından PTT  
çağrı merkezini arayabilirsiniz. Kaybolan kartınız bloke edilecek ve şube tarafından 
tarafınıza yeni bir kart düzenlenecektir. 

Daha fazla bilgi için

Aşağıda belirtilen konular için PTT çağrı merkezini (444 1 788) arayabilirsiniz:
 • Kartınızı iptal ettirme
 • Çalınması/kaybolması halinde kartınızı kullanıma kapatma 
 • Kurulum ve yenileme işlemleri
 • Teknik özellikler veya genel olarak PTT hizmetleri hakkındaki sorularınız,   
    yorum ve şikâyetleriniz için  

      444 1 788        ’den PTT Çağrı Merkezini 7/24 arayabilirsiniz. 

This winter support has been made possible through the contribution of the 
following donors / Bu kış desteği programı aşağıda belirtilen donörlerin 
katkıları sayesinde hayata geçirilmiştir:

Important: All UNHCR services are free of charge / Önemli: UNHCR’nin sağladığı 
tüm hizmetler ücretsizdir.  
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You will be benefitting from this year’s UNHCR Winter Support Programme, to help 
you prepare for and get through the winter. You are receiving a pre-paid MasterCard 
‘Pttkart’ from a PTT branch. Your debit card is already loaded with an amount 
between TL 600 and TL 900, proportional to the size of your family, and can be spent 
in any shop accepting MasterCard.
   
Important: This is a ONE-OFF payment; no additional payments to this card are 
currently planned.

Important: You should spend the full amount on the card within 30 days of receiving 
it. Balances not spent within 30 days may be cancelled.

1. Receiving your debit card, importance of your PIN

Upon receiving your PTT debit card, you will also be given this information leaflet and 
your unique PIN code in a separate envelope. 

Before first using your card, you’re strongly suggested to change your PIN code. You 
can either do this using PTT ATMs or by requesting this at a PTT branch. Do not share 
your PIN with anyone, including PTT and/or NGO sta�.  

Remember your PIN or store it in a safe place. You will need to enter your 4-digit 
PIN when making purchases in shops or when using PTT ATMs. 

2. Using your debit card

Your debit card is ready to use in any shop that accepts MasterCard. It cannot be 
used for cash withdrawal, but you can use PTT ATMs to check your remaining 
balance.

3. Further information

If you lose/forget your PIN code or if your card is blocked

You can approach a PTT branch with your debit card and ID card, or call the PTT call 
centre: 444 1 788. 

If you lose your debit card or if your card is stolen

You can approach a PTT branch with your ID card, or call the PTT call centre: 444 1 
788. Your lost card will be blocked and a new card will be issued in the branch.

Further questions/actions

You can call the PTT call centre (444 1 788) for the following: 
 • Cancelling your debit card;
 • Blocking your card in case of theft/loss;
 • Configuration and renewal proceedings;
 • Your general questions, comments and complaints regarding technical   
       features and overall PTT services.
  
        444 1 788        PTT call centre is open 24 hours a day, 7 days a week.

Sizi kışa hazırlamak ve kışı daha kolay geçirmenize yardımcı olmak üzere bu yılki 
UNHCR Kış Desteği Programı’ndan faydalanıyor olacaksınız. Ön ödemeli bir 
MasterCard özelliğindeki ‘Pttkart’ınızı PTT Şube’sinde teslim alıyor olacaksınız. 
Ailenizdeki birey sayısına göre kartınıza 600 ile 900 TL arasında para yüklenmiş olup, 
kartınız MasterCard ile ödeme yapılabilen her yerde geçerlidir.    

Önemli: Bu BİR KEREYE MAHSUS bir ödeme olup, kartınıza ek yükleme yapılması 
yönünde halihazırda bir plan bulunmamaktadır. 
 
Önemli: Kartınızı aldıktan sonra, yüklü miktarın tamamını 30 gün içinde harcamanız 
gerekmektedir. 30 gün içinde harcanmayan bakiyeler iptal edilebilir.

1. Kartınızın teslim alınması; PIN kodunuzun önemi 

PTT kartınızla birlikte elinizdeki bu bilgilendirici broşür ve ayrı bir zarf içerisinde 
sadece sizin için tanımlanmış olan PIN kodunuzu da teslim alacaksınız.  

Kartınızı ilk kullanımınızdan önce PIN kodunuzu değiştirmeniz önemle tavsiye edilir. 
PIN kodunuzu PTT ATM’lerini kullanarak değiştirebilir veya bir PTT şubesine giderek 
PIN kodunuzu değiştirmek istediğinizi belirtebilirsiniz. PIN kodunuzu, PTT ve STK 
görevlileri de dâhil olmak üzere kimseyle paylaşmayınız.   

PIN kodunuzu ezberleyin veya güvenli bir yerde saklayın. Kartınızı kullanarak 
alışveriş yaparken veya PTT ATM’lerini kullanırken 4 haneli PIN kodunuzu girmeniz 
gerekecektir. 

2. Kartınızın kullanımı

Kartınızı MasterCard kabul eden her yerde kullanabilirsiniz. Bu kart para çekmek için 
kullanılamaz; fakat PTT kartınızın bakiyesini öğrenmek için PTT ATM’lerini 
kullanabilirsiniz.
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