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Arapça ATM Kullanım Kılavuzu

دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺟﻬﺎز
اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 1-11 ................................................
Farsça ATM Kullanım Kılavuzu

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز 12-23 ........................

Bu kılavuz Türk Kızılay Kızılaykart Nakit Temelli Destek Programları Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır.

ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ .Kızılaykart
اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ از ﻃﺮف ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﮐﯿﺰﻻی ﮐﺎرت ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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Arapça ATM Kullanım Kılavuzu

دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺟﻬﺎز
اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
Türkçe
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

Bu kılavuzun amacı; Kızılaykart Platformu altında yürütülen proje ve programlardan yararlanan
Arapça bilen yabancı uyruklu yararlanıcılara, Kızılaykart’larını ATM’de kullanırken, özellikle
bakiye sorgulama, şifre değiştirme, para çekme gibi konularda yardımcı olmaktır.

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
Arapça

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ :ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ،وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة
اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ،وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور ،وﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺼﺮاف.
1

Kart takıldıktan sonra, dil seçenekleri görünecektir.

ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺧﻴﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪ إدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

إﻋﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

2

Dil seçiminin ardından, şifre ekranı gelecektir.

ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺸﻴﻔﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ.

ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ أدﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور.

ﻻ ﺗﺸﺎرك ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ
ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ.

3

Menüden istenilen işlem seçilecektir.

ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاد إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور

إﻋﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

4

“Para Çekme” işleminde, hesap cüzdanları menüsü ekrana gelecektir.

ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻋﲆ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ”ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻘﻮد“.
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺘﺎح
₺ 160,00

A000003

0396

SUY-KızılayIFRC

₺ 10,00

A000004

0396

T-SUY-Kızılay-A

₺ 50,00

A000001

0396

SEY-Kızılay-UNI

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

5

رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

رﻣﺰ اﻟﻔﺮع

اﺳﻢ اﻟﻔﺮع

رﺟﻮع

ÖNEMLİ - ﻫﺎم

6

1. “Para Çek” butonuna tıkladığınızda; otomatik
olarak faydalandığınız proje hesaplarınızı ve ilgili
proje altındaki bakiyelerinizi görebilirsiniz.

 ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﲆ زر ”اﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد“ ﻳﻤﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي.1

2. Kızılaykart Platformu altında yürütülen
programlardan / projelerden aynı anda faydalanıyor
olabilirsiniz. Ancak açılan ilk pencerede sadece
faydalandığınız üç programın hesap adını sırasıyla
göreceksiniz,
üçten
fazla
programdan
faydalanıyorsanız, diğer program hesaplarını
görmek için "Sonraki Sayfa" butonuna basarak
ikinci sayfayı görüntüleyebilirsiniz.

 اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻓﻲ إﻃﺎر/  ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪاً ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ.2

3. Faydalandığınız ama bakiyesi sıfır görünen
program / proje hesabı olduğunu düşünüyorsanız;
ödeme döneminde hesabınızı tekrar kontrol ediniz
ya da detaylı bilgi için ücretsiz hizmet veren 168
Kızılay Çağrı Merkezi’ni arayınız.

 اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻳﺒﺪو رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﻪ/  إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.3

.ًﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ وأرﺻﺪﺗﻚ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺮوع أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ

 ﻟﻜﻨﻚ ﺳﺘﺮى ﻓﻘﻂ أﺳﻤﺎء،KIZILAYKART ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺘﺢ
 إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻤﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ.ًأوﻻ
.اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﻘﺮ ﻋﲆ زر ”اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ“ وﻋﺮض اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺻﻔﺮاً ﻓﻴﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺪاع أو اﻻﺗﺼﺎل
. ﻣﺠﺎﻧﺎً وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ168 ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻧﺪاء اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ

4. Tüm hesaplardan aynı anda ödemenizi
çekemezsiniz, her bir hesabınızdaki
paranızı
çekmek için ayrı ayrı işlemi tekrarlamanız
gerekmektedir.

 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻜﺮار، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.4

5 TL altı bakiyeleri çekemez,
sadece POS'larda kullanabilirsiniz.
5 TL altı bakiyeleri çekmeyi
denemeyiniz.

 ﻟﻴﺮات5 ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
.ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ
ﻻ ﺗﺤﺎول ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻞ
. ﻟﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺔ5 ﻋﻦ

.اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﺴﺤﺐ ﻧﻘﻮد ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻋﲆ ﺣِ ﺪة

اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي

١٠٠

١٠

٢٠٠

٢٠

٥٠٠

٥٠
ﻣﺒﻠﻎ آﺧﺮ

7

رﺟﻮع

ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ
Bakiye ve Hesap Detayı İşlemi

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور

اﻟﺮﺻﻴﺪ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاد ﺳﺤﺒﻪ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺎل
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ

₺ 160,00

0396 - 1A000003

ﻣﻮاﻓﻖ

رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

رﺟﻮع
8

Diğer Bilgiler

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى

ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

Nakit Hesaplarım

ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

Satış Hesaplarım

9

رﺟﻮع

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎب

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺘﺎح

رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

رﻣﺰ اﻟﻔﺮع

اﺳﻢ اﻟﻔﺮع

₺ 160,00

A000003

0396

SUY-KızılayIFRC

₺ 10,00

A000004

0396

T-SUY-Kızılay-A

₺ 50,00

A000001

0396

SEY-Kızılay-UNI

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

رﺟﻮع
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ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮد
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ
Şifre Değiştirme İşlemi

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺠﺪﻳﺪة:
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺮة أﺧﺮى:

ﻣﻮاﻓﻖ
11

رﺟﻮع

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور

Farsça ATM Kullanım Kılavuzu

راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
Türkçe
ﺗﺮﮐﯽ

Bu kılavuzun amacı; Kızılaykart Platformu altında yürütülen proje ve programlardan yararlanan
Farsça bilen yabancı uyruklu yararlanıcılara, Kızılaykart’larını ATM’de kullanırken, özellikle
bakiye sorgulama, şifre değiştirme, para çekme gibi konularda yardımcı olmaktır.
ﻓﺎرﺳﯽ
Farsça

ﻫﺪف اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻼﺗﻔﻮرم ﮐﯿﺰﯾﻼی ﮐﺎرت از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﮐﯿﺰﯾﻼی ﮐﺎرت
در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻮﺟﻮدی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
12

Kart takıldıktan sonra, dil seçenekleri görünecektir.

ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﮐﺎرت ٬ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺮﮐﯽ
اﻋﺎده ﮐﺎرت
ﻋﺮﺑﯽ

13

Dil seçiminin ardından, şifre ekranı gelecektir.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ٬ﺻﻔﺤﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻟﻄﻔﺎ رﻣﺰ ﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

رﻣﺰ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺘﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻧﮕﺬارﯾﺪ.

14

Menüden istenilen işlem seçilecektir.

روﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل
ﻣﻮﺟﻮدی و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺣﺴﺎب
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ

15

اﻋﺎده ﮐﺎرت

“Para Çekme” işleminde, hesap cüzdanları menüsü ekrana gelecektir.

در روﻧﺪ ”ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل“ ٬ﻣﻨﻮی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺣﺴﺎب روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب

ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ

ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪ

₺ 160,00

A000003

0396

SUY-KızılayIFRC

₺ 10,00

A000004

0396

T-SUY-Kızılay-A

₺ 50,00

A000001

0396

SEY-Kızılay-UNI

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی

ﺑﺮﮔﺮد
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ÖNEMLİ - ﻣﻬﻢ
1. “Para Çek” butonuna tıkladığınızda; otomatik
olarak faydalandığınız proje hesaplarınızı ve ilgili
proje altındaki bakiyelerinizi görebilirsiniz.
2. Kızılaykart Platformu altında yürütülen
programlardan / projelerden aynı anda faydalanıyor
olabilirsiniz. Ancak açılan ilk pencerede sadece
faydalandığınız üç programın hesap adını sırasıyla
göreceksiniz,
üçten
fazla
programdan
faydalanıyorsanız, diğer program hesaplarını
görmek için "Sonraki Sayfa" butonuna basarak
ikinci sayfayı görüntüleyebilirsiniz.

 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ "ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل" ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﺴﺎب.1
ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
.ﮐﻨﯿﺪ
 ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﮐﯿﺰﯾﻼی/  ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ.2
 اﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد.ﮐﺎرت ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ،اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ از ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
.ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ "ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی" ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ دوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ

3. Faydalandığınız ama bakiyesi sıfır görünen
program / proje hesabı olduğunu düşünüyorsanız;
ödeme döneminde hesabınızı tekrar kontrol ediniz
ya da detaylı bilgi için ücretsiz hizmet veren 168
Kızılay Çağrı Merkezi’ni arayınız.

ﺻﻔﺮ ﻣﯽ،  ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ/ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.3

4. Tüm hesaplardan aynı anda ödemenizi
çekemezsiniz, her bir hesabınızdaki
paranızı
çekmek için ayrı ayrı işlemi tekrarlamanız
gerekmektedir.

 ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﭘﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.4

5 TL altı bakiyeleri çekemez,
sadece POS'larda kullanabilirsiniz.
5 TL altı bakiyeleri çekmeyi
denemeyiniz.

 ﻟﻄﻔﺎً در زﻣﺎن وارﯾﺰ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت،ﺑﺎﺷﺪ
.ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
168

دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻠﻔﻨﯽ راﯾﮕﺎن ﮐﯿﺰﯾﻼی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره

.ﺗﺎ وﺟﻮه ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﺣﺴﺎب ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ

 ﻟﯿﺮ را از ﺣﺴﺎب ﺧﻮد5 ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮدی زﯾﺮ

 ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان،ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ

 ﻟﯿﺮ را از ﺣﺴﺎب5  ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮدی زﯾﺮ.اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ
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ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل

١٠٠

١٠

٢٠٠

٢٠

٥٠٠

٥٠
ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﮔﺮد
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ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل
ﻣﻮﺟﻮدی و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺣﺴﺎب
Bakiye ve Hesap Detayı İşlemi

روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدی و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ

ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ
ﺣﺴﺎب ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
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₺ 160,00

0396 - 1A000003

ﺗﺎﯾﯿﺪ

ﺑﺮﮔﺮد

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب

Diğer Bilgiler

ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻧﻘﺪی

Nakit Hesaplarım

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺗﺠﺎری

ﺑﺮﮔﺮد

20

Satış Hesaplarım

اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
₺ 160,00

A000003

0396

SUY-KızılayIFRC

₺ 10,00

A000004

0396

T-SUY-Kızılay-A

₺ 50,00

A000001

0396

SEY-Kızılay-UNI

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی
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ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب

ﮐﺪ ﺷﻌﺒﻪ

ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪ

ﺑﺮﮔﺮد

ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل
ﻣﻮﺟﻮدی و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺣﺴﺎب
Şifre Değiştirme İşlemi

روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ

رﻣﺰ ﻓﻌﻠﯽ:
رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ:
ﺗﮑﺮار رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ:

ﺗﺂﯾﯿﺪ

ﺑﺮﮔﺮد
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KIZILAYKART

1935

2910

1868

1106

PROGRAMLARI

ATM Kullanım Kılavuzu hakkındaki soru, görüş ve geri bildirimleriniz için ücretsiz hizmet veren
168 Kızılay Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.

ﻣﻦ أﺟﻞ أﺳﺌﻠﺘﻜﻢ واﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻜﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻜﻢ ﺣﻮل دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ
.ًﺠﺎﻧﺎ
ّ  ﻣ١٦٨ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻧﺪاء اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
 ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ٬ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت
. ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ١٦٨ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره راﯾﮕﺎن

www.kizilaykart.org

Youtube: KIZILAYKART

www.facebook.com/Kizilaykart.Programlari
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