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Tarih Hizmet saatleri

31.03.2023 Cuma 17.30‘a kadar, sonrasında banka hizmeti 
 verilmemektedir. 
İstisna: Denkleştirme için ödeme emirleri 
 gönderilir.

01.04.2023 Cumartesi Kısıtlı düzeyde açık: Posta hizmetleri için açıktır. 
Banka hizmeti verilmemektedir.
İstisna: Denkleştirme için ödeme emirleri 
 gönderilir.

02.04.2023 Pazar kapalı

03.04.2023 Pazartesi Normal çalışma saatleri
09.00‘dan itibaren banka hizmeti verilmektedir

31 Mart ile 3 Nisan 2023 tarihleri arasında kısıtlı hizmet   
BT sistemlerimizi yeniden düzenliyoruz. Bu nedenle 31.03.2023 saat 17.00 ile 03.04.2023 saat 09.00 
arasında maalesef kısıtlı düzeyde hizmet verebileceğiz: Bu süre zarfında internet bankacılığı hizmetini 
kullanamayacaksınız. Bunun yanı sıra telefon bankacılığı, Postbank ATM’leri ve self servis cihazlar gibi 
hizmetlerden yalnızca kısıtlı düzeyde yararlanabileceksiniz. Lütfen planlama yaparken bu durumu göz 
önünde bulundurun. 

Çalışma saatlerine ilişkin bilgiye ilgili noktalardan veya www.postbank.de/filialsuche internet adresin-
den ulaşabilirsiniz.

Postbank’a ulaşım
Postbank şubeleri

Postbank’a ulaşım
Nakit para çekmek mi istiyorsunuz?

Bu işlemi birçok ATM ve yakıt istasyonundan yapabilirsiniz. Tüm ayrıntılar burada. Yakınınızdaki para 
çekme noktalarını öğrenmek için www.postbank.de/geldautomaten internet adresine gidin.     

•  ATM’lerde      
Birçok Postbank ATM’sinden 24 saat boyunca nakit para çekebilirsiniz. Cash Group bünyesindeki 
ATM’lerden de ücretsiz para çekebilirsiniz. Bu grupta Postbank, Deutsche Bank, Commerzbank ve 
HypoVereinsbank yer almaktadır. 
Söz konusu sistem geçişi nedeniyle 31.03.2023, 17.30 ile 03.04.2023, 09.00 tarihleri arasında 
ATM’ler yalnızca kısıtlı düzeyde hizmet verecektir.

•  Shell yakıt istasyonlarında  
Hemen hemen her yerdeki anlaşmalı yakıt istasyonlarından ücretsiz nakit para çekebilirsiniz. Bunun 
için yakıt almanız şart değildir. 
Bu hizmet, söz konusu sistem geçişi nedeniyle 31.03.2023, 17.30 ile 03.04.2023, 09.00 tarihleri 
 arasında maalesef kullanılamayacaktır.
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•  Marketlerdeki kasalarda 
Çalışma saatleri içinde birçok markette kasalardan nakit para edinebilirsiniz. Bu işlem için genellikle 
en az 5 ila 20 Euro değerinde alışveriş yapmış olmanız gerekir. Söz konusu işlemi gerçekleştirmek 
için Postbank kartınız ve bu kartın PIN’i (şifresi) gerekir.

•  Postbank şubelerinde  
31.03.2023 saat 17.30 sonrasında sistem geçişi nedeniyle banka hizmeti verilemeyecektir. İstisna:  
Denkleştirme için ödeme emirleri gönderilir. Çalışma saatlerine ilişkin bilgiye ilgili noktalardan veya 
www.postbank.de/filialsuche internet adresinden ulaşabilirsiniz.

•  Deutsche Post ortak şubelerinde 
Deutsche Post’un yaklaşık 2.000 ortak şubesinden de standart çalışma saatleri içinde Postbank 
hizmetleri alabilirsiniz. Örneğin bu şubelerden nakit para çekebilirsiniz. 31.03.2023, saat 17.30 ile 
03.04.2023, saat 09.00 arasında denkleştirme için ödeme emirleri haricinde hiçbir banka hizmeti 
verilemeyecektir. Konumlar ve çalışma saatleri için: www.postbank.de/filialsuche.

Kart blokesi yapmak mı istiyorsunuz (ör. Postbank banka kartı, SparCard, Master 
veya Visa kart)?    

31.03.2023, 17.00 ile 03.04.2023, 09.00 tarihleri arasında şunlar geçerlidir: Kredi kartlarını  
069 66571333 numarasını arayarak bloke ettirebilirsiniz. Bu işlem 24 saat boyunca yapılabilir. 
Postbank banka kartını veya SparCard’ı 069 740-987 numarasını arayarak istediğiniz zaman bloke 
ettirebilirsiniz.

03.04.2023 saat 14.00 sonrasında Postbank banka kartınızı ve SparCard’ınızı yine dilediğiniz zaman 
Postbank Banking & Brokerage sisteminden bloke edebilirsiniz. Alternatif olarak genel erişilebilirlik 
döneminde 0228 5500 5500 veya 069 6657 1333 (kredi kartları) ya da 069 74 0987 (banka kartları ve 
SparCard’lar) numaralarından bloke talebinizi almaktan ve işleme koymaktan memnuniyet duyarız.

Kredi kartınızı fiziksel olarak veya internette mi kullanmak istiyorsunuz?

Marketlerde veya ATM’lerde fiziksel kullanım: 
Marketlerde kredi kartıyla ödeme işlemleri normal şekilde devam edecektir.

E-Ticaret işlemleri / internette kullanım: 
İNTERNETTE YAPILACAK ÖDEMELER için ÖNEMLİ UYARI: 31 Mart ile 4 Nisan 2023 tarihleri   
arasında yürütülecek servis çalışmaları nedeniyle kredi kartınızla yapacağınız internet ödemeleri 
 reddedilebilir. Bu gibi durumlarda lütfen alternatif ödeme yöntemlerini kullanın.

Hesabınıza Postbank internet bankacılığından veya telefondan mı erişmek 
 istiyorsunuz?   

•  Postbank Banking & Brokerage ve Postbank Finanzassistent (uygulama) 
Söz konusu sistem geçişi nedeniyle 31.03.2023, 17.30 ile 03.04.2023, 14.00 tarihleri arasında 
 Banking (bankacılık) ve Brokerage (menkul kıymetler ticareti) hizmetleri kullanılamayacaktır. 
 
 Çevrimiçi transferinizin 2023’ün ilk çeyreğinde mi gerçekleşmesi gerekiyor?  
O zaman bu işlemi en geç 30.03.2023, 17.00 tarihine kadar yapın. Bu durum Almanya ve SEPA 
bölgesi içinde yapılan transferler için geçerlidir. Buradaki çevrimiçi transferler, Postbank şubelerindeki 
hizmet terminalinden verilen talimatları da kapsamaktadır.

 
•  Postbank telefon bankacılığı    

Hesap bakiyenizi ve cironuzu 31.03.2023 saat 17.00’ye kadar 0228 5500 5500 numaralı telefonu 
arayarak öğrenebilirsiniz.  



Talimatlar İşlemin gerçekleşmesi için son tarih 

Online bankacılıkla veya 
 uygulamadan verilen  
çevrimiçi talimatlar 

Almanya ve SEPA bölgesi içinde ikinci çeyrekten önce alıcıya 
ulaşması gereken çevrimiçi talimatlar en geç 30.03.2023 saat 
17.00‘ye kadar verilmelidir. 

Almanya ve SEPA bölgesi 
 içinde hizmet terminalinden 
yapılan transferler

Almanya ve SEPA bölgesindeki Postbank şubelerinin self-servis 
alanlarındaki hizmet terminallerinde müşteriler tarafından 
yapılan transferlerin ikinci çeyrekten önce alıcıya ulaşması 
gerekiyorsa bunların talimatı en geç 30.03.2023 saat 17.00‘ye 
kadar verilmelidir.  

Kağıtla verilen talimatlar Yeni çeyreğe geçilmeden önce kağıtla verilen talimatların 
zamanında gerçekleşmesi için müşterilerin bu talimatları en geç 
28.03.2023 tarihine kadar Postbank şubelerine teslim etmeleri 
veya postayla göndermeleri gerekir. Posta kutusu gönderimin 
yapıldığı gün boşaltılmalıdır. Posta gönderim süresinin bizim 
elimizde olmadığını lütfen unutmayın.

Telefonla verilen talimatlar Telefon bankacılığı ile transfer yaparken lütfen şuna dikkat edin:
31.03.2023 tarihinde saat 16.00‘ya kadar talimat 
verebilirsiniz. 

Telefondan verdiğiniz talimatın 2023‘ün ilk çeyreğinde mi 
gerçekleşmesi gerekiyor?
O zaman bu işlemi en geç 30.03.2023, 17.00 tarihine kadar yapın.
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Postbank telefon bankacılığı ile transfer yaparken lütfen şuna dikkat edin:
31.03.2023 tarihinde saat 16.00’ya kadar talimat verebilirsiniz. 

Telefondan verdiğiniz talimatın ilk çeyrekte mi gerçekleşmesi gerekiyor?
O zaman bu işlemi en geç 30.03.2023, 17.00 tarihine kadar yapın.

 
Bireysel müşterilerimiz bize 0228 5500 5500 numaralı telefondan ulaşabilir:
31.03.2023 Cuma 07.00 - 17.00
01.04.2023 Cumartesi iletişim kapalı
02.04.2023 Pazar  iletişim kapalı
03.04.2023 Pazartesi 09.00’dan itibaren    

Postbank Business Center, 0228 5500 4400 numaralı telefondan ticari müşterilerimize destek 
sunuyor:
31.03.2023 Cuma 08.00 - 17.00
01.04.2023 Cumartesi iletişim kapalı
02.04.2023 Pazar  iletişim kapalı
03.04.2023 Pazartesi 09.00’dan itibaren

Transferleriniz/talimatlarınız ne zaman gerçekleşir?

2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleşmesi için ne zamana kadar talimat vermeniz gerektiğini bu tabloda 
görebilirsiniz:  

Almanca ve Türkçe versiyonları arasında farklılık olması halinde Almanca  
metin geçerli olacaktır. Almanca metni burada bulabilirsiniz:
https://www.postbank.de/downloads/hinweise-systemarbeiten.html




