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Karayolları tarafından yapılan açıklamaya göre
otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Geçiş
ücreti HGS üzerinden yapılacak. Uygulama 31 Mart
tarihinde başlayacak.

Karayolları ve Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü
geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını açıkladı. Geçiş
ücreti HGS üzerinden yapılacak.

OGS cihazları olan araç sahipleri için etiketler banka
tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine
dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

KGM'den yapılan açıklamada "31 Mart 2022'den
itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak
otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş
Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam
edilecek" denildi.

KDV indirimleri

başladı! Zincir…

Gözden Kaçmasın

KDV indirimleri başladı!

Zincir marketlerden arka…

#KDV İndirimi

‘Haram ettiği’ n

#Nafaka

BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO
PARALAR GİRİŞ

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ogs
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/hgs
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kdv-indirimleri-basladi-zincir-marketlerden-arka-arkaya-duyurular-geldi-42003627
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kdv-indirimleri-basladi-zincir-marketlerden-arka-arkaya-duyurular-geldi-42003627
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kdv-indirimleri-basladi-zincir-marketlerden-arka-arkaya-duyurular-geldi-42003627
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kdv-indirimi
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/haram-ettigi-nafaka-yakti-42003349
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/haram-ettigi-nafaka-yakti-42003349
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/nafaka
https://bigpara.hurriyet.com.tr/borsa/canli-borsa/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/viop-varant/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/analiz/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/kobi/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/kripto-paralar/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/
https://www.hurriyet.com.tr/arama/
javascript:;SSO.newPopupLogin('hurriyet')
https://www.hurriyet.com.tr/


Ulaştırma
ve
Altyapı
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Müdürlüğü
tarafından
yapılan
açıklama
şu
şekilde:

Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin
geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret
toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.

Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak
üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları
yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden
olmaktadır.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak
vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına
31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş
Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş
ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden
tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç
sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli
tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç
sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından
ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları
HGS hesaplarına dönüştürülecektir.
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Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında
kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek
ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
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