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BAŞVURULAN OTOPARK                               TALPA ÜYE NO: ……………………….……… 

        * ATATÜRK HAVA LİMANI    SABİHA GÖKÇEN 

      DİĞER  

ADI SOYADI  

TC KİMLİK NO  

ÇALIŞTIĞI ŞİRKET  

ÜNVANI  

ŞİRKET SİCİL NO  

APRON KARTI NO  

OTOPARK KARTI NO(**)  

EV ADRESİ  

EV TELEFONU  

CEP TELEFONU  

MAİL ADRESLERİ  

ACİL DURUMDA ARANACAK BİR 
YAKININ ADI/ TELEFONU 

 

ARACIN SAHİBİ       

ARACIN PLAKASI  

(*) Öncelikle Açık  Otoparka alınacak daha sonra Kapalı ya geçiş mümkün olacaktır. 
(**)Otopark İşletmecisinden alındıktan sonra TALPA ya bildirilecektir. 

ÖDEME YÖNTEMİ: Otopark tahsis edildiğine dair bildirimini takiben sadece tercih edilen ödeme yöntemi ile ilgili bölüm doldurulacaktır. 
Bekleme listesine kayıt yaptırılırken boş bırakılacaktır. 

I. YKB OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE BANKA HESABINDAN ÖDEME  (Sadece YKB’de maaş hesabı olan üyeler içindir ve 
ekinde YKB talimatının imzalanması gerekmektedir.) Aşağıda belirtilen maaşımın yattığı YKB hesabından kullandığım 
otopark ücretinin her ay düzenli olarak çekileceğine dair YKB şubesinde gerekli talimatı dolduracağımı beyan ederim. 

HESAP SAHİBİNİN ADI - SOYADI  

BANKA / ŞUBE  

HESAP NO  

IBAN NO  

II. Kredi Kartından Ödeme 

KART SAHİBİNİN ADI - SOYADI    

KART NUMARASI 

SON KULLANMA TARİHİ 

KART GÜVENLİK NO 

Ekler: Ruhsat,Apron Kartı, Ehliyet, Şirket ID kartı 
 
1-Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu bu bilgilerimde değişiklik olduğu takdirde derhal TALPA’ya bizzat başvurarak ve mail ile yazılı biçimde 
bildirimde bulunacağımı, TALPA İktisadi İşletmesine ödeyeceğim aylık….TL aylık abonelik ödemelerinin,  
İmzaladığım Otomatik Ödeme Talimatına istinaden yukarıda detayları verilen Banka hesabımdan (Yukarıda verilen Kredi Kartımdan) karşılanacağını, 
Hesap bakiyemin (kredi kartı limitinin) her zaman abonelik ücretini  karşılamaya müsait olacağını,  
Banka hesabımın herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi, haciz konulması, kapatılması(Kredi Kartımın kullanılamaz hale gelmesi, çalınması, iptal 
edilmesi, son kullanma tarihinin geçmesi vb) hallerinde, Abonelik ücretlerini başka bir kredi kartımı vererek veya TALPA’nın banka hesabına en geç her ayın 8. 
Günü EFT/havale yöntemi ile ödeyeceğimi, 
Ödemelerin yapılıp yapılmadığını banka ekstresinden (kredi Kartı ekstresinden) düzenli olarak kontrol edeceğimi,  
Herhangi bir yazılı veya mail ile iptal başvurum olmadığı takdirde ilan edilen yeni ücretler üzerinden kesinti yapılmasına rı za göstermiş sayılacağımı,  
Her ayın birinci gününden sonra yaptığım iptal başvurusunun izleyen aydan itibaren geçerli olacağını, 2 ay üstüste ödeme yapmadığım veya birbi rini takip eden 12 
ay içinde 4 kez gecikme ile ödeme yaptığım takdirde tarafıma yukarıdaki iletişim kanallarından en az biri ile ulaşılarak bilgi verilmesi kaydıyla otopark kartımın 
iptal edileceğini ve birikmiş borçlarımla ilgili olarak bir bildirim veya ihtarnameye gerek olmaksızın işbu belgeye istinaden  tarafıma rücu edileceğini kabul, beyan 
ve taahhüt ederim. 
2- TALPA web sitesinde yayınlanan Otopark Kullanım Talimatını okudum, kabul ettim. 

Adı Soyadı                                           Tarih                                             İmza           

 

 


