
ESKİ ŞEKİL 

F-6 Her abone otopark başvurusu sırasında sadece bir adet aracı bildirebilir. Aynı otopark 

kartına birden fazla araç tanıtılması mümkün değildir. Otopark kartlarında birden fazla 

aracı tanıtmış/ işletmiş bulunan aboneler Talimatın yürürlük tarihinden sonra yapılacak 

bildirimi takiben en geç 45 gün içinde sürekli olarak kullandıkları tek aracı TALPA’ya 

yazılı(mail vb) olarak bildirmek ve kartlarına işlenmiş olan geçerli araç sayısını bir adede 

düşürmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içinde sözkonusu başvuruyu yapmayan abonelerin 

araç sayısı rastlantısal olarak bir adede düşürülecek olup yaşanan her türlü olumsuzluktan 

abone sorumlu olacaktır. 

 

F/ 16- a) Otopark kullanımı süresi birbirini takip eden (ardışık) 7 günle sınırlıdır. Ardışık 7 

günü aşan kullanımlar kota aşımı kabul edilir ve 7. günü izleyen her gün, Atatürk 

Havalimanı Kapalı ve Açık otoparkları için 29.-TL, Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkı için 

10.-TL kota aşımı ücreti aboneden tahsil edilir. 7. günü aşan süre 1 saat dahi olsa bir günlük 

ücret üzerinden hesaplanır.  

b) Kota aşımına sebep olan abonelere, tarih ve saat bilgileri belirtilerek Dernek 

kayıtlarındaki mail ve cep telefonlarına sms gönderilmek suretiyle konuya ilişkin tespit 

bildirilir ve bildirimi izleyen 10 gün içinde geçerli Kredi kartı veya banka hesaplarından 

tahsilat yapılır. 

c) Uçuş görevi sırasında meydana gelen Divert, abonenin görevle gittiği yerde 

hastalanması, kaza geçirmesi, adli bir olaya karışması vb olaylar dışında, hangi gerekçe ile 

olursa olsun 7 günlük kullanım limitinin aşılması halinde kota aşımına ilişkin ücret tahakkuk 

ve tahsil edilir. Eğitim ve benzeri  nedenlerle 7 günlük kota aşımı hiç bir şekilde iptal 

edilmez.  

 

Geçici Madde: 

Talimatın yürürlüğe girdiği tarihte TALPA üyesi olmayan ancak TALPA üzerinden otopark 

aboneliği bulunan pilotlar 31.12.2016 tarihine kadar TALPA’ya üye olmadıkları takdirde 

01.01.2017 tarihi itibarı ile mevcut otopark aboneliklerine son verilecektir. 

 

 

 

YENİ ŞEKİL 

F-6  a)TALPA üyeleri otopark kartlarına en fazla 2 adet araç tanıtabilirler.     

b) Diğer aboneler otopark başvurusu sırasında sadece bir adet aracı bildirebilir. Aynı 

otopark kartına birden fazla araç tanıtılması mümkün değildir. Otopark kartlarında birden 

fazla aracı tanıtmış/ işletmiş bulunan aboneler Talimatın yürürlük tarihinden sonra 

yapılacak bildirimi takiben en geç 45 gün içinde sürekli olarak kullandıkları tek aracı 

TALPA’ya yazılı(mail vb) olarak bildirmek ve kartlarına işlenmiş olan geçerli araç sayısını bir 

adede düşürmekle yükümlüdür. Belirtilen süre içinde sözkonusu başvuruyu yapmayan 

abonelerin araç sayısı rastlantısal olarak bir adede düşürülecek olup yaşanan her türlü 

olumsuzluktan abone sorumlu olacaktır. 

 

16- a) Otopark kullanımı süresi birbirini takip eden (ardışık) 7 günle sınırlıdır. Ardışık 7 günü 
aşan kullanımlar kota aşımı kabul edilir ve 7. günü izleyen her gün için kota aşım ücreti 
tahakkuk ettirilir. 7. günü aşan süre 1 saat dahi olsa bir günlük ücret üzerinden hesaplanır. 
Günlük Kota Aşım ücretleri her yıl Ocak ayında üye ve abonelere duyurulur. Otopark 
Kullanım süresi TALPA üyeleri için ardışık 10 gün olarak belirlenmiştir. 

b) Kota aşımına sebep olan abonelere, tarih ve saat bilgileri belirtilerek Dernek 
kayıtlarındaki mail ve cep telefonlarına sms gönderilmek suretiyle konuya ilişkin tespit 
bildirilir ve bildirimi izleyen 10 gün içinde geçerli Kredi kartı veya banka hesaplarından 
tahsilat yapılır. 

c) Uçuş görevi sırasında meydana gelen Divert, abonenin görevle gittiği yerde 
hastalanması, kaza geçirmesi, adli bir olaya karışması vb olaylar dışında, hangi gerekçe ile 
olursa olsun 7 günlük kullanım limitinin aşılması halinde kota aşımına ilişkin ücret tahakkuk 
ve tahsil edilir. Eğitim ve benzeri nedenlerle 7 günlük kota aşımı hiç bir şekilde iptal 
edilmez. TALPA üyeleri yılda en fazla iki defa, yıllık ücretli izin süreleri ile sınırlı olmak ve 
önceden TALPA’ya mail göndererek bilgi vermek koşulu ile araçlarını otoparkta bu 
maddenin (a) fıkrasına tabi olmaksızın bırakabileceklerdir. 

 

Geçici Madde: 

Talimatın yürürlüğe girdiği tarihte TALPA üyesi olmadıkları halde İstanbul Atatürk 

Havalimanı Kapalı Otoparkından yararlanan pilotlar 28.02.2017 tarihi itibarı ile Atatürk 

Havalimanı Açık Otoparkına aktarılacak, doğan kapasite açık otopark kullanan veya açık 

otopark bekleme listesinde olan TALPA üyelerine tahsis edilecektir.  

 


