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OTOPARK KULLANIM TALİMATI 

Talimatın amacı, Atatürk Havalimanı İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. (Bundan böyle T.A.V diye 

anılacaktır) sorumluluğunda bulunan kapalı (Katlı) ve açık otopark yerlerinin ve Sabiha Gökçen 

Havalimanı İşletmeciliği (bundan böyle ISG diye anılacaktır.) sorumluluğunda bulunan otopark 

alanlarının Türkiye Havayolu Pilotları Derneği İktisadi İşletmesi (Bundan böyle TALPA diye anılacaktır) 

ile yapılan ve yapılacak protokoller ile TALPA’nın uçuş personeline verdiği/vereceği hizmet ve 

uygulama esaslarını belirlemek ve takip etmektir. 

A) BAŞVURU 

TALPA tarafından otopark işletmecilerince sözleşme ile tahsis edilen otopark alanlarından 

faydalanmak isteyenlerde aranan koşullar ve başvuru kuralları aşağıya çıkartılmıştır. 

1- TALPA üyeleri, THY çalışanı uçucu personel (yabancı pilot, Loadmaster, Kabin Memuru) ve Do&Co 

İkram Şirketinde görevli Uçan Şef unvanını taşıyan çalışanlar TALPA’ya otopark tahsisi için 

başvurabilirler. Başvuru sahiplerinin en az B sınıfı sürücü belgesi, kullandıkları araca ait ruhsat, 

çalıştıkları şirket tarafından verilen kimlik (ID) kartı ve Apron Kartını ibraz etmeleri zorunludur.  

2- Bu Talimatın yürürlüğe girmesinden sonra, Pilot olarak görev yapan tüm çalışanların otopark 

başvurusunda bulunabilmeleri ve kendilerine park yeri tahsis edilebilmesi için TALPA üyesi olmaları 

zorunludur. Dernek Tüzüğü gereği yabancı uyruklu pilotlar üyeliğe kabul edilmedikleri için bu kapsam 

ve sınırlamanın dışında değerlendirilecek, otoparklara başvuru ve yer tahsisi işlemlerinde TALPA üyesi 

pilotlardan sonra işlem göreceklerdir 

3- Otopark için çalışanların bizzat ve kendileri için başvurmaları ve gerekli belgelerin aslını ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Sözkonusu belgelerin aslı, fotokopileri alındıktan sonra başvuru sahibine 

iade edilir. 

4- Başvuru sahipleri Otopark Abonelik Formunu eksiksiz olarak bizzat doldurur ve imzalayarak TALPA 

görevlisine teslim ederler. Bilgilerin doğruluğu başvuru sahibinin sorumluluğundadır. TALPA’nın, 

başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak gibi bir zorunluluğu olmamakla beraber gerek 

gördüğünde araştırma ve inceleme yapma hakkına sahiptir. 

5- Aboneler, Başvuru Formunu doldururken beyan ettiği bilgilerde meydana gelen değişiklikleri 

zaman geçirmeden TALPA’ya bildirmek zorundadır. Özellikle, adres, ev, iş ve cep telefon numaraları, 

mail adresleri, Kredi Kartı/banka hesap numarası, çalıştığı şirkete ilişkin değişiklikleri en seri yoldan 

mail veya yazılı olarak veya TALPA’ya bizzat gelerek bildirmek ve güncelleme yapmakla 

yükümlüdürler. 

6- Yukarıdaki fıkrada sayılan değişiklikleri ivedi olarak bildirmeyen abonelerin, Dernek tarafından 

yapılan uyarı ve bildirimleri alamamasından dolayı uğrayacakları zarar veya hak kaybından TALPA 

sorumlu tutulamayacaktır. Ödemenin yapıldığı kredi kartının son kullanma tarihinin geçmesi, çalıntı 

bildirimi yapılması, iptal edilmesi, kartın yenilenmesi nedeniyle Son Kullanma Tarihi ve Güvenlik 

numaralarının değişmesi, yetersiz bakiye,  vb veya otomatik ödeme talimatı verilen banka hesabının 

kapatılması, haciz veya tedbir işlemi uygulanması, bakiyesinin yeterli olmaması gibi olumsuzluklarda 

otopark abonelik ücretinin tahsil edilememesi halinde TALPA kayıtlarında geçerli mail adreslerine 
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veya cep telefonlarına kısa mesajla bilgi verilecek ve TALPA gerekli uyarı ve hatırlatma görevini yerine 

getirmiş sayılacaktır. 

B) OTOPARK TAHSİSİ 

TALPA'nın otopark hizmetine aracılık ettiği havalimanlarında uçuş ekiplerine park yeri tahsisinde 

aşağıdaki kriterlere göre işlem yapılır. 

 

I) AHL Kapalı Otoparkı tahsisi 

1- TAV Atatürk Havalimanında faaliyette bulunan Kapalı otoparkta park yeri tahsisi için öncelikle Açık 

Otoparka abonelik işleminin yapılmış olması gerekir. 

2- İlk kez Otopark başvurusunda bulunan TALPA üyeleri ve THY çalışanı diğer uçuş personeli (yabancı 

pilotlar ve kabin memurları) Açık Otopark için başvuru formu dolduracaklar ve otoparkın müsaitliğine 

bağlı olarak TAV Otopark işletmesine başvurarak otopark kartı alacaklardır. 

Kapalı Otopark sıralamasında, TALPA'ya başvurulan tarih değil TAV Otopark İşletmesinden Açık 

Otopark kartının alındığı/aktive edildiği tarih  esas alınacaktır. 

3- Kapalı Otoparkta, kapasite artışı veya çeşitli sebeplerle ( istifa, işten ayrılma, şirket değişikliği, 

emeklilik, personelin otopark kullanımından vazgeçmesi vb) kapasite açılması halinde, oluşan 

kapasitenin % 60'ı TALPA üyesi olup açık otoparkı kullanan pilotlara,  % 40'ı ise açık otoparkı kullanan 

THY çalışanı diğer uçuş personeline açık otopark kartlarının aktive edildiği tarih sırasına göre tahsis 

edilecektir. 
Tahsis işlemi aşağıdaki sıraya göre gerçekleştirilecektir. 

Açık otopark abonesi TALPA üyeleri  

Açık Otopark abonesi THY çalışanı yabancı pilotlar  

Açık Otopark abonesi THY çalışanı Loadmaster’lar 

Açık Otopark abonesi THY çalışanı Kabin Memurları 

 

4- Kapalı otoparka aktarım aşamasında Açık otopark abonesi olmayan hiçbir personel 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- Açık otopark kartını almış olan ve otopark abonelik ücretlerini düzenli ödeyenler açık otoparkı aktif 

olarak kullanmamış olsalar dahi herhangi bir hak kaybına uğramayacaklardır. 

6- Kapalı Otoparka aktarım hakkının kazanılabilmesi için açık otopark kartının aktive edilmiş olması ve 

aidat tahakkuk ve tahsil edilmesi gereklidir. Aidat ödemeksizin Kapalı otopark için bekleme listesi 

oluşturulmayacaktır. 

7- Diğer uçuş personelinin kapalı otoparka aktarımında, en eski açık otopark abonesinden başlamak 

suretiyle liste oluşturulacaktır. Kapalı otopark sırası gelen ancak açık otoparkta devam etmek isteyen 

abone yerine alt sıradaki  abone kaydırılacaktır.  

8- Açık otopark abonesi iken kendisinden üstüste 2 ay abonelik ücreti tahsil edilemeyen veya bir 

takvim yılı içinde 4 kez  abonelik ücretini gecikme ile ödeyenlerin Kapalı otopark hakkı doğsa da Kapalı 

otoparka aktarım işlemi yapılmayacaktır. 

 

ll) Sabiha Gökçen Otoparkı ve AHL Açık Otopark tahsisi 
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Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan ISG Otoparkı ve Atatürk Havalimanı Açık Otoparkına 

başvurular kapasitelerin dolması halinde aşağıdaki sıraya göre sonuçlandırılır. 

1- TALPA üyeleri  

2- THY çalışanı Yabancı Pilotlar  

3- THY çalışanı Loadmaster’lar 

4- THY çalışanı Kabin Memurları 

5- DoCo personeli Uçan Şefler  

Kapasite artışı veya kapasitenin açılması halinde boşalan park yerlerinin % 60’ı yedek listede bekleyen 

TALPA üyelerine, % 40’ise başvuru formlarındaki tarihe göre diğer personele tahsis edilir. Başvuru 

formlarındaki cep telefonu ve mail adreslerine yapılan bildirime rağmen bildirimi takip eden 7 gün 

içinde başvurarak ISG ve Açık Otopark işlemlerini yapmayan ve otopark kartlarını almayan yedeklerin 

yerine izleyen abonelerden kaydırma yapılarak liste tamamlanır. Verilen sürede işlem 

yaptırmayanların veya ulaşılamayanların yedek listedeki yeri 1 ay süre ile korunur ve sürenin 

sonunda yedek listeden de çıkartılır.  

Açık veya Kapalı otoparkta TALPA’ya tahsis edilen boş kapasite olmaması nedeniyle, TAV AHL 

otoparklarından bireysel abonelik yaptırarak yararlananlar, TAV İşletmesinin kuralları gereği aynı 

dönemde TALPA aracılığı ile açık otopark kartı alamazlar. Ancak Açık Otoparkın yedek listesinde 

bekleyen uçuş personeli TALPA aracılığı ile henüz otopark kartı alamamış oldukları için bekleme 

döneminde TAV bireysel aboneliğinden yararlanabilirler. 

C) ABONELİKTEN AYRILMA 

Abonenin otopark kullanmaktan vazgeçmesi, çalıştığı şirketten ayrılması (iş akdinin feshi, emekli 

olması, istifa etmesi vb) sonucu otopark kullanımına ihtiyacının kalmaması, uçuş personeli vasfını 

kaybetmesi (sağlık sebebi, yer hizmetine geçmesi vb) çalıştığı ana üssün değişmesi gibi halleri zaman 

geçirmeden TALPA’ya mail olarak veya bizzat TALPA’ya başvurarak yazılı olarak bildirmesi ve otopark 

kartını iptal ettirmesi gerekir.  

Otopark aboneliğinden ayrılmak isteyenlerin durumları en kısa sürede incelenir. Geçmişe yönelik 

herhangi bir borçları sözkonusu değil ise, aboneliği sonlandırılarak TALPA’da kayıtlı mail adreslerine 

veya cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle işlem tamamlanır. Abonenin yazılı ikaza rağmen 

borcunu ödememesi halinde,  borç bakiyesi için işlem başlatılır. 

Her takvim ayının  birinci günü ile son günü arasında yapılan ayrılma taleplerinde, talebin yapıldığı aya 

ait abonelik ücreti tam olarak tahsil edilir. 

D) ABONELİKTEN ÇIKARMA 

1- TALPA, bu talimatta yer alan kurallara uymayan, başvuru sırasında yanlış veya yanıltıcı bilgi ve 

belge veren, , birbirini takip eden 12 ay içinde 4 kez borcunu gecikme ile ödeyen,  Otopark 

işletmecilerinin otopark kullanımına ilişkin getirdiği kurallara uymamakta ısrar eden abonelerin 

aboneliklerini, TALPA’da kayıtlı mail adresi veya cep telefonu veya ev adreslerine bildirim yapmak 

suretiyle bildirimi izleyen 7. Gün sonunda iptal eder. Tekrar başvuru  yapılması halinde açık otoparka 

tahsis yapılır. Açık otoparkta kontenjan dolmuş ise, yedek listenin en alt sırasına kaydedilir. 
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2- Abonenin aylık abonelik ücretinin kredi kartı veya banka hesabından tahsil edilememesi halinde 

aboneye mail ve/veya sms ile bilgi verilerek abonelik ücretini ödemesi gereği hatırlatılır. Bu ikaza 

rağmen tahsilat yapılamayan abonenin otopark kartı aynı ayın 25. Günü bloke edilir. Bloke durumu 

devam ettiği sürece abone kendisine verilen otopark kartı ile giriş-çıkış yapamaz. Blokenin 

konulduğu tarihte aracı otoparkta olanlar araçlarını ancak otopark işletmecisinin uyguladığı tarife 

üzerinden parklanma süresi kadar ödeme yapmak suretiyle çıkartabilirler. Abonelik ücretini ikaz 

üzerine ödeyen abonelerin kartları üzerindeki bloke kaldırılarak otoparkta park halinde olan 

araçlarını tekrar aktive edilen otopark kartları ile ilave bir bedel ödemeden çıkartabilmeleri 

mümkündür. 

Bir ay otopark ücretini ödemeyen ve otopark kartına bloke konulan abone izleyen ayda da ödeme 

yapmaz ise, sms ve/veya mail ile uyarıda bulunularak 2 aylık abonelik ücretini ödemesi için ikaz 

edilir. Verilen sürede birikmiş abonelik borcunu ödemeyenlerin otopark kartı iptal edilir ve 

ödenmemiş borç için işlem başlatılır.  

3- Abonenin aktif uçuculuk statüsünün sona erdiğinin tespiti halinde TALPA, abonenin kayıtlardaki 

mail adresine veya cep telefonuna mesaj göndermek suretiyle aboneliği tek taraflı olarak 

sonlandırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, abonenin var ise mevcut borçlarını derhal ödemesi 

zorunludur.  

4- Bu talimata konu otoparklardan yararlanan TALPA üyesi abonelerin, Dernek üyeliğinden istifa 

etmeleri halinde otopark abonelikleri iptal edilir ve  var ise gerek otopark aboneliği ve/veya TALPA 

üyeliğinden kaynaklanan borçları için işlem başlatılır. 

E) TALPA’NIN SORUMLULUKLARI 

1- TALPA, öneri ve şikayetleri de dikkate alarak otoparkların kullanımını kolaylaştıracak, yaşanabilecek 

mağduriyetleri önleyecek tedbirleri alır. Sorunları Otopark İşletmecileri ile görüşerek çözüme ulaştırır. 

2- Usulsüz, kötüniyetli ve yanlış kullanıma mani olmak için gerekli tedbirleri alarak üyeleri  ve diğer 

uçucu personelin haklarını koruma tedbirlerini geliştirir. 

3- Otopark kullanım süre ve usullerini tespit eder, kullanıcıları bilgilendirir. 

4- Otopark işletmecilerinin her yıl Ocak ayında bildirdiği yeni ücretler üzerinden gerekli 

değerlendirmeyi yaparak revize edilmiş  ücret tarifesini web sitesinde yayınlar. Ayrıca tüm abonelerin 

TALPA’da mevcut bulunan mail adreslerine ve cep telefonlarına mesajla bildirir. Revize edilmiş 

ücretler bildirimi takip eden takvim ayının 1. Gününden geçerli kabul edilir. 

5- Otopark kullanım kurallarında değişiklikler, gerek resmi otoritelerden ve gerekse Otopark 

işletmecilerinden kaynaklanan kısıtlamalar hakkında aboneleri ivedilikle bilgilendirir.  

6- Başvurunun yapılmış olması, mutlaka park yeri tahsis edileceği anlamına gelmez. Otopark 

İşletmesince TALPA’ya tahsis edilen kotanın dolması, yeni abone kaydının otopark işletmesi, 

havalimanı otoritesi veya resmi makamlarca durdurulması ve benzeri hallerde TALPA bekleyen 

başvuruları iptal etme hakkına sahiptir. 

7- Otopark aboneliği , TALPA’nın Otopark işletmecileri ile yaptığı yıllık sözleşmelerin süresi ile sınırlı 

olup sözkonusu sözleşmelerin herhangi bir sebeple feshedilmesi, yenilenmemesi  hallerinde TALPA, 
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abonelerine verdiği otopark hizmetini, otopark işletmecileri tarafından verilen süreye uygun şekilde 

önceden bildirmek suretiyle sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak aboneler diledikleri zaman yazılı 

olarak veya mail ile başvurarak Otopark aboneliğinden ayrılma hakkını kullanabilirler. Bu durumda, 

var ise, abonelik iptalinin talep edildiği aya ait ücret ve var ise abonenin geçmiş aylardan kalan 

borçlarının ödenmesi zorunludur. 

F) ABONENİN SORUMLULUKLARI 

1- Otopark aboneleri, abonelik ücretlerini her ay belirlenen tarihte ödemekle yükümlüdür. Otomatik 

Ödeme Talimatı vererek Banka kanalı ile ödeme yapan aboneler her ayın 8. Günü abonelik ücretini 

karşılayacak bakiyeyi hesaplarında bulundurmak zorundadır. 

2- Kredi Kartı ile ödeme yapan aboneler ise, her ayın 10. Günü kredi kartlarında yeterli limiti 

bulundurmakla yükümlüdür. 

3- Ödeme için bildirilmiş olan Kredi Kartı veya banka hesaplarındaki her türlü değişikliğin ivedilikle 

TALPA’ya yazılı olarak bildirilmesi ve güncellenmesi abonenin sorumluluğundadır. Çalınan veya iptal 

edilen kredi kartlarının yerine abone yeni kartına ait tüm bilgileri derhal TALPA’ya bildirmek 

zorundadır. Kartın süresinin dolması nedeni ile yenilenen kartların değişen bilgileri(Son Kullanma 

Tarihi, Güvenlik no  gibi) zaman kaybetmeden TALPA’ya bildirilir. 

4- Abone dilediği zaman otopark ücretinin tahsil edileceği kredi kartını veya banka hesabını 

değiştirebilir. Benzer şekilde, kredi kartı ile ödeme yerine banka hesabından ödeme ya da banka 

hesabı yerine kredi kartı ile ödeme yöntemine geçebilir. Bu gibi durumlarda ivedilikle TALPA’ya yazılı 

veya mail ile başvurmak zorunlu olup bildirimin yapılmamasından kaynaklanan ve tahsilatın 

gerçekleşmemesi sonucunu doğuran işlemlerden TALPA sorumlu tutulamaz. 

5. Ayın 1. Günü ve sonrasında yapılan iptal başvurularında veya abonelikten çıkartma işlemlerinde 

iptalin talep edildiği ayın ücreti de otoparktan yararlanılmış olarak değerlendirilecektir.  

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. 

7- Otopark kartı sadece beyan edilen, fotokopisi verilen ve Otopark İşletmesine bildirilen araç için 

geçerli olup sadece bu araçla giriş-çıkış yapılabilir. Aracın satılması, çalınması, uzun süreli bakım ve 

onarıma girmesi ve benzeri hallerde, abonenin bir başka aracın(yakınlarına, kendisine ait veya kiralık)  

ruhsatını ibraz ederek TALPA’ya kaydettirmesi mümkün olup Otopark Kartı bildirilen yeni araca göre 

güncellenir. Bu gibi durumlarda, abonenin öncelikle TALPA’ya müracaat etmesi, uygun görülmesi 

halinde Otopark İşletmecisine yönlendirilmesi gerekir. Makulü aşan şekilde, sık sık farklı ruhsat ibraz 

ederek otopark kartlarına farklı araç kaydettiren abonelerin durumu TALPA tarafından incelenerek bir 

usulsüzlük veya şüpheli işlem tespiti halinde abonenin otopark kartı sms veya mail veya ev adresine 

gönderilecek bildirimi takiben tek taraflı olarak iptal edilir 
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8- Abone, otopark kartını bir başkasına kullandıramaz, devredemez. Bu tür işlemlere başvuranların 

otopark kartları iptal edilir ve bir daha TALPA üzerinden otopark kartı verilmez. TALPA bu aboneler 

hakkında hukuki işlem başlatabileceği gibi durumu abonenin çalıştığı şirkete de yazılı olarak  

bildirecektir. 

9- Otopark kartının kullanılamaz hale gelmesi, kaybedilmesi veya çalınması halinde, abone önce 

TALPA’ya başvuracak, TALPA’nın yönlendirmesi ile ilgili otopark işletmecisinden bedelini ödemek 

kaydıyla yeni otopark kartını düzenletecektir.  

10- Her araç için sadece bir otopark kartı verilir. Aynı aracın birden fazla abone tarafından beyan 

edilerek otopark kartı çıkartılmasına izin verilmez. 

11- Abone farklı mahallerdeki (Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı) otopark için ayrı 

ayrı başvuru yapmak, ayrı otopark kartı almak ve her otopark için belirlenmiş olan otopark ücretini 

ödemek zorundadır. 

12- Abone, aynı mahalde birden fazla otopark (Atatürk Havalimanı Kapalı ve Açık ) var ise, sadece bir 

otopark için müracaat edip otopark kartı alabilir. Abone aldığı kartı sadece tanımlanan otoparkta 

(Kapalı veya Açık) kullanabilir. Kartın tanımlı olduğu otoparkın dolu olması vb gerekçelerle aynı 

mahaldeki diğer otoparka giriş yapılması hem teknik olarak hem de bu talimat hükümlerine göre 

mümkün değildir.  

13- Abone, kartını kullandığı otoparkta işletmeci tarafından konulan kurallara uymak zorundadır. 
Kurallara uymamakta ısrar eden, kullanım sırasında otopark işletmesine veya başka araçlara veya 
kişilere zarar veren abonelerle ilgili olarak işletmecinin kartın iptaline karar vermesi halinde TALPA da 
aboneliği sonlandırarak mail ve/veya sms veya ev adresine uyarı göndermek suretiyle aboneyi 
bilgilendirir. Meydana gelmiş olan zararı abone ödemek zorunda olup oluşan zarardan TALPA sorumlu 
tutulamaz. 
 
14- Otoparklarda TALPA’ya tanınan kontenjanın dolması halinde abonelerin ücretli bilet alarak giriş 
yapması ve aracı çıkarmadan önce otopark işletmesinin ilgili birimine başvurarak ücretli bileti iptal 
ettirmesi gerekir. Bu iptal işlemini yaptırmayanlar girişte aldıkları ücretli biletin bedelini ödemek 
suretiyle çıkış yapabilirler.  
 
15- 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 25.-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.  
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16- Çeşitli nedenlerle, otopark aboneliği ve kartı TALPA veya otopark işletmecisi tarafından iptal veya 

bloke edilen aboneler, iptal veya bloke işleminin sms veya mail ile bildiriminden sonra araçlarını 

otoparktan çıkartmak istediklerinde park süresi kadar otopark bedelini ilgili işletmeye ödemek 

zorundadırlar. 

17- Otopark kartlarının otoparka giriş veya çıkışta mutlaka araçta bulundurulması zorunludur. Aksi 

takdirde yapılan park süresi kadar ücreti otopark işletmesi tarifesine göre ödemekle yükümlüdürler.  

 

G) HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK 

1- Gerek bu Talimatta belirtilen ödeme koşullarına ve gerekse Otopark İşletmecilerinin koyduğu 

kurallara uymayan, kartını devreden, başkasına kullandıran, kötüniyetle ve usülsüz kullananların 

kartları 7 gün öncesinden TALPA’da kayıtlı cep telefonları veya e-mail adresleri veya ev adreslerine 

yapılacak bildirimi takiben iptal edilir. Fiilin niteliğine göre hukuki işlemlere başlanabileceği gibi 

durum abonenin çalıştığı şirkete de yazılı olarak bildirilir. 

2- Otopark aidatlarının ödenmemesi durumunda hukuki işlemlerin başlatılması TALPA’nın 

inisiyatifinde olup Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

3- Otopark kartını suiistimal eden, usülsüz biçimde kullanan, başkasına devreden veya kullandıran 

TALPA üyeleri ile ilgili olarak TALPA Tüzüğüne göre işlem yapılır. 

4- Uyuşmazlık ve yargı yoluna başvuru halinde, başvuru sahibinin Abonelik Formunda belirttiği veya 

daha sonra yazılı(mail vb) olarak değişikliğini bildirdiği ev adresi resmi tebligat adresidir. Ancak, 

işleyişe sürat kazandırmak bakımından her türlü bilgi akışı abonenin formda beyan ettiği cep 

telefonlarına veya mail adreslerine mesaj gönderilmek sureti ile yapılacak ve bu bildirimlerin 

yapılması TALPA’nın sorumluluğunu yerine getirdiği anlamına gelecektir. 

5- TALPA bu talimatta belirtilen kural ve uygulamaları önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak 

değiştirme hakkına sahiptir. talpa web sitesi, mail, çeşitli applicationlar vasıtasıyla yapılmış olan 

duyurular aboneye yapılmış ve abone tarafından kabul edilmiş sayılır. 

6- İşbu Talimat yürürlüğe girdikten sonra TALPA web sitesinde yayınlanacak olup gerek mevcut 

aboneler ve gerekse yürürlüğü takiben otopark başvurusu yapan  aboneler Otopark Kullanma 

Talimatını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 

Geçici Madde: 

Bu Talimatın A-2 maddesi uyarınca, talimatın kabul edildiği tarihte 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.  

H) YÜRÜRLÜK 

Bu Talimat 08.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


