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MASHATTAN SĠTESĠ 

OTOPARK VE TRAFĠK YÖNETMELĠĞĠ 

 
BĠRĠNCĠ KISIM 

 

Genel Hükümler 

Amaç ve Dayanak: 

Madde 1- 3194 sayılı Ġmar Kanununun 37nci ve 44üncü maddelerine ve tapuda tasdikli S.S. 

Mashattan Sitesi Yönetim Planının 4.2.3.7.1/m, 4.2.3.7.1/e, 6.2.3, 6.2.4, 9.3.1, 9.3.2 ve 9.3.3 nolu 

madde ve bentlerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Mashattan Sitesi içerisinde 

kapalı ve açık alanlardaki bulunan otoparkların kat maliklerine tahsis edilmesi, düzenlenmesi ve 

yararlandırılmasıdır. 

 
Kapsam: 

 
Madde 2- Bu Yönetmelik, trafiğin düzenlenmesi ile Mashattan Sitesi Kapalı Otoparkları ve açık 

alanlardaki park alanlarında uygulanır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve tapuda tasdikli 

Mashattan Sitesi Yönetim plânına göre tahsis edilen kapalı otoparklardan kat malikleri istifade 

etme hakkına sahiptir. Kat malikinin dairesini kiralaması halinde otopark kullanım hakları 

kiracıya devredilmiĢ olur, kiracıda tıpkı kat maliki gibi ortak kullanım alanlarından kiralama 

süresi boyunca yalnız baĢına istifade eder. 

 
Tanımlar: 

 
Madde 3 

Bu Yönetmelikte geçen; 

 
1) Bloklar Bölgesi: 

a) Bloklar Bölgesi Kapalı Otoparklar: Bir Blokta ikamet eden site sakinlerine ait 

 



S.S. MASHATTAN SĠTE ĠġLETME KOOPERATĠFĠ OTOPARK VE TRAFĠK YÖNETMELĠĞĠ 
 

 

ulaĢım ve taĢıma araçları için Bloklar içinde veya Bloğun oturduğu parselde kapalı 

olarak düzenlenen otoparkları, 

 
b) Bloklar Bölgesi Açık Otoparklar: Mashattan Sitesi içerisinde plânlamıĢ Blok 

çevreleri ve ortak alanlardaki site sakini misafiri otoparkları, 

 
2) Ticari Alan Bölgesi: 

a) Ticari Alan Kapalı Otoparkları: Massport Ticari ĠĢletmesi tesisi altında Massport 

müĢterileri için ayrılmıĢ kapalı otoparkı; 

 
b. Ticari Alan Açık Otoparkları: Ticari alanlar bölgesinde alıĢveriĢ yapan müĢteriler 

için belirlenmiĢ olan açık otoparkları, ifade eder. 

 
ĠKĠNCĠ KISIM 

 

Otopark Ve Trafik Kuralları 

Genel Esaslar 

Madde 1- Site Ġçerisinde Uygulanması Zorunlu Genel Trafik ve Otopark 

Kuralları 

 
1) Site içerisinde azamî hız 15 Km/saat ile sınırlıdır. AĢırı hızla site sakinlerinin 

can ve mal güvenliği tehlikeye atılamaz. Tadil edilmiĢ egzoz ve motor sesi yüksek 

araçlar ile Mashattan Site sakinleri rahatsız edilemez. Otopark içi hız limiti ise 10 

Km/sa.'dir. Trafik iĢaret ve kurallarına riayet ediniz. Aksi durumda hız limiti aĢımı 

hali olarak kabul edilerek ceza uygulanacaktır. Hız limiti aĢımında uygulanacak 

ceza cari yıl site aidatı m2 birim fiyatının 50 katına kadar daireye fatura edilecektir. 

 
2) Mashattan Sitesinde trafik akıĢını düzenleyecek çalıĢma yapılmıĢ olup trafik 

akıĢını ve Trafik levhalarını gösterir kroki EK-A'dadır. 

 
3) Mashattan Sitesinin otopark tahsisleri tapuya kayıtlı Mashattan Sitesi Yönetim 

Planına uygun olarak, ilgili proje müellifi tarafından hazırlanarak imza altına 

alınmıĢtır. 

 
4) Otopark yerleri plan ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak baĢka amaçlara 
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tahsis edilemez ve kullanılamaz. 

 
5) Blok bölgelerinde bulunan kapalı otoparklar Mashattan Site sakinleri, açık 

otoparklar ise Site sakinlerinin misafirleri için plânlaĢmıĢtır. 

 
6) Mashattan Sitesi içerisine kamyon, kamyonet gibi yüksek, kabinli büyük 

araçlar, tanker gibi (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı) tehlikeli madde taĢıyan araçların 

park etmeleri yasaktır. Tehlikeli madde araçları Mashattan Site Güvenliğinin 

kılavuzluğu eĢliğinde hareket eder. 

 
7) Mashattan Sitesi içerisinde hızlı araç kullanılamaz, gece korna çalınamaz, 

araçların geçiĢlerini engelleyecek Ģekilde açık ve kapalı alanlarda geçiĢ yolları 

iĢgal edilemez. 

 
8) Ġtfaiye, ambulans ve hasta nakil araçları gibi acil giriĢ-çıkıĢ yapacak araçların 

geçiĢlerine engel olunamaz. 

 
9) Otopark alanlarına (kapalı ve açık) Ģahsi eĢya, kullanılmıĢ lastik, römork, 

çekme aparatı, deniz araçları, karavan gibi vs. araç ve eĢyalar bırakılamaz. 

 
10) Otopark bölgelerindeki araçlar içerisinde bırakılan kıymetli eĢyaların çalıntı 

ve kayıp olaylarından Site Güvenliği ve Yönetim sorumlu değildir. 

 
11) Araç anahtarları hiçbir surette site görevlilerine (güvenlik, teknik. temizlik 

v.b.) teslim edilemez. 

 
12) Otopark alanında araçlar çalıĢır vaziyette bırakılamaz. Ayrıca araç üzerinde 

anahtar bırakılmamalı ve araç terk edildiğinde camlar kapalı, kapıları kilitlenerek 

terk edilmelidir. 

 
13) Engelli araçları için ayrılmıĢ otopark yerleri engelli plâkalı araçlar içindir. 

BaĢka araçlar park edemez. Engelli araç park yerleri Mashattan Site yönetimi 

tarafından kilitle kontrol altına alınmıĢtır. Tüm Mashattan Sitesi içindeki engelli 

otopark yerlerinin tahsis ve planlama yetkisi Mashattan Site yönetimindedir. 

 
14) Otopark bölgelerinde çocukların oyun oynamasına müsaade edilmemelidir. 

Olası kazalara karĢı çocukların uyarılmaları velilerin sorumluluğundadır. 
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15) Mashattan Sitesi içerisinde, acemi sürücülerin, Ģoförlüklerini geliĢtirmek için 

site içinde ve park alanlarında deneme sürüĢleri, Ģoförlüğü öğrenme, sürüĢ eğitimi 

almaları ve vermeleri yasaktır. 

 
16) Hatalı park etmiĢ araçlar ile ilgili araç sahipleri tutanakla uyarılacak ve 2. 

tekrarında her hatalı park etme durumu için ayrı ayrı ceza uygulanacak olup, ceza 

miktarı cari yıl site aidatı m2 birim fiyatının 100 katına kadar olarak daireye fatura 

edilecektir. 

 
Madde 2- Bloklar Bölgesi Kapalı Otoparkla Ġlgili Genel Uygulama Esasları 

 
1) Blok önlerindeki çevre yollarda trafik akıĢı tek yön olarak plânlanmıĢ olup, 

kapan ve bariyerlerle desteklenmiĢtir. 

 
2) Kapalı Otopark çıkıĢlarında sola dönülmez, sağa dönerek yolu takip ediniz. 

 
3) Blokların, imar plânı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen ön ve yan bahçe 

mesafeleri, otopark olarak kullanılamaz. 

 
4) Kapalı Otopark alanlarını daire metrekare esasına göre ilgili proje müellifi 

mimarlık Ģirketi plânlamıĢtır. Buna göre; 

85 m² ile120 m² arası Daireler için  1               Adet 

130 m² ile 170 m² arası Daireler içi 2               Adet 

255 m² ile 300 m² arası Daireler için 3               Adet 

340 m² ve üzeri Daireler için 4 Adet otopark yeri; 

birden fazla olanlar için de yan yana olacak Ģekilde tahsis edilmiĢtir. 

 
5) Kapalı otopark alanları tepe yüksekliği 2,00mt’den, geniĢliği 2,40mt’den ve 

uzunluğu 5,00 mt’den fazla araçların giriĢine ve park etmesine uygun değildir. 

 
6) Otopark tahsis plânları otoparklarda kolay görünebilir yerlerde asılmıĢ olup, 

plân üzerinde daire numarası karĢısında otopark yer numaraları ve adetleri 

belirtilmiĢtir. 

 
7) Mashattan Site sakinleri araçlarını plânlanmıĢ park yerlerine iĢaret çizgilerine 

uyarak park edecektir. Her kat maliki tahsis edilen otopark sayısı kadar araç park 
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edebilecektir. 

 
8) Mashattan Site sakinleri blok giriĢine yakın olsun Ģeklinde ki mazeretlerle yol 

üzerine araçlarını park edemez. Araçlar mutlaka tahsis alanlarına park edilmeli, 

diğer site sakinleri ve misafirler için ayrılmıĢ yerlere park ederek misafirlerin 

mağdur olacağı unutulmamalıdır. Aksi durumda hatalı park hali olarak kabul 

edilerek ceza uygulanacaktır. 

 
9) Blok önlerinde bulunan, resepsiyon önü giriĢ yolu sadece iniĢ-biniĢ kullanım 

alanıdır. Bekleme yapmayınız, resepsiyon ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına 

uyunuz. 

 
10) Mashattan Site sakinlerinin ihtiyaçlarını karĢılayacak olan parça eĢya, su, 

yemek, kargo vb. gibi araçların yükünü indirdikten sonra Blok önündeki yolu 

açarak müsait bir yere park etmesi zorunludur. TaĢınma sebebiyle oluĢan uzun 

süreli parklarda Güvenlik Hizmet Biriminden destek alınmalıdır. 

 
11) Otopark içinde araç tamiratı, araç yıkama, yağ değiĢimi gibi çevreyi kirletici 

onarımlar yapılamaz. 

 
12) Kapalı otoparklara LPG veya CNG ile çalıĢan araçlar giremez. 

 
13) Kapalı otoparklar içine ticari taksiler giremez. 

 
14) Motosiklet ve bisiklet gibi kolay yer değiĢtirebilir araçlar tahsis edilmiĢ park 

alanı bölgelerine bırakılmalıdır. 

 
15) Mashattan Site sakinlerinin kullanımına tahsis edilen kendi otopark alanlarını 

kontrol altına alma hakkı bulunmaktadır. Bu konuda Site Yönetimine bir dilekçe 

ile müracaat ederek ek tedbir alabilirler. Örnek ek tedbir aparatları EK-B’de 

resimlerle gösterilmiĢtir. 

 
16) Otoparklar periyodik olarak zemin üzerinde tozlanmayı önlemek amacıyla 

ıslak-kuru yıkama otomatları ile temizlenmektedir. Araç sahiplerin bu temizlik 

sırasında görevlilerin iĢlerini kolaylaĢtırmalıdırlar. 

 
17) Blok bölgelerinde bulunan kapalı otopark ve açık alanlardaki park alanlarının 
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tahsis plânına uygun kullanılabilmesi için site sakinlerinin siteye giriĢ çıkıĢlarında 

kullandıkları taĢıtlarına, Kullanım Alan Tanımlı Sticker temin etmeleri 

gerekmektedir. 

 
18) Otomatik geçiĢ stickerleri Mashattan Sitesi ĠĢletme Kooperatifi Yönetiminden 

STICKER TALEP FORMU (EK-C) doldurularak temin edilecektir. 

 
19) Site Blok sakinleri kapalı otopark tahsis plânı panosunda belirtilen, 

kendilerine tahsisli kapalı otopark park yeri sayısı kadar aracına Kapalı Otopark 

Tanımlı Sticker talebinde bulunabileceklerdir. 

 
Bunun için, 

a. Sticker talebinde bulunulacak her bir araç için cari yıl site aidatı m2 birim 

fiyatının 4 katı kadar sticker ücreti alınacaktır. Daireye tanımlanan kapalı 

otopark alanı sayısı kadar sticker miktarı Madde 2'nin 4. bendinde 

belirlenmiĢtir. 

 
b. Tahsisli otopark dıĢında kalan araçlar için 150,00 TL (Depozito) sticker 

ücreti alınacaktır. Bu sebeple verilen sticker herhangi bir otopark yeri tahsisini 

içermez. Sadece giriĢ kolaylığı sağlar. 

 
c. Ayrıca açık alanlarda bulunan Park Yeri olarak belirlenmiĢ park alanlarına 

misafir araçlar site otopark ve trafik yönetmeliğine aykırı olmamak koĢulu ile 

park edebileceklerdir. Ancak bu alanlarla ilgili olarak zarurî hallerde yönetim 

kurulu ek tedbirler alabilir ve uygulayabilir. 

 
d. Sticker tahsis edilmiĢ daireyi kullanan daire sahibi veya kiracısının siteden 

taĢınması durumunda, stickerdaki yetki ve tanımlamalar iptal edilecektir. 

 
20) Site yönetiminden baĢvuru formu karĢılığında temin edilen stickerlar mutlaka 

plakasına kayıt açılmıĢ araçta kullanılacaktır. Stickerların bildirimsiz, tanımsız 

farklı bir araçta kullanılmasından dolayı giriĢ-çıkıĢlarda doğabilecek hukukî ve 

benzeri sorunlardan araç sahibi ve aracın kayıtlı olduğu daire sakini sorumludur. 

 
21) STICKER talep edilen araçların Ruhsat sahipleri talep formunu dolduracak ve 

araç ruhsatının fotokopisini de formun ekinde beyan edecektir. 

 

 

     6  
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22) Daireye ait tahsisli otopark yerinin birden fazla olması halinde; daireyi 

kullanan daire sahibi veya kiracısı her aracı için ayrı ayrı form doldurarak talepte 

bulunacaktır. 

 
23) Kapalı otoparklarda uygunsuz park veya kendisine ait olmayan otopark yeri 

iĢgallerinde aracınız GO JACK aparatı ile araç uygun yere çekilecek, yapılan 

iĢlemler tutanakla kayıt altına alınarak 2nci tekrarında ceza uygulanacak olup,  

ceza miktarı cari yıl site aidatı m2 birim fiyatının 100 katı olarak daireye fatura 

edilecektir 

 
Madde 3- Ziyaretçi ve Misafir Araçları için Mashattan Sitesi Ġçerisindeki 

Otopark Uygulama Esasları 

 
1) Blok bölgelerindeki açık otopark alanları Mashattan Site sakinlerinin 

misafirleri için ortak park alanları olarak ayrılmıĢtır. 

 
2) Mashattan site sakinlerinin açık alanlara park etmesi misafirlerin park etmesini 

engellemektedir. Site sakini olarak lütfen aracınızı kapalı otoparklardaki tahsisli 

yerlere park ediniz. 

 
3) Bu alanlar misafir araçlar için geçici park alanları olup uzun süre iĢgal edilemez. 

Misafir, mutlaka daire sakininden teyit alınarak güvenlik noktasında kayıt 

yaptıracaktır. 

 
4) Açık otopark alanlarına kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs gibi büyük araçlar 

park edemez. 

 
5) Misafir araçların park süresi misafirlik süresi kadardır. Seyahat vb. ayrılıĢlar 

süresince bu park alanları iĢgal edilemez. Uzun süre park edildiği halde yönetime 

dilekçe ile bildirilmeyen araçlar tanınmayan araç addedilerek yediemin otopark 

alanına masrafları araç sakinine ait olmak üzere çektirilecektir. 

 
6) Bildirimsiz araç sahipleri ve daire sakinleri tutanakla uyarılacak ve 2nci 

tekrarında ceza uygulanacak olup, ceza miktarı cari yıl site aidatı m2 birim 

fiyatının 100 katı olarak daireye fatura edilecektir. 

 
TĠCARĠ ALAN BÖLGESĠ 
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Madde 4- Doğu Kapı Bölgesi Otopark Alanı Uygulama Esasları (Carrefoursa 

Önü) 

 
1) Carrefoursa Market önündeki açık otopark alanı, alıĢveriĢe gelen müĢteriler 

için ayrılmıĢ geçici park alanı olup, sürekli iĢgal edilemez. 

 
2) AlıĢveriĢ için park süresi azamî 3 saat olarak sınırlıdır. Süreyi aĢan araçlar aynı 

amaç ile bölgeye park etmek isteyen kiĢilere engel olacağı için yukarıda belirtilen 

azamî süreye uyulması zorunludur. 

 
3) Otopark kullanım süresi Mashattan Sitesi içinde bulunan Ticari ĠĢletmelerin 

açılıĢ ve kapanıĢ saatleri olan 08.00-22.00 saatleri arasıdır. Bu otopark 

alanlarındaki park süresi bu saatler aralığında sınırlıdır. 

 
4) Ticari ĠĢletmelerin Mashattan Sitesi içinde çalıĢma saatleri yukarıda belirtilmiĢ 

olup, bu saatler haricinde gelen araçlar site içine alınmayacaktır. Ayrıca gün içinde 

saat 07:30-09:30 arasında Batı Kapı GiriĢ noktasına, saat 16:30-18:30 arasında 

Doğu Kapı GiriĢ noktasına araç ile ticari iĢletmelere gelen kiĢiler siteye 

alınmayacak olup, diğer giriĢ kapısına yönlendirilecektir. 

 
5) Ticari alanlarda bulunan açık alanlardaki park alanlarının tahsis planına uygun 

kullanılabilmesi için Ticari iĢletmeler gerek Ģahsi araçlarına gerekse hizmette 

kullandıkları araçlarına ÇEVRE alan tanımlı Sticker temin edinmeleri 

gerekmektedir. 

 
6) Temin edilen stickerların mutlaka plâkasına kayıt açılmıĢ araçta kullanılması 

gerekmektedir. 

 
7) Stickerların bildirimsiz, tanımsız farklı bir araçta kullanılmasından dolayı giriĢ- 

çıkıĢlarda doğabilecek hukuki sorunlardan araç sahibi ve ticari iĢletme sahibi 

sorumludur. 

 
8) STICKER talep edilen araçların Ruhsat sahipleri talep formunu dolduracak 

araç ruhsatının fotokopisini de formun Ek'inde beyan edecektir. 

 
9) Aynı Ticari iĢletmede Ģahsi veya hizmette kullanılan farklı isme kayıtlı birden 

 

     8  
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fazla araç mevcut ise üzerlerine kayıtlı araçları için her ruhsat sahibi tarafından 

ayrı form doldurarak talepte bulunacaklardır. 

 
10) Ticari iĢletmelerin açık alanda gereğinden fazla park ettikleri her aracın 

kendilerine gelebilecek olan müĢterilerin otopark alanlarından aldıkları bir alan 

olduğunu düĢünmeleri gerekmektedir. 

 
Madde 5- Alışveriş Vadisinde Trafik Kuralları Ve Otopark Uygulama 

Esasları 

1) AlıĢveriĢ vadisindeki yol çizgileri ve trafik iĢaretlerine uyulması trafik 

akıĢının devamı için çok önemlidir. 

 
2) GeçiĢ yolu üzerine araç bırakılması, bu bölgede trafik sıkıĢıklığına ve acil 

durumlarda Ġtfaiye, Ambulans vb. araçların müdahalesinin gecikmesine 

sebebiyet verecektir. Bu alanlar içinde yol üzerine park eden araç ve sürücüleri 

hakkında idari iĢlemler S.S. Mashattan Site ĠĢletme Kooperatifi Yönetimi 

tarafından yapılacaktır. 

 
3) AlıĢveriĢ vadisindeki yollar süs havuzundan itibaren tek yön gidiĢ ve geliĢ 

olarak planlanmıĢtır. Tersi hareket kapan sistemi ile engellenmiĢtir. Kapan 

Sistemi lastiklerinize zarar verebilir. 

 
4) Sınırlı miktardaki park alanı alıĢveriĢe gelen müĢteriler için ayrılmıĢ olup, 

bütün iĢletme müĢterileri için ortak olarak kullanılır, önceden rezervasyon, 

ayırma, tahsis etme v.s. uygulamalar yapılamaz. 

 
5) AlıĢveriĢ Vadisinde bulunan açık alanlardaki park alanlarının tahsis planına 

uygun kullanılabilmesi için Ticari iĢletmeler gerek Ģahsi araçlarına gerekse 

hizmette kullandıkları araçlarına Çevre Alan Tanımlı Sticker edinmeleri 

gerekmektedir. 

 
6) AlıĢveriĢ vadisinde bulunan Ticari iĢletmelerin açık alanda gereğinden fazla 

park ettikleri her aracın kendilerine gelebilecek olan müĢterilerin otopark 

alanlarından aldıkları bir alan olduğunu düĢünmeleri olası müĢterilerine 

mağduriyet yaĢatmamaları açısından önemlidir. 

 
Madde 6- Massport Spor Tesisi Kapalı Otopark Alanı Uygulama Esasları 
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1) Massport iĢletmesi için tesisisin altında bulunan kapalı otopark alanı tahsis 

edilmiĢtir. 

 
2) Otoparkın düzeni, kontrolü iĢletmeye aittir. Massport üyesi olmayan araçların 

park etmesine müsaade edilmeyecektir. 

 
3) Site dıĢından gelen Massport üyeleri ortak mahaldeki misafir otopark alanlarına 

park edemezler. 

 
4) Massport Spor Tesisi üyesi olup, site dıĢından araç ile gelen kiĢiler dıĢ güvenlik 

noktasından içeri girebilmek için Çevre 1 Alan Tanımlı Sticker temini etmeleri 

gerekmektedir. (EK-D) 

 
5) Mashattan Sitesi içerisinde hizmet veren Massport Spor Tesisi Üyeleri, site 

sınırları içerisine giriĢ-çıkıĢ yapmak için Ģahsi araçlarına ÇEVRE1 alan tanımlı 

sticker talebinde bulunacaklardır. Temin edilen stickerlerin mutlaka adına kayıt 

açılmıĢ araçta kullanılması gerekmektedir. Stickerlerin farklı bildirimsiz ve 

tanımsız araçta kullanılmasından dolayı giriĢ-çıkıĢlarda doğabilecek hukuki 

sorunlardan araç sahibi ve Ticari ĠĢletme Sahibi sorumludur.Bu ve benzeri 

kullanımların tespiti halinde, araçlar ile ilgili araç sahipleri ve Ticari ĠĢletme 

Sahibi tutanakla uyarılacak ve 2nci tekrarında her hatalı park etme durumu için 

ayrı ayrı ceza uygulanacak olup, ceza miktarı cari yıl site daire aidatı m2 birim 

fiyatının 100 katına kadar ticari iĢletmeye fatura edilecektir. 

 
Sonuç: Kurallara uyulması, otoparklardaki ve site içerisindeki düzenin sağlanması 

açısından çok önemlidir. Kuralsızlık ve saygısızlık sitede huzursuzluk meydana 

getirir. Hepimiz için konulan kurallara uyulması, daha rahat yaĢamamız için gerekli 

olduğu unutulmamalıdır. 

 
Madde 7- Bu Talimat/Yönetmelik S.S. Mashattan Site Ġşletme Kooperatifi 

Yönetimi'nin 04.03.2012 Tarihli, 2014/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği 

01.04.2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girer. 
 

S.S.  MASHATTAN 

SĠTE ĠġLETME KOOPERATĠFĠ 

YÖNETĠM KURULU 
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EK- B 

 

Örnek Park Yeri Muhafaza Aparatları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



S.S. MASHATTAN SĠTE ĠġLETME KOOPERATĠFĠ OTOPARK VE TRAFĠK YÖNETMELĠĞĠ 

EK-C 

 

OTOMATİK GEÇİŞ STİCKER TALEP FORMU 

TALEPTE BULUNAN SİTE BLOK SAKİNİ TALEPTE BULUNAN TİCARİ ALAN İŞLETMESİ 

 
İKAMET 

EDİLEN 

BLOK 

DAİRE 

NUMARASI VE OTOPARK 

ARAÇ TAHSİS MİKTARI 

 

TİCARİ 

İŞLETME 

ÜNVANI 

 

 

GĖ xĪ Ĝ 

NO 

ARAÇ TAHSİS 

MİKTARI 

 

( ) BLOK 
   

RUHSAT 

SAHİBİ 

 

ADI 
 

RUHSAT 

SAHİBİ 

 

ADI 
 

 

SOYADI 
  

SOYADI 
 

STİCKER TALEP EDİLEN ARAÇ BİLGİLERİ STİCKER TALEP EDİLEN ARAÇ BİLGİLERİ 

ARAÇ VE STICKER BİLGİLERİ YETKİ TİPİ ARAÇ VE STICKER BİLGİLERİ YETKİ TİPİ 

 

 
PLAKA 

 

 
STICKER NO 

ÇEVRE ALAN 

+ BLOK 

OTOPARK 

 

SADECE 

ÇEVRE ALAN 

 

 
PLAKA 

 

 
STICKER NO 

ÇEVRE ALAN 

+ BLOK 

OTOPARK 

 

SADECE 

ÇEVRE ALAN 

1. 
   

1. 
   

2. 
   

2. 
   

3. 
   

3. 
   

4. 
   

4. 
   

        

HAK SAHİBİ KAT MALİKİ veya KİRACISININ ONAYI TİCARİ ALANDA KİRACI İŞLETMENİN ONAYI 

 
Talep formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin 

doğruluğunu AD-Soyad ve imzam ile onaylarım 

 
TARİH : İ M Z A 

 
ADI : 

 
SOYADI  : 

 
Talep formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin 

doğruluğunu AD-Soyad ve imzam ile onaylarım 

 
TARİH : İ M Z A + KAŞE 

 
ADI : 

 
SOYADI  : 

 
 
 

 
SİTE YÖNETİMİ ONAY 

 
 
 

 
ISS TESİS YÖNETİMİ (STPU) ONAY 

 

 

EK : ARAÇ RUHSAT FOTOKOPİSİ (…….) ADET 

 

ĞÎ Ī Ì   ĜĦǼF 
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EK-D 

 

 

 

MASSPORT SPOR TESİSİ 

OTOMATİK GEÇİŞ STİCKER TALEP FORMU 

TALEPTE BULUNAN TİCARİ ALAN İŞLETMESİ 

TİCARİ 

İŞLETME 

ÜNVANI 

 

 

 

 

RUHSAT 

SAHİBİ 

Adı  

Soyadı  

MASHATTAN SİTE 

SAKİNİ İSE 

Blok  

Daire  

ARAÇ VE STICKER BİLGİLERİ YETKİ TİPİ 

 
Ĩ I ĖĦĖ 

 

STICKER NO 

1) SADECE ÇEVRE ALAN 

2) MASSPORT OTOPARK GİRİŞİ 

1. 
  

 

 
Talep formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğruluğunu Ad- 

SOyad ve imzam ile onaylarım 

TARİH : İ M Z A + KAŞE 

 
ADI : 

 
SOYADI  : 

SİTE YÖNETİMİ ONAY ISS TESİS YÖNETİMİ (STPU) ONAY 

 

EK : ARAÇ RUHSAT FOTOKOPİSİ (…….) ADET 
 

Tahsis Edilecek Araç Sahibi Mashattan Sitesi 
Sakini/Sakini Değil 
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EK- A 
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