
T.C. 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

Zabıta Dairesi Başkanlığına 
(Korkutreis Mahallesi Hanımeli Sokak No:9 Çankaya/ANKARA) 

 
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ : 
 

Adı Soyadı                 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Firma Adı / Unvanı  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

T.C. Kimlik No.         : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon No.               : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-posta Adresi          : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Araç Bilgileri             : Plaka:…………………………………………………  Marka/Model:………………………………………………… Renk:…………………………………………………  
  

İkamet Adresi           :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

BAŞVURUNUN KONUSU                :  Yaya Bölgesinde Bulunan Bina Otoparkı İçin Araç Giriş Kartı Talebi 
 
 

BİNA YÖNETİCİSİNİN BİLGİLERİ    :   
 

Adı Soyadı                 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 
 

T.C. Kimlik No.         : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………         ……………………………………………………………………… 
 

Telefon No.               : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………       ……………………………………………………………………… 
 

Otopark Kapasitesi :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bina Adı/Adresi       :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

AÇIKLAMALAR 
 

     - Ankara Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 05/11/1992 tarih ve 277 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Yaya Bölgeleri Yönetmeliği ve UKOME kararları ile diğer ilgili mevzuatlara uyacağımı, 
     - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yukarıda bilgileri yazılı aracıma verilecek 
olan (Yaya Bölgeleri Yönetmeliği Madde 8- "...01 Mart-31 Ekim tarihleri arasında saat 09:00-21:00 arası, 01 Kasım-28 Şubat tarihleri arasında saat 10:00-
20:00 arası tamamen taşıt trafiğine kapalıdır. Ancak yaya bölgesinde, otopark ihtiyacını bina içerisinden ve arka bahçelerde karşılama iznine sahip olan 
binek araç sahipleri kendi otopark alanları dışına taşmamak kaydıyla sabah saat 09:00' a kadar akşamları ise 18:00' den sonra giriş ve çıkış yapabilirler. Bu 
nitelikte araç sahiplerinin başvuruları üzerine Belediyenin ilgili biriminin damgası ve birim başkanının imzası bulunan özel izin kartı verilir...") Araç Giriş 
Kartını aracımın ön camının sol köşesi tarafında görevlilerce kolayca görülecek bir şekilde bulunduracağımı, 
     - Araç Giriş Kartını yukarıda bilgileri yazılı araç haricinde başka bir araç ile kullanmayacağımı, 
kopyalamayacağımı, üzerinde değişiklik yapmayacağımı, amacı dışında kullanmayacağımı, süresi bitimi veya 
adresten ayrılmam durumunda Zabıta Dairesi Başkanlığına iade edeceğimi, yenilenmesini istediğim taktirde süre 
bitiminden 1 (bir) ay önce dilekçe ile başvuracağımı, aksine davrandığım taktirde Araç Giriş Kartımın iptal edilerek 
tarafıma tekrar verilmeyeceğini bildiğimi, 
     - Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik ve Güvenlik görevlilerince sorulması durumunda kimlik ibraz edeceğimi ve 
yapılacak olan uyarılarına uyacağımı ayrıca mevzuat gereği belirtilen kurallara uygun saatlerde araç giriş-çıkış-
park etme hususlarını yerine getireceğimi, 
     - Belirlenen kurallara aykırı davrandığım taktirde gerekli idari yaptırımların ve cezai işlemlerin uygulanacağını, 
verdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder, yukarıda plakası yazılı aracım için Araç Giriş Kartı 
verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ……… /……… / 20………  
Eki                    : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Adı Soyadı 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  İmzası 
 
 

 

 
Bina Yönetimi Kaşesi 

 
İmzası 


