KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ TARİFESİ UYGULAMA ESASLARI
1. Otomatik giriş – çıkış araç tanıma sistemi bulunan otoparklarda, sistemdeki giriş çıkış saatlerine göre park ücreti alınır. Otomatik giriş –
çıkış sistemi bulunmayan otoparklarda, çıkışta otopark kartını / fişini ibraz etmeyerek aynı gün giriş çıkış yapan araçlardan, park süresine
bakılmaksızın 12-24 saatlik park ücreti alınır.
2. Abonman ücreti, sürekli otoparkı kullanan araçlara aylık olarak uygulanır. Aylık abonman dönemi, ilk girişten itibaren 30 günlük süreyi
kapsar. Otoparkta hiç çıkış yapılmadan yedi günü aşan parklama için Aylık Abonman Tarifesi uygulanır.
3. Otoparklarda araç yıkanması, araçlardan çıkan atıkların atılması gibi hususları yapanlardan parkta kalış süresine göre hesaplanacak ücret
%100 zamlı alınır. Ödeme yapıldıktan sonra 15 dakika içerisinde otoparktan çıkılmaması halinde 15 dakika üzeri süre tarifeye göre
ücretlendirilir.
4. Otopark işletmecileri; DHMİ’ye bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarife altı indirim yapabilirler.
5. 24 saati aşan, yedi güne kadar olan parklamalarda; tam günler için tablolardaki tam gün (12-24 saat) ücreti, geriye kalan saatler için ise
tam gün ücretinin 24’e bölünmesi suretiyle bulunan saatlik ücretin, artık saat süresiyle çarpılması neticesinde hesaplanacak tutar alınır.
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz:
1. Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel
bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel
bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile)
2. Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar),
3. Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),
4. Şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar),
5. DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara,
6. DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına.

Ücretlerin ödenmesi:
1. Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, faturalama ve tahsilatlarda havalimanı/terminal işleticisi mevzuat esasları, uygulanır.

2. Otopark ücretleri, otopark çıkışında, peşin tahsil edilir. Aylık abonman ücretleri abonmanlığın başlangıcında peşin tahsil edilir.
3. Tarifedeki ücretlere K.D.V. dahildir.
*Kısa süreli abonmanlık (4 günlük, 7 günlük, 15 günlük,30 günlük) ücretlerinden yararlanabilmek için otoparka giriş yapıldıktan sonra 1 saat
içinde Kırmızı ya da Yeşil Otopark P3 katlarındaki manuel ödeme gişelerine gidilmesi ve abonelik yaptırılması gerekmektedir.
4, 7, 15 günlük abonelik işlemleri otoparka giriş yapıldıktan sonra 1 saat içinde otopark içindeki otomatik ödeme makinalarında da
gerçekleştirilebilmektedir.

