AÇIK OTOPARK İŞLETME KURALLARI
MADDE 1 : Açık otoparklarla ilgili hususlar Perpa Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu
kararları ile belirlenmektedir. Bu kararların takibi Perpa Yapı Kooperatifi Genel
Müdürlüğünce (B Blok Yönetim) yapılmakta ve kararlara abonelerin riayet etmeleri
gerekmektedir. Perpa dışından yapılan müracaatlar kabul edilmez, usule aykırı abone
olanların paskartları iptal edilir ve bu üyeye bir daha kart verilmez.
MADDE 2 : ABONE MÜRACATI İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1 : Tapu veya kira kontratı fotokopisi
2 : Araç ruhsatı (kişi veya firma adına düzenlenmiş olmalıdır, abonelerden farklı kişi
ve ya firma adına kayıtlı ise abone ile ilişkilendirme belgesi )
3 : Firma personeli olarak çalışan abonelerden SSK giriş belgesi veya maaş bordrosu.
MADDE 3 : Araçlar otoparklarda bir ay içerisinde sabit ve sürekli 7 (yedi) günden
fazla bırakılamaz, Bir defaya mahsus 7 gün sabit kalan bir abonenin en az bir gün
dışarda kalması gerekir , cezaya kalmamak için yapılan kısa süreli çıkışlar kabul
edilmez. 7 günden fazla sabit kalan araçlara Yönetim Kurulunun belirlediği ek ücret
tarifesi uygulanır. 2020 yılı için günlük 20 TL`dir. Yapılan tebligattan sonra 3 iş günü
içerisinde ödemesini yapmayan abonelerin kartları kapatılır.
MADDE 4 : Abone müracaat formundaki adres , araç ve plaka gibi bilgilerin değişmesi
halinde , açık otopark merkezine bildirilmesi gerekir. Kayıtlı olmayan araçlardan bilet
ücreti alınır. 7 günden fazla kalan ve plakası kayıtlı olmayan araçlar kelepçelenir.
MADDE 5 : Abone kartlarının kullanım süresinin takip edilmesi ve süre bitiminden
önce doldurulması gerekmektedir. Süresi biten kartın kullanılması durumunda bilet
ücreti alınır. Biletini veya abone kartını kaybedenlere Yönetim Kurulunun belirlemiş
olduğu ücret tarifesi uygulanır.
MADDE 6 : Araçlar içeri girdiği biletle veya kartla çıkış yapabilir, bir başka aracın
bilet ya da kartı kullanılamaz. Araç arkasından bilet almadan ya da bariyer açıkken
giren araçlardan kayıp bilet ücreti tarifesi alınır.
MADDE 7 : Kart dondurma işlemi 20 gün ve üzeri süreler için en az 10 gün süresi kalan
aboneler için uygulanır. Abonelik iptallerinde ücret iadesi yapılmaz, var ise diğer
kartlarına kalan süre aktarılır.
MADDE 88 : Araç içerisinde kesinlikle değerli eşya bırakılmamalıdır. Araçlarda
meydana gelecek zarardan ve kaybolan eşyalardan işletmemiz sorumlu değildir.
Abone,Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulunun otoparklarla ilgili alınan ve alınacak
bütün kararları kabul eder.

Araçlar otoparklarda bir ay içerisinde sabit ve sürekli 7(yedi) günden fazla
bırakılamaz.
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