
 

TAŞIT TANITIM KARTI ALIMI KOŞULLARI 

Üniversitemiz Senatosu’nun 28.12.2018 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren “Ankara Üniversitesi 

Yerleşkeleri Motorlu Taşıt Trafiği Yönergesinin “Taşıt Tanıtım Kartı(TTK) Kullanımı Esaslarını” düzenleyen 6. 

maddesi ile “Diğer Taşıt Tanıtım Kartını(DTTK) düzenleyen 7. maddesi gereğince “Yerleşkeleri kullanan akademik ve 

idari personel ile öğrencilerin,  Üniversite mezunlarının, Üniversitenin sosyal ve spor tesislerinden yararlanan kişilerin, 

Üniversite yerleşkelerinde sözleşme karşılığında müstecir olarak yer kiralamış ve ticari faaliyetlerde bulunan özel 

işletme veya kuruluşların çalışanları ve bu işletme veya kuruluşlarla çalışan üçüncü taraflara ait taşıtların yerleşkelere 

girmeleri ve otopark alanlarını kullanmaları için TTK almaları” hükmü uyarınca zorunlu tutulmuştur. Üniversite 

Yönetim Kurulunun 06/01/2020 Tarih ve 32658 Sayılı Kararı ile belirlenen TTK ücretleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

2020 YILI TAŞIT TANITIM KARTI ÜCRET BİLGİLERİ 

      

PERSONEL 

AKADEMİK 50 TL 

İDARİ 30 TL 

ENGELLİ 

BEDELSİZ(Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı'nca 

Düzenlenen Engelliler İçin Kimlik 

Kartı İbrazı Gerekmektedir.) 

ÖĞRENCİ 

ÖN LİSANS - LİSANS 100 TL 

LİSANSÜSTÜ 250 TL 

ENGELLİ 

BEDELSİZ(Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı'nca 

Düzenlenen Engelliler İçin Kimlik 

Kartı İbrazı Gerekmektedir.) 

DİĞER 

GÖREVLENDİRME 
(FARKLI KURUM PERSONELİ) 

100 TL 

SOSYAL TESİS ÜYESİ 100 TL 

MÜSTECİR FİRMA 100 TL 

ENGELLİ 

BEDELSİZ(Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı'nca 

Düzenlenen Engelliler İçin Kimlik 

Kartı İbrazı Gerekmektedir.) 

      

Banka Adı  Ziraat Bankası 

AÇIKLAMA KISMINA  

ARAÇ PLAKANIZI YAZINIZ. 

Şube Adı Beşevler Şubesi/ANKARA 

Hesap No  39928199-5002 

IBAN No TR330001000799399281995002 

Alıcı Adı A.Ü. Döner Sermaye 

 

 

 

 

 



 

 

Taşıt Tanıtım Kartı Başvuruları; bireysel olarak Rektörlüğümüz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne 

yapılabileceği gibi, çalışmakta olduğunuz birim aracılığıyla, üst yazıyla veya https://antos.ankara.edu.tr/ internet adresi 

üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir.  

BİREYSEL BAŞVURU(Akademik ve İdari Personel) 
1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur. 

2- Personel kimlik kartı fotokopisi eklenir. 

3- Araç ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

4- Ücret ödeme dekontu eklenir, ödeme yapılırken açıklama bölümüne araç plakası yazılmalıdır. 

5- Bütün evraklar şahsen ya da bir mensubumuz aracılığıyla rektörlüğümüz koruma ve güvenlik şube 

müdürlüğüne ulaştırıldığı takdirde taşıt tanıtım kartınız hazırlanabilmektedir. Yeni Kartınızı teslim alırken, 

eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

BİREYSEL BAŞVURU(Ön Lisans ve Lisans Öğrencisi-1) 
Dışkapı Kuzey Yerleşke ve Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesinde Öğrenim Gören Öğrenciler Başvuru Yapabilir. 

1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur. Form üzerindeki bölüm Yerleşke Sorumlusu olan Ziraat 

Fakültesinin, Fakülte Sekreterliğince onaylanır. 

2- Öğrenci kimlik kartı fotokopisi eklenir. 

3- Araç ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

4- Ücret ödeme dekontu eklenir, ödeme yapılırken açıklama bölümüne araç plakası yazılmalıdır. 

5- Bütün evraklar şahsen Rektörlüğümüz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırıldığı takdirde taşıt 

tanıtım kartınız hazırlanabilmektedir. Yeni kartınızı teslim alırken, eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

BİREYSEL BAŞVURU(Ön Lisans ve Lisans Öğrencisi-2) 
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde Öğrenim Gören Öğrenciler Başvuru Yapabilir. 

1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur. Form üzerindeki bölüm Yerleşke Sorumlusu olan Mühendislik 

Fakültesinin, Fakülte Sekreterliğince onaylanır. 

2- Öğrenci kimlik kartı fotokopisi eklenir. 

3- Araç ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

4- Ücret ödeme dekontu eklenir, ödeme yapılırken açıklama bölümüne araç plakası yazılmalıdır. 

5- Bütün evraklar şahsen Rektörlüğümüz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırıldığı takdirde taşıt 

tanıtım kartınız hazırlanabilmektedir. Yeni kartınızı teslim alırken, eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

BİREYSEL BAŞVURU(Lisansüstü Öğrencisi) 
Hafta İçi günlerde Saat 18.00’den ve hafta sonu günlerde saat 08.00’den itibaren taşıtları ile yerleşkelere 

girebilmelerine ve aynı gün en geç saat 23.59’a kadar yerleşkelerden ayrılmalarına olanak sağlar. 

1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur. Form üzerindeki bölüm, ilgili Enstitü Sekreterliğince 

onaylanır. 

2- Öğrenci kimlik kartı fotokopisi eklenir. 

3- Araç ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

4- Ücret ödeme dekontu eklenir, ödeme yapılırken açıklama bölümüne araç plakası yazılmalıdır. 

5- Bütün evraklar şahsen Rektörlüğümüz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırıldığı takdirde taşıt 

tanıtım kartınız hazırlanabilmektedir. Yeni kartınızı teslim alırken, eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

BİREYSEL BAŞVURU(Diğer TTK) 
Yerleşkelerdeki Müstecir Firmalar ve/veya bu firmalarla çalışan tedarikçi firmalara verilir. 

1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur. Form üzerindeki bölüm, sözleşme imzalanan birim yetkilisi 

tarafından onaylanır. 

2- Kimlik kartı fotokopisi eklenir. 

3- Araç ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

4- Ücret ödeme dekontu eklenir, ödeme yapılırken açıklama bölümüne araç plakası yazılmalıdır. 

5- Bütün evraklar şahsen Rektörlüğümüz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırıldığı takdirde taşıt 

tanıtım kartınız hazırlanabilmektedir. Yeni kartınızı teslim alırken, eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

 

 

https://antos.ankara.edu.tr/


BİREYSEL BAŞVURU(Diğer TTK) 
Yerleşkelerdeki sosyal tesislerden abonelik süreleri dâhilinde yararlanan üyelere verilir. 

1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur. Form üzerindeki bölüm, sosyal tesis yetkilisi tarafından 

onaylanır. 

2- Kimlik kartı fotokopisi ve sosyal tesis üye kartı fotokopisi eklenir. 

3- Araç ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

4- Ücret ödeme dekontu eklenir, ödeme yapılırken açıklama bölümüne araç plakası yazılmalıdır. 

5- Bütün evraklar şahsen Rektörlüğümüz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırıldığı takdirde taşıt 

tanıtım kartınız hazırlanabilmektedir. Yeni kartınızı teslim alırken, eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

BİREYSEL BAŞVURU(Diğer TTK) 
Başta eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere sair amaçlarla yerleşkelere girmelerine geçici olarak izin 

verilen kişilere verilir.(Farklı Kurum Personeli-Görevlendirme) 

1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur. Form üzerindeki bölüm, görev yaptığı birim yetkilisi 

tarafından onaylanır. 

2- Kurum kimlik kartı fotokopisi eklenir. 

3- Araç ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

4- Ücret ödeme dekontu eklenir, ödeme yapılırken açıklama bölümüne araç plakası yazılmalıdır. 

5- Bütün evraklar şahsen Rektörlüğümüz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırıldığı takdirde taşıt 

tanıtım kartınız hazırlanabilmektedir. Yeni kartınızı teslim alırken, eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

BİREYSEL BAŞVURU(ENGELLİ) 
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca düzenlenen Engelliler İçin Kimlik Kartı ibrazı 

gerekmektedir.) 
1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur.  

2- Engelli kimlik kartı fotokopisi eklenir 

3- Personel/Öğrenci/Üyelik kimlik kartı fotokopisi eklenir. 

4- Araç ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

5- Bütün evraklar şahsen Rektörlüğümüz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırıldığı takdirde taşıt 

tanıtım kartınız hazırlanabilmektedir. Yeni kartınızı teslim alırken, eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

ÜST YAZI İLE BAŞVURU(Akademik ve İdari Personel) 
 

1- Taşıt Tanıtım Kartı başvuru formu doldurulur. 

2- Personel kimlik kartı fotokopisi eklenir. 

3- Araç Ruhsatının araç sahibi ve tescil bilgilerini içeren bölümlerinin fotokopisi eklenir. 

4- Ücret ödeme dekontu eklenir, ödeme yapılırken açıklama bölümüne araç plakası yazılmalıdır. 

5- Bütün evraklar birim sorumlunuza teslim edilir. Gelen başvurular, Birim Yetkilisi tarafından onaylanır ve üst 

yazı ile toplu bir şekilde Rektörlüğümüze ulaştırılır. 

6- Taşıt tanıtım kartınız hazırlanarak teslim formu ile birlikte biriminize gönderilmektedir. Yeni taşıt tanıtım 

kartları teslim alınırken, eski kartların teslim edilmesi zorunludur. 

7- Birim yöneticisi tarafından TTK teslim formu ve toplanan eski kartlar, Rektörlüğümüze ulaştırılır. 

 
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ÇEVRİMİÇİ BAŞVURULAR 

(https://antos.ankara.edu.tr/) Ankara Üniversitesi Motorlu Taşıtlar Otomasyon Sistemi 

1- https://antos.ankara.edu.tr/ adresine bilgisayarınızdan, tabletinizden veya cep telefonunuzdan giriniz. 

2- Taşıt Trafiği Yönergesi ve Taşıt Tanıtım Kartı Alım Esaslarını Okuyunuz. 

3- İstenen bilgileri giriniz. 

4- İstenen belgelerin resimlerini sisteme yükleyiniz. 

5- Taşıt Tanıtım Kartınızı teslim alacağınız birimi seçiniz. 

6- Taşıt Tanıtım Kartınız hazırlandığında tarafınıza elektronik posta ile bilgi verilecektir. 

7- Yeni kartınızı teslim alırken, eski kartınızı iade etmeyi unutmayınız. 

 

 

 

 

 

https://antos.ankara.edu.tr/
https://antos.ankara.edu.tr/

