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Antalyakart Başvuru Formu

T.C. K�ml�k No.

D.Yer� ve Tar�h�

Cep Telefonu

* Tarafınıza tes�s ed�lecek olan haklar �ç�n b�lg�ler�n�z otomat�k olarak T.C. İç�şler� Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşler� Genel 
  Müdürlüğü'ne bağlı k�ml�k paylaşım s�stem�nden kontrol ed�lmekted�r.

Kart T�p�

Adı Soyadı

Baba Adı

E-Posta Adres�

Başvuru Tar�h�

Fot
oğ

ra
f

B�lg�lend�rme

K�ş�sel Seyahat kartlarının başkası tarafından kullanılması usulsüz kullanım olarak değerlend�r�lmekte olup, tesp�t ed�lmes� hal�nde 
yürürlükte olan kanun, yönetmel�k ve kararlar doğrultusunda �şlem yapılmaktadır. K�ş�sel kartların v�ze sorumluluğu kart sah�b�n�n 
sorumluluğunda olup v�ze tar�hler� kart okuyan c�hazlar üzer�nde göster�lmekted�r. Kart s�stem� �le �lg�l� her türlü duyuru ve detaylı 
b�lg� �ç�n www.antalyakart.com.tr adres� ve “AntalyaKart” sosyal medya hesapları kullanılmaktadır.

Basılan Kart Numarası

Tesl�m Alan İmza

Kart Sah�b� Dışında Form Doldurulması ve Tesl�m Alınması Durumunda Kanun� Tems�lc�s�

T.C. K�ml�k Numarası

Cep Telefonu

K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu Aydınlatma Metn�

Yukarıda yer ver�len Aydınlatma Metn�’n� okudum, anladım.

İlg�l� k�ş� veya �lg�l� k�ş�n�n yasal tems�lc�s� olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddes� uyarınca d�led�ğ�n�z zaman ver� sorumlusuna 

başvurarak; k�ş�sel ver�ler�n�z�n �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme, k�ş�sel ver� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme, k�ş�sel ver�ler�n �şlenme

amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme, k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, k�ş�sel ver�ler�n

eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hal�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme, k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n� veya yok ed�lmes�n� �steme, k�ş�sel

ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, �şlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� 

suret�yle k�ş�n�n kend�s� aleyh�ne b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme, k�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle

zarara uğraması hal�nde zararın g�der�lmes�n� talep etme haklarınızı kullanab�l�rs�n�z. Bel�rt�len haklarına da�r talepler�n�z�, hang� hakların

kullanılmak �stend�ğ�n�n açık olarak bel�rt�leceğ� ıslak �mzalı b�r d�lekçe veya https://www.antalyaulas�m.com.tr/Formlar/KvkkBasvuruFormu.pdf

adres�nden ulaşab�leceğ�n�z başvuru formunda yer alan talepler� �çeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün �çer�s�nde cevap ver�lecekt�r.

K�ş�sel ver�ler�n�z, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddeler� uyarınca yukarıda yer ver�len k�ş�sel ver� �şleme amaçları ve hukuk� sebeplere

�st�naden yurt�ç�nde bulunan Antalyakart program ortağı, Antalyakart çözüm ortağı, Antalya Büyükşeh�r Beled�yes� ve �şt�rakler� (ücret 

toplama s�stem� kontrol ve denet�m�), hukuken yetk�l� kamu kurumu ve kuruluşlara ve elektron�k ücret toplama b�lg� s�stemler�n� kurmak

ve yürütmek �ç�n �ş b�rl�ğ� yapılan �ş ortağı üçüncü k�ş�lere aktarılab�lecekt�r.

Bu başvuru formunda beyan ett�ğ�n�z ad,soyad, T.C. k�ml�k numarası, doğum yer� ve tar�h�, baba adı, cep telefonu, e-posta adres�, �kamet 

adres�, fotoğraf ve �mzanıza da�r k�ş�sel ver�ler�n�z Antalya Ulaşım H�zmetler� Petrol Sanay� ve T�caret A.Ş. tarafından ver� sorumlusu 

sıfatıyla toplu taşıma kart tem�n� süreçler�n�n yürütülmes�, elektron�k ücret toplama s�stem�n�n sağlıklı ve güvenl� çalışması �ç�n 

gerekl� denet�mler�n yapılması amacıyla, 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Koruması Kanunu’nun 5/2(c) maddes� uyarınca sözleşmen�n kurulması 

ve �fası hukuk� sebeb�ne �st�naden �şlenecekt�r.

Adı Soyadı

İmza

:

:



Antalyakart Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
(Başvuru işlemlerinde kimlik aslı ibraz edilmesi zorunludur)

İnd�r�ml� Antalyakart T�pler� ve İstenen Belgeler

Öğrenc�
İstenen Belgeler:
· M.E.B. ve Y.Ö.K.  bünyes�ndek� okul �dareler�nce onaylanmış son 1 aya a�t
   k�ml�k b�lg�ler� bulunan öğren�m belges� aslı.
· A.Ö.F. Bürosu tarafından onaylanmış son 1 aya a�t öğren�m belges� aslı.
· Eğ�t�m programları kapsamında ülkem�ze gelm�ş yabancı öğrenc�ler�n
   okul �dareler� tarafından onaylı son 1 aya a�t k�ml�k b�lg�ler� bulunan 
   öğren�m belges� aslı.
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf.
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Öğretmen
İstenen Belgeler:
· Kadro unvanları bel�rt�lm�ş güncel Öğretmen görev yer� belges� aslı. 
   (M.E.B. ve Y.Ö.K. serv�sler�nden sorgulama yapılmaktadır.)
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Emekl�
İstenen Belgeler:
· E-Devlet s�stem� üzer�nden alınmış barkodlu emekl� olduğunu göster�r 
   belge veya �lg�l� �dareden alınmış emekl� olduğunu göster�r
   onaylanmış belge
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.
· E-Devlet ve kurum har�c� ver�len evrak kabul ed�lmez.

Emekl� Eşler� İç�n İstenen Belgeler:
· Eş�n�n �lg�l� �dareden alınmış emekl� olduğunu göster�r onaylanmış belge
· Vukuatlı nüfus kayıt örneğ�
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Serbest Antalyakart T�pler� ve İstenen Belgeler

Gaz�, Şeh�t/Gaz� Yakını, M�ll� Sporcular
Şeh�t, Harp veya vaz�fe malulü sayılanların kend�ler�, eşler�, anne ve babaları 
�le evl� olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, M�ll� Sporcu unvanına 
sah�p k�ş�ler�n kend�ler�, Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutmak 
şartıyla tüm toplu taşıma araçlarından “Ücrets�z veya İnd�r�ml� Seyahat 
Kartları Yönetmel�ğ�” kapsamında ücrets�z seyahat ederler.
İstenen Belgeler:
· İlg�l� Bakanlık tarafından ver�len k�ml�k kartı fotokop�s� ve aslı
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Emn�yet
Emn�yet H�zmetler� Sınıfı Personeller� Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne 
okutmak şartıyla tüm toplu taşıma araçlarından 11.02.2002 tar�h ve 
2002/3700 sayılı kararname kapsamında ücrets�z seyahat ederler. 
(Emekl� olanlar ve Yardımcı H�zmetler Sınıfı personeller� yararlanamaz.)
İstenen Belgeler:
· Emn�yet Genel Müdürlüğü bünyes�nde göreve devam eden Bekç�, Pol�s, 
   Kom�ser Muav�n�, Kom�ser, Baş Kom�ser, Emn�yet Müfett�ş�, Pol�s Müfett�ş�, 
   Emn�yet Am�r�, Emn�yet Müdürü ve Emn�yet Müdürü sıfatını kazanmış 
   Emn�yet Mensubu olduğunu belgeleyen tanıtım k�ml�k kartı fotokop�s� 
   (k�ml�k kartı aslı �braz ed�lecekt�r.) veya kurumu tarafından bu unvanlara 
   sah�p olduğunu belgeleyen onaylanmış güncel tar�hl� görev yer� belges�
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Jandarma
Jandarma Genel Komutanlığı bünyes�nde görev yapan Jandarma 
Personeller� Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutmak şartıyla tüm 
toplu taşıma araçlarında ücrets�z seyahat ederler. (Emekl� olanlar ve
Yardımcı H�zmetler Sınıfı personeller� yararlanamaz.)
İstenen Belgeler:
· Jandarma Genel Komutanlığı bünyes�nde çalıştığını belgeleyen k�ml�k kartı 
   fotokop�s� (K�ml�k kartı aslı �braz ed�lecekt�r) veya kurumundan görevde 
   olduğunu belgeleyen onaylanmış güncel tar�hl� görev yer� belges�
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Sah�l Güvenl�k
Sah�l Güvenl�k Komutanlığı bünyes�nde görev yapan personeller 
Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutmak şartıyla tüm toplu taşıma 
araçlarında ücrets�z seyahat ederler. (Emekl� olanlar ve Yardımcı 
H�zmetler Sınıfı personeller� yararlanamaz.)
İstenen Belgeler:
· Sah�l Güvenl�k Komutanlığı bünyes�nde çalıştığını belgeleyen k�ml�k kartı 
   fotokop�s� (k�ml�k kartı aslı �braz ed�lecekt�r) veya kurumundan görevde 
   olduğunu belgeleyen onaylanmış güncel tar�hl� görev yer� belges�
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Beled�ye Zabıta
Beled�yelerde görev yapan 657 sayılı kanuna tâb� Zabıta Memurları 
Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutmak şartıyla tüm toplu taşıma 
araçlarında ücrets�z seyahat ederler. (Emekl� olanlar yararlanamaz.)
İstenen Belgeler:
· 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğ�nce kadro ünvanı Zabıta 
   olup Beled�yeler�n bünyes�nde görev yaptıklarını bel�rten kurum üst yazısı
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

65 Yaş Üzer�
04.03.2014 tar�h ve 28931 sayılı Resm� Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
g�ren “Ücrets�z veya İnd�r�ml� Seyahat Kartları Yönetmel�ğ�” uyarınca 65 
yaşını dolduran tüm T.C. vatandaşları toplu taşıma araçlarından yasa gereğ� 
ücrets�z seyahat ederler.
Tüm toplu taşıma araçlarında nüfus cüzdanlarını göstererek yada 
Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutarak veya görevl� şoför
personel�ne �braz etmek suret�yle ücrets�z seyahat ederler.
İstenen Belgeler:
· T.C. vatandaşı olmak
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Engell� (%40 ve Üzer�)
Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutmak şartıyla tüm toplu taşıma 
araçlarında ücrets�z seyahat ederler.
İstenen Belgeler:
· Engell� K�ml�k Kartı (Bakanlık tarafından ver�len geçerl� k�ml�k kartı) veya 
   tam teşekküllü Devlet Hastanes� Sağlık Kurulu Raporu. (Sürekl� �bares� 
   bulunan raporlar har�ç, bel�rl� tar�h aralığında (sürel�) ver�len raporların 
   güncel tar�hl� olması zorunludur.) ve fotokop�s�
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Ağır Engell�
Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutmak şartıyla tüm toplu taşıma 
araçlarında ücrets�z seyahat ederler.
İstenen Belgeler:
· Engell� K�ml�k Kartı (Bakanlık tarafından ver�len geçerl� k�ml�k kartı) veya 
   tam teşekküllü Devlet Hastanes� Sağlık Kurulu Raporu. (Sürekl� �bares� 
   bulunan raporlar har�ç, bel�rl� tar�h aralığında (sürel�) ver�len raporların 
   güncel tar�hl� olması zorunludur.) ve fotokop�s�
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Ağır Engell� Refakatç�
Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne ağır engell� kartının sonra
okutmak şartıyla tüm toplu taşıma araçlarında ücrets�z seyahat ederler.
İstenen Belgeler:
· Ağır engell� Antalyakartı
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Basın
Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutmak şartıyla tüm toplu taşıma 
araçlarında ücrets�z seyahat ederler.
İstenen Belgeler:
· T.C.Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Başkanlığı onaylı Basın Kartı fotokop�s�
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

Muhtar
Antalyakartını ücretlend�rme s�stem�ne okutmak şartıyla tüm toplu taşıma 
araçlarında ücrets�z seyahat ederler.
İstenen Belgeler:
· Mazbata fotokop�s� (Aslı �braz ed�lmes� zorunludur.)
· Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet ves�kalık fotoğraf
· K�ml�k aslı �braz ed�lmes� zorunludur.

* İsten�len belgeler�n mühürlü, �mzalı ve güncel olması 

gerekmekted�r.

* Başvuru �ç�n gerekl� belgeler�n E-DEVLET s�stem� üzer�nden 

tem�n ed�lmes� hal�nde belgelerde barkod olması gerekmekted�r.
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