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Stuttgart’ta Araç Park Alanları Yönetimi
Şehrin birçok bölgesinde araç park alanının kısıtlı olması sebebiyle araçların sık sık kaldırımlarda, duraklamanın ya da park etmenin
yasak olduğu yerlerde park edildikleri görülmektedir. Bu davranış, örneğin yayaların yer yer araba yollarında yürümeye zorlandıklarından
ötürü tehlike arzetmektedir. Sürücülerin, kavşak ya da virajlardan yaklaşan araçları zamanında farkedebilmeleri zorlaşmaktadır.
Çocuklar için emniyetli bir okul yolunun sağlanabildiği de söz konusu olamamaktadır. Park yeri arayışında bölgeyi dolaşan araçların
bunun dışında gereğinden fazla gürültü ve ekzozun oluşmasına sebep oldukları da bir gerçektir. Araç park alanları yönetiminin şehrin
birçok bölgesinde uygulamada başarılı olduğu tespit edildikten sonra yeni otopark kurallarının özellikle park etme sorunlarının ciddi
olduğu diğer bölgelerde de gitgide uygulamaya konulmaları planlanmaktadır.
Avantajlarınız:
• Bölge sakinleri, ziyaretçiler, esnaf ve müşteriler daha kolay araç park yeri bulabileceklerdir.
• Yanlış park eden araç sayısı azalıp aynı zamanda trafik güvenliği artacaktır.
• Park yeri arayanların sayısı azalacaktır.
• Oturma ve ikamet kalitesi artacaktır.
Araç park alanları yönetimi ne anlama gelir?
Araç park alanları yönetimi prensip olarak, mevcut olan araç park yerlerinden herkesin faydalanabileceğini öngörmektedir. Ancak
semtte oturanların, semt sakinleri otopark izninin (Bewohnerparkausweis) satın almalarından sonra semtte park etmeleri ücretsiz
olmaktadır. Esnafın alternatif olarak dilekçe ile istisnai izin belgesi talep etmeleri mümkündür. Diğer tüm sürücülerin park ücreti
ödemeleri gerekmektedir.
Semt sakinleri otopark iznini kim alabilir?
Özel ya da kiralık garaj ya da apartmana ait araç park yerinin bulunmadığı semt sakinleri, araç sahibi olmaları ve şehrin bölgelerinin
birinde ana ikametgahı ile kayıtlı olmaları durumunda semt sakinleri otopark izni alma hakkına sahiptirler. Bu izni alabilmeniz için
aşağıdaki belgeleri ilgili Vatandaşlık İşleri Dairesine (Bürgerbüro) ibraz etmeniz gerekmektedir.
• Geçerli olan nüfus cüzdanınızı
• aracınızın tescil belgesini. Aracın sahibi olmamanız halinde aracın örneğin işvereniniz tarafından size uzun vadeli kullanım için
teslim edilmiş olduğunu belgeleyen bir yazı, bir Car-Sharing kurumuna üye olmanız halinde bu üyeliği belgeleyen bir doküman
ibraz ediniz.
Semt sakinleri otopark izninin fiyatı nedir?
Semt sakinleri otopark izninin yıllık işlem harcı 30,70 Euro’dur. Bu izin sizi, kısa süreli araç park alanları haricinde, izin belgesinde
belirtildiği gibi aracınızı oturduğunuz semtte otopark bileti almadan park etmeye yetkili kılmaktadır.

Diğer bilgiler ve dilekçe verme
Semt sakinleri otopark izinleri online olarak www.stuttgart.de/parkraummanagement ya da şehir merkezindeki tüm Vatandaşlık İşleri
Daireleri ve Bad Cannstatt, Untertürkheim ve Vaihingen Vatandaşlık İşleri Dairesinden talep edilebilmektedir.
Internet’te www.stuttgart.de/parkraummanagement adresinde ikamet ettiğiniz bölgedeki araç park alanları yönetimi ve bölgedeki
esnafın istisnai izin belgesini talep etmeleri konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
Bunun dışında sorularınız varsa e-posta yoluyla parkraummanagement@stuttgart.de ya da Kamu Düzen Dairesi (Amt für öffentliche
Ordnung) nezdindeki Trafik İşleri (Straßenverkehrsangelegenheiten) bölümü, Eberhardstr. 35, 70173 Stuttgart adresine başvurunuz.

Kamu ulaşım araçları ile Stuttgart’ın her yerine ulaşılması pek kolaydır. Otobüs ve tramvaylar genellikle 10 dakika ara ile
hareket etmektedirler.

Kamusal lokal yolcu taşımacılığı ile ilgili daha fazla bilgiye www.vvs.de, 0711 19449 tel.no.su veya www.ssb-ag.de,
0711 7885-3333 tel. no.su yoluyla ulaşabilirsiniz.

Araç park alanları yönetimi nerede geçerlidir?
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Kartengrundlage: Stadtmessungsamt
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Semt sakinleri otopark bölgelerindeki iki farklı otopark alanı

„P“ alanı
Parkomatta mavi renginde „P“

•
•
•

Semt sakinleri otopark izni sahiplerinin burada ücretsiz ve vadesiz olarak park etmeleri mümkündür.
Park ücreti zorunluluğu mesai günlerinde saat 8 ile 22 arası*
Günlük bilet (14 saat kadar otopark süresini kapsamaktadır. Biletin alındığı gün bu sürenin tükenmemesi halinde bilet ertesi gün
sürenin bitimine kadar geçerliliğini korumaktadır)

Kısa süreli araç park alanı
Parkomatta turuncu renginde „P“
Mağazaların çok olduğu bölgelerde
•
•
•

Semt sakinleri ve diğer tüm faydalananlar için ücrete tabidir. Azami otopark süresi 2 saat
Park ücreti zorunluluğu mesai günleri saat 8 ile 22 arası*
Pazartesi ile Cuma günleri arası semt sakinlerinin saat 19.00’dan sonra (Bad Cannstatt, Untertürkheim ve Vaihingen'de saat
18.00’den sonra) ve Cumartesi günleri saat 14.00’ten sonra park etmeleri serbest

•• Mesai günleri saat 22 ile 8 arası, Pazar ve resmi tatil günlerinde tüm sakinlerin ve diğer tüm faydalananların park etmeleri serbest
* Geçerli olan tarifeleri internette www.stuttgart.de/parken/gebuehren adresinde bulabilirsiniz.

Semt sakinleri otopark bölgelerindeki trafik işaretleri
• Araç park işletme bölgesi
Dikkat: Bölge içerisinde işaretler sadece bir tek yerde ve
tek kez görülmektedir.
Başlangıç

• Kısa süreli araç park alanları
Dikkat: bölge içerisinde küçük ve ayrı olarak işaretlenen alanlar!
Başlangıç

Son
➜ Bölgenin tümünde
geçerlilik („tempo 30“
bölgelerinde de olduğu
gibi)
➜ Otopark ücretleri
➜ Semt sakinleri otopark ücretinden
muaftır.

Son
➜ Sadece özel olarak işaretlenen
bu alanda geçerlidir

➜ Herkes için ücrete tabiyet ve
azami otopark süresi
➜ Semt sakinleri gösterilen
vade itibarı ile otopark
ücretinden muaftır
➜ Bad Cannstatt, Untertürkheim
ve Vaihingen'de istisnai
düzenleme: saat 18.00

Stuttgart şehir merkezinde araç park için özel düzenleme
Araç park alanları yönetimi kapsamında Ci1, Ci2 ile Ci3 isimli bölgelerdeki sakinler için, şehir merkezinde süresiz olarak park
edebilmeleri için ücrete tabi istisnai bir düzenleme mevcuttur. Diğer tüm araç sahiplerinin şehir merkezinde park etmeleri Pazartesi ila
Cumartesi saat 8 ile 22 arası ücrete tabi olup bir saate sınırlandırılmıştır.

Ci1
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Ci3

İstisnai izin belgesinin fiyatı nedir?
İstisnai izin belgesinin iki ayrı türü bulunmaktadır:
• „Kısıtlı“ istisnai izin belgesi (akşam tarifesi): Pazartesi ila Cumartesi günleri saat 18‘den sonra, ertesi gün saat 8’e kadar ve Pazar
günleri, otopark biletine gerek kalmadan serbest otopark yılda 150 Euro’ya mal olmaktadır.
• „Tam“ istisnai izin belgesi (24 saatlik): süresiz ve ücretsiz otopark yılda 400 Euro’ya mal olmaktadır.
İstisnai izin belgesini kim alabilir?
Ci1, Ci2 ya da Ci3 isimli bölgede ana ikametgahı ile kayıtlı olan özel ya da kiralık garaj ya da apartmana ait araç park yerinin
bulunmadığı araç sahibi semt sakinleri istisnai izin belgesi alma hakkına sahiptirler. Bu izin alabilmeniz için aşağıdaki belgeler
gereklidir.
• Geçerli olan nüfus cüzdanınız
• aracınızın tescil belgesi. Aracın sahibi olmamanız halinde aracın örneğin işvereniniz tarafından size uzun vadeli kullanım için teslim
edilmiş olduğunu belgeleyen bir yazı
• kendinize ya da oturduğunuz apartmana ait araç park yerinizin ya da kendi garajınızın bulunmadığını gösteren bir belge.
Dilekçe verme
İstisnai izin belgeleri Kamu Düzen Dairesi nezdindeki Trafik İşleri bölümünden Eberhardstr. 37 adresinde 5. katta dilekçe ile talep
edilebilmektedir. Vatandaşlık İşleri Dairelerince istisnai izin belgelerinin düzenlenmediklerine lütfen dikkat ediniz.

Yayımlayan:
Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Amt für öffentliche Ordnung, Tiefbauamt İletişim Dairesi ile birlikte;
Haritalar: Tiefbauamt; Harita temelleri: Stadtmessungsamt
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