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Uluslararası Trafik Teknolojisi Fuarı

20 –23 EYLÜL
BERLIN

TRAFIK
KILAVUZU
Lütfen bu dokümanı stand yapım ekibinize ve taşıt kullanan
personelinize iletin (10 dilde mevcuttur)!
Trafik hizmet hattı (DE/EN):
Tel.: +49 (0)30 3038 4888
Yükleme bölgesi rezervasyon hizmet hattı (DE/EN): Tel.: +49 (0)30 3038 4334
Servis E-posta (DE/EN):
traffic@messe-berlin.de
Yükleme bölgesi rezervasyon:

www.innotrans.de/loadingzonereservations

14.09.2022, 00:00
ile
19.09.2022,15:00 (Stand yapımı - inşaat)
19.09.2022,18:00 (Stand yapımı - dekorasyon)

Söküm

Fuar Süresi

Kurulum

Etkinlik Verileri

arasında
Katılımcı
20.09.2022 – 23.09.2022
her gün 08:00 – 19:00
Ziyaretçi
20.09.2022 – 23.09.2022
her gün 09:00 – 18:00

23.09.2022,18:00 – 27.09.2022,18:00

Dikkat gece çalışması::
Toplam uzunluğu 12 m uzun araçlar (bkz. Madde 2.5) kurulum ve söküm için 21:00
ile 03:00 arasında 3 saat süreyle yükleme ve boşaltma yapabilir.
ES5 - Taşımacılık ve Lojistik
Sürüm: 29 Ağustos 2022
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1
1.1

AÇIKLAMALAR VE NOTLAR
Kurulum ve söküm için yükleme bölgesi rezervasyonu

DIKKAT!
Kurma ve sökme işleri dahil tüm etkinlik süresi boyunca InnoTrans alanına birşeyler getirmek/götürmek amacıyla giriş
bölümünü kullanmak sadece bir yükleme alanını ayırtmakla mümkündür. Bunun için önceden yer ayırtma internet
sitemizde kaydınızı yapmak ve yükleme alanında uygun, ücrete tabi bir zaman dilimini ayırtmak için müracaat etmek
zorundasınız. Kayıt edilen her bir zaman dilimi için götürü servis ücreti olarak 10,00 € hesaplıyoruz. Daha önceden böyle
bir kayıt yaptırmadan fuar alanına araçla girmek mümkün değildir. Daha fazla bilgileri Nokta 2 Malzeme getirme/götürme ile ilgili düzenlemeler altında bulabilirsiniz.
Kayıt portalının açılışı 14.06.22 den itibaren olacaktır: www.innotrans.de/loadingzonereservations.
Ağır yük nakliyeleri ve exponatlar (büyük sergi araçları) için girişlerin bireysel olarak kararlaştırılması zorunludur
(Bkz. Nokta 2.6).

1.2

Kurulum ve söküm için kimlik kartları

Araçlarda bulunan bütün kişilerin ve tüm kurma ve sökme elemanlarının fuar alanına araçla/şahsen girebilmeleri için geçerli
bir kurma/sökme hüviyetine sahip olmaları zorunludur. Kurma ve sökme hüviyetleri önceden ücretsiz olarak BECO Webshop
www.innotrans.de/webshop üzerinden sipariş edilebilir ve indirilebilir.
Tüm hüviyetler kişilere özgü yapıldığı için fuar alanında bir kayıt yaptırmak mümkün değildir.

1.3

Taşıma hizmetleri

Messe Berlin’in sözleşmeli taşıyıcıları
Schenker Deutschland AG
Tel.: +49 30 301 2995 420
Faks: +49 30 301 2995 429
E-posta: fairs.berlin@dbschenker.com

Messe Berlin'in teknik yönergelerine göre, vinç ve forkliftler sadece Messe Berlin'in sözleşmeli taşıyıcıları / sözleşmeli şirketleri
tarafından kullanılabilir. Messe Berlin ile mutabık kalınacak istisnalar, onay ve ücrete tabidir. Bu şekilde onaylanan yabancı
cihazlar hakkındaki bilgilerin (etkinlik ve yerel iletişim verileriyle birlikte), fuar alanındaki kullanımları sırasında cihazların
üzerinde açıkça okunabilir şekilde bulunması gerekmektedir.
Messe Berlin GmbH şirketinin teknik yönergelerinin özeti:
Fuar alanındaki taşıma hakları, yani sergilenecek malları ve gerektiğinde yardımcı cihazları sağlamanın yanı sıra geçici veya
kesin ithalat için gümrükleme işlemleri de dahil olmak üzere, stand yapılarının, vs. fuardaki yerlerine taşıma konusunda yetki,
münhasıran Messe Berlin'in sözleşmeli taşıyıcılarına aittir. Sözleşmeli taşımacılara verilecek siparişler için, Genel Alman Nakliye
Koşulları'nın (ADSp: Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen) ve "Messe Berlin GmbH - Resmî Fuar Taşıma Ücret
Tarifesi"nin en yeni sürümü geçerlidir.
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1.4

Pazar günü sürüş yasağı

Pazar ve resmî tatil günlerinde 00:00 ile 22:00 saatleri arasında, Almanya'da ağır ticarî araçlar için genel bir Pazar ve resmi tatil
günü sürüş yasağı geçerlidir (StVO, madde: 30, fıkra: 3 (StVO: Straßenverkehrsordnung / Karayolları Trafik Yönetmeliği)).
Sürüş yasağı aşağıdaki taşıtlar için geçerlidir:
• Azami yüklü ağırlığı 7,5 ton’un üzerinde olan kamyonlar
• Römorklu kamyon toplam ağırlıktan bağımsız
• Vergi mevzuatı nedeniyle ruhsatta kamyon olarak tescil edilmiş olan binek taşıt araçları
İstisnaî izinler
Acil durumlarda istisnaî izinler verilebilir. Kargonun teslim alındığı ilçedeki karayolu trafik idaresi veya başvuru sahibinin ikamet
ettiği, merkezinin veya şubesinin bulunduğu ilçedeki karayolu trafik idaresi istisnaî izinlerin verilmesi konusunda yetkilidir.
Merkezleri Almanya dışında bulunan şirketlerin izin için sınırı geçtikleri eyalette, genellikle de oradaki bölge trafik dairesine
(ki bu makamın unvanı eyaletten eyalete farklılık gösterebilir) başvuruda bulunmaları gerekir. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde
izinler konusunda ilçelerdeki idarî makamlar yetkilidir.
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1.5 Otoparklar
Tanım

Konum

GPS koordinatları

P1 ve P2

Hammarskjöldplatz

52.506855, 13.275453

P4 – P6

Masurenallee

52.507510, 13.276191

P9

Neue Kantstr. / Messedamm

52.506871, 13.281311

P10

Messedamm Salon 9 karşısı

52.502773, 13.277501

P11

AVUS-Rasthof

52.501557, 13.277868

P12

Sadece kamyon / römorklu kamyonlar için otopark

52.500470, 13.277282

ICC Katlı
Otopark

ICC Berlin (yükseklik sınırlaması 1,8 m)

52.502776, 13.279937

PO1

Olympische Str. (güney ve kuzey girişine yolcu taşımakta kullanılan servis
araçları dahil)

52.515938, 13.251704

PO3

Olympische Str. (güney ve kuzey girişine yolcu taşımakta kullanılan servis
araçları dahil)

52.515711, 13.247981

Otoparklar
Fuar Alanı
P1

Otoparklar
Olimpiyat Meydanı
P4-P6

P2

P9

P3

H

Parkhaus
ICC Katlı
ICC
Otopark

P10

PO3

P11

P12

Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkende
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1.6 El aletleri gardırobu ve servis aracı (Shuttle) olan boşaltma noktaları (Drop-off Points)
Kurma ve sökme zamanında P3 ve P17 de yükleme ve boşaltma için boşaltma noktaları (Drop-off Points) kullanıma açılacaktır.
Doğrudan sergi salonuna sınırlı nakliye olanakları orada sunulacaktır. Araçlar boşaltma noktasında (Drop-off Point’ta) yükleme
veya boşaltma işleminden sonra PO1 ve PO3 park yerlerine park edilebilir (bakınız Nokta 1.5). Tek başına olan sürücüler el
aletlerini vs. araçlarını park ettikleri süre boyunca Drop-off Points’larda kilitlenebilen dolaplarda saklayabilir.
PO1 (Olympische Str.) park yerinden P3 ve P17 boşaltma (Drop-off Point) yerlerine ücretsiz bir servis aracı (Shuttle)
gidip gelecektir.

Tanım

Konum

GPS koordinatları

P3

Hammarskjöldplatz / Masurenallee (Araçlar için boşaltma noktası)

52.506611, 13.278071

P17

hub27 (Araçlar için boşaltma noktası)

52.502274, 13.266335

PO1 otoparkından P3 ve P17 boşaltma noktalarına personel servisi

H
P3

H

PO1

PO3
H

Servis Saatleri

P17

13.09.2022 – 19.09.2022
her gün 05:30 – 22:30 yakl. 15 dak. aralıklarla
her gün 22:30 – 05:30 yakl. 30 dak. aralıklarla
23.09.2022* – 27.09.2022
her gün 05:30 – 22:30 yakl. 15 dak. aralıklarla
her gün 22:30 – 05:30 yakl. 30 dak. aralıklarla
* 23 Eylül 2022‘de servis hizmeti saat 18:00‘e kadar başlamayacaktır
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1.7 Lojistik noktalarının konumu
Toplam uzunluğu 12 m’ye kadar olan araçlar için LogPoint Messe
Lütfen rezervasyonu yapılmış olan boşaltma zamanından 30 dakika önce Fuar lojistik noktasına bildirimde bulunun.
Adres
Otopark P13a
Halenseestraße 31
10711 Berlin
GPS koordinatları
52.499068, 13.275933
Çalışma saatleri:
Kurulum
Başvuru
13.09.2022 saat 18:00 ile
19.09.2022 saat 13:00 arası mümkün

LogPoint
LogPoint
Messe
Messe

Söküm
Başvuru
23.09.2022 saat 12:00 ile
27.09.2022 saat 14:00 arası mümkün

Toplam uzunluğu 12 m’nin üzerindeki araçlar için LogPoint Brück
Lütfen rezervasyonu yapılmış olan boşaltma zamanından 2 saat önce Brück lojistik noktasına bildirimde bulunun.
Adres
LogPoint Brück
Paul-Ruoff-Straße 1
14822 Brück
GPS koordinatları
52.169288, 12.767937
Çalışma saatleri:
Kurulum
Başvuru
12.09.2022 saat 18:00 ile
19.09.2022 saat 13:00 arası
mümkün
Söküm
Başvuru
23.09.2022 saat 12:00 ile
27.09.2022 saat 14:00 arası
mümkün
LogPoint Brück: Tuvalet ve duş olanaklarının yanı sıra atıştırmalık büfesi de mevcuttur
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1.8 Fuar alanındaki trafik düzenlemesi

Trafik
düzenlemesi

Durma yasağı olan
bölgeler

Tüm fuar alanı ve otoparklarda gerekli değişikliklerle Karayolları Trafik Yönetmeliği
(StVO: Straßenverkehrsordnung) hükümleri uygulanır.
Fuar alanında izin verilen azami hız 20 km/saat’tir.
Atölye alanı: Raylı taşıt araçlarının geçiş önceliği vardır
Belirlenen alanların dışında mutlak durma yasağı vardır.
İşaretli güzergahlar, itfaiye hareket alanları ve kaçış yolları
(dış kapılar, salon kapıları, acil çıkışlar vb.)
her zaman açık tutulmalıdır.

Messe Berlin GmbH şirketi, kurallara aykırı veya durma yasağı olan alanlarda park etmiş olan
her türlü taşıt aracı, yarı römork, römork, konteyner ve boş kapları, önceden bildirmeksizin
masrafı ve riski karşı tarafa ait olmak üzere çektirme hakkını mahfuz tutar. Güvenlik araçları
bu kapsamın dışındadır.

Taşıt araçlarının
park edilmesi

Kurulum taşıtlarının, fuar süresince fuar alanında park etmesi yasaktır. Lütfen bunun için
sadece belirlenmiş olan park alanlarını kullanın (sergi merkezinin dışında).
Fuar alanına araçla girmeye sadece yükleme ve boşaltma için izin verilir.
Fuar salonlarının içinde, önünde ve yanında park etmek yasaktır. Çekme ve motokaravanlar
fuar alanına gecelemek amacıyla getirilemez.
Fuar alanına her türlü taşıt aracı ile girmek kendi sorumluluğunuzdadır ve sadece ilgili izin,
geçerli araç giriş belgesi veya geçerli park izni ile girişe müsaade edilir.

Genel notlar

Messe Berlin GmbH şirketinin teknik yönergeleri ve iç tüzüğünün güncel sürümü geçerlidir.
Trafik düzeni için Messe Berlin şirketinin güvenlik personeli tarafından verilen
talimatlara uyulmalıdır.

Taşıma yetkisi

Fuardaki sözleşmeli taşıyıcı şirketlerin ilgili onayı ve ücrete tabi kabulü olmadan, fuar
katılımcılarının, fuar alanında kendi forkliftlerini, platformlarını ve vinçlerini işletmelerine izin
verilmez. Özellikle sergilenecek malların nakledilmesi ve kamyonların yüklenmesi ve
boşaltılmasına ilişkin taşıma yetkisi fuar alanında, münhasıran Messe Berlin'in sözleşmeli
taşıyıcılarına aittir.

Bilgilerin geçerlik
garantisi

Burada verilen bilgilerin doğruluk garantisi yoktur. Messe Berlin, dış koşullara yanıt
olarak trafik yönetiminde kısa vadeli değişiklikler yapma hakkını
saklı tutar.

Paket servisi

Resmi paket servisleri (Örneğin DHL, FedEx, UPS, Transoflex vs.) teslim amacıyla uygun bir şekilde
belirlenmiş araçlarla zaman dilimi ayırtmadan içeri girebilirler.
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2 MALZEME GETIRME VE ALMAYA ILIŞKIN KURALLAR
2.1 Taşıt giriş koşullarına ilişkin açıklama

L

Yükleme
bölgesi
rezervasyonu
gerekli

Fuar alanına giriş sadece bir yükleme bölgesine kayıt ve rezervasyon ile mümkündür.
Bir yükleme bölgesi için bir bağlayıcı zaman çerçevesinin rezervasyonu 14.06.2022
tarihinden itibaren şu web adresinde yapılabilir:
www.innotrans.de/loadingzonereservations
3.
Zaman dilimi ayırtma belgesi fuar alanında kalındığı sürece tamamen görülebilecek
bir şekilde araçta bırakılmak zorundadır.
Ayırt edilen her bir zaman dilimi için 10,00 € götürü servis ücreti hesaplıyoruz.
Başarıyla yapılan bir rezervasyonun ardından bir rezervasyon belgesi alırsınız.
Bu rezervasyon belgesi ile
toplam uzunluğu 6 m’ye kadar olan araçlar araçlarının zaman çerçevesinin
başlangıcından en az 30 dakika ve toplam uzunluğu 6 m’den fazla olan araçlar
araçlarının da zaman çerçevesinin başlangıcından en az 2 saat önce
İlgili lojistik noktasına (bkz. Madde 1.7) başvurması gerekir.
Aracın zamanında lojistik noktasına ulaşmaması veya araç sınıfının yanlış girilmiş olması halinde, zaman çerçevesi geçerliliğini yitirir. Sürücüler lojistik noktasında plakalarını belirterek,
fuar alanına girme hakkı veren yükleme bölgesi girişi izin kağıdını alırlar.
Lütfen
genel trafik sorunları hakkındaki
sorularınızda iletişime geçin
Hizmet hattı: +49 030 3038 4888(DE/EN)
E-posta: traffic@messe-berlin.de

X

Giriş yasak

Lütfen
Kayı / rezervasyon
hakkında
Hizmet hattı: +49 030 3038 4334 (DE/EN)
E-posta: traffic@messe-berlin.de

Fuar alanına giriş mümkün değil.
Lütfen çevredeki otoparkları ve servis hizmetini kullanın.
Bilgileri 1.5 ve 1.6 numaralı maddelerde bulabilirsiniz.
Onay gerektiren büyük hacimli veya ağır yük taşımacılığının yanı sıra otobüs sergileme
alanı ve raylı taşıma araçları sahasına malzeme getirmek ve almak için, 02.09.2022
tarihine kadar mutabakata varılması gerekir.

A

İlgili kişi
Messe Berlin GmbH
traffic@messe-berlin.de

Mutabakat
gerekli

Geliş: Messe Berlin Otopark P17, Jafféstr. 2 14055 Berlin
Otobüs sergileme alanı
Malzeme Getirme 13.09.2022 – 19.09.2022
Malzeme alma 24.09.2022 – 27.09.2022
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2.2 Toplam uzunluğu 6 m kadar olan binek taşıt araçları
Toplam uzunluğu 6 m kadar olan araçlar için giriş seçenekleri

Söküm

Fuar Süresi

Kurulum

Yükleme bölgesi rezervasyonu ile azami kalış süresi = 45 dakika.

14.09.2022 –
18.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
Her gün 05:00 – 06:30 ve 18:00 – 19:30

19.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
05:00 – 06:30

20.09.2022 –
22.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
Her gün 08:00 – 19:00
Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
08:00 – 15:00

23.09.2022

Söküm
Giriş yasak
16:00 – 24:00

24.09.2022 –
26.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
Her gün 05:00 – 06:30 ve 18:00 – 19:30

27.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
05:00 – 06:30
Park olanakları hakkında bilgi 1.5 numaralı maddede açıklanmıştır.

*

L

İlgili prosedür, 2.1 numaralı maddede açıklanmıştır.
Lütfen 1.8 numaralı maddede açıklanan trafik düzenlemesini dikkate alın.
Taşıt aracındaki tüm yolcuların geçerli bir bilete sahip olması gerekir.
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2.3 Toplam uzunluğu 6 m kadar olan kamyonetler
Toplam uzunluğu 6 m kadar olan araçlar için giriş seçenekleri

Fuar Süresi

Kurulum

Yükleme bölgesi rezervasyonu ile azami kalış süresi = 1,5 saat.
Güvence ile azami kalış süresi = 1 saat.
14.09.2022 –
18.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 24:00

19.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 15:00

20.09.2022 –
22.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
Her gün 08:00 – 19:00

L

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
08:00 – 15:00
Giriş yasak
16:00 – 20:00

23.09.2022

X

Söküm

Söküm
Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
20:00 – 24:00
24.09.2022 –
26.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 24:00

27.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 18:00
Park olanakları hakkında bilgi 1.5 numaralı maddede açıklanmıştır.

*

İlgili prosedür, 2.1 numaralı maddede açıklanmıştır.
Lütfen 1.8 numaralı maddede açıklanan trafik düzenlemesini dikkate alın.
Taşıt aracındaki tüm yolcuların geçerli bir bilete sahip olması gerekir.
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2.4 Toplam uzunluğu 6 metreden 12 metreye kadar olan araçlar
Toplam uzunluğu 6 metreden 12 metreye kadar olan araçlar için giriş olanakları

Fuar Süresi

Kurulum

Yükleme bölgesi rezervasyonu ile azami kalış süresi = 1,5 saat.

14.09.2022 –
18.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 24:00

19.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 15:00

20.09.2022 –
22.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
Her gün 08:00 – 19:00

L

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
08:00 – 15:00
Giriş yasak
16:00 – 20:00

23.09.2022

X

Söküm

Söküm
Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
20:00 – 24:00
24.09.2022 –
26.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 24:00

27.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 18:00
Park olanakları hakkında bilgi 1.5 numaralı maddede açıklanmıştır.

*

İlgili prosedür, 2.1 numaralı maddede açıklanmıştır.
Lütfen 1.8 numaralı maddede açıklanan trafik düzenlemesini dikkate alın.
Taşıt aracındaki tüm yolcuların geçerli bir bilete sahip olması gerekir.

12 / 14

L

InnoTrans 2022 –TRAFIK KILAVUZU
Uluslararası Trafik Teknolojisi Fuarı

2.5 Toplam uzunluğu 12 m üzerinde olan araçlar
Toplam uzunluğu 12 m üzerinde olan araçlar için giriş olanakları

Kurulum

Yükleme bölgesi rezervasyonu ile azami kalış süresi
03:00 – 21:00 arasında 1,5 saat
21:00 – 03:00 arasında 3,0 saat
14.09.2022 –
18.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 24:00

19.09.2022
Giriş yasak

Söküm

Fuar Süresi

20.09.2022 –
22.09.2022

X

Giriş yasak
00:00 – 20:00
23.09.2022

Söküm
Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
20:00 – 24:00

24.09.2022 –
26.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 24:00

27.09.2022

Giriş sadece Yükleme bölgesi rezervasyonu* ile
00:00 – 18:00
Park olanakları hakkında bilgi 1.5 numaralı maddede açıklanmıştır.

*

L

İlgili prosedür, 2.1 numaralı maddede açıklanmıştır.
Lütfen 1.8 numaralı maddede açıklanan trafik düzenlemesini dikkate alın.
Taşıt aracındaki tüm yolcuların geçerli bir bilete sahip olması gerekir.
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2.6 Otobüs sergi alanı ve raylı taşıma araçları sahası için ağır yük ve sergilenecek taşıtların taşınması
Otobüs sergileme alanı ve raylı taşıma araçları sahası için ağır yük
ve sergilenecek büyük taşıtların giriş olanakları

Otobüs sergileme alanına malzeme getirme
Giriş sadece mutabakata tabi*

20.09.2022 –
23.09.2022

Giriş yasak

24.09.2022 –
27.09.2022

Giriş sadece mutabakata tabi*

Park olanakları hakkında bilgi 1.5 numaralı maddede açıklanmıştır.

*

A

Raylı taşıma araçları sahasına malzeme getirme
Giriş yasak

Fuar Süresi

16.09.2022 –
19.09.2022

Giriş sadece mutabakata tabi*

Söküm

Kurulum

14.09.2022 –
15.09.2022

İlgili prosedür, 2.1 numaralı maddede açıklanmıştır.
Lütfen 1.8 numaralı maddede açıklanan trafik düzenlemesini dikkate alın.
Taşıt aracındaki tüm yolcuların geçerli bir bilete sahip olması gerekir.
Lütfen fuar alanında vinç kullanma hakkına dikkat ediniz, nokta 1.3’de açıklandığı gibi.
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