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Berlin Çevre Koruma Bölgesi 
Yurtdışından gelen turistler için enformasyon 

 
 

Berlin’de 1.1.2008 tarihinden beri bir Çevre Koruma Bölgesi vardır. Bunun amacı, 
havadaki araçlardan çıkan atık gazlara ait zararlı maddelerin azaltılmasıdır. 

 
İnternette Çevre Koruma Bölgesi: www.berlin.de/umweltzone 

 
Çevre Koruma Bölgesi, ancak belirli egzoz gazı standardına sahip taşıtların 
girebileceği bir bölgedir. Bu bölge Berlin’de S-Bahn-Ring (Banliyö tren hatlarının) 
içinde kalan alanla sınırlıdır. Yüksek miktarda emisyon salan taşıtlar bu bölgenin 
dışında kalmak zorundadırlar. Bu kural, yurtdışında tescil edilmiş taşıtlar için de 
geçerlidir. 

 
Az emisyonlu taşıtların işaretlenmesi için plaketler 

 

Bir taşıtın yüksek miktarda mı yoksa az miktarda mı zararlı madde saldığını 
kontrol edebilmek için ön camlar için  renkli plaketler uygulaması getirilmiştir. 
Plaketler Alman şehirlerindeki tüm çevre koruma bölgelerinde geçerlidir – yani 
sadece Berlin’de değil, fakat örneğin Hannover, Köln veya Stuttgart’da da. 
Yabancı turistler de kendi araçları için bu gibi plaketleri kullanmak zorundadırlar. 

 

Dört adet kirletici grup vardır. Bunlar dizelli taşıtların Euro-Norm’larına göre 
düzenlenmiştir. Dizelli taşıtlara partikel filtresi takıldıktan sonra bir üst zararlı 
madde grubuna geçiş yapılabilir. 1 kirleticiler grubuna dahil olan araçlara plaket 
verilmez. 

 

1 Ocak 2010 tarihinden beri sadece yeşil plaketli araçların girişine izin 
verilmektedir. Ancak yurtdışında tescil edilmiş araçlardan sarı plaketi bulunanlar 
çevre koruma bölgesine giriş yasağından 31 Aralık 2014 tarihine kadar muaf 
tutulacaktır. 

 

Yurtdışında tescil edilmiş taşıtların sınıflandırılması ya esas alındığı Avrupa atık 
gazlar normuna ya da taşıtın ilk kez trafiğe çıktığı yıl esasına göre yapılır. 
Aşağıdaki tablo size genel bir fikir verecektir. İstisnai durumlarda sapmalar 
mümkündür. 

Çevre Koruma Bölgesi Berlin’in 
Merkezinde bulunmaktadır: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu trafik levhasında 
Çevre Koruma Bölgesi başlar: 

 

 
 

 
Yabancı araçlar için istisna: 
31.12.2014 tarihine 
kadar sarı 
plaketleserbest giriş 

 

 
Dikkat: Para cezası! 
Çevre Koruma Bölgesi kurallarına 
Uymayanlar 80.- Euro para 
cezası ödemek zorundadır. 

 
Plaketler ön cama içten 
yapıştırılacaktır: 
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Plaketimi nasıl alacağım? 
 

Plaketler Taşıt Tescil Dairesi, teknik denetim kuruluşları ve yetkili tamirhaneler 
tarafından verilebilir. Bu, yabancı taşıtlar için de geçerlidir. Plaketin satın alınması 
için  aracın  evrakları  ibraz  edilmelidir.  Belgelerdeki  verilere  bakılarak  zararlı 
maddeler grubu sınıflandırılması yapılır. Bundan başka –zorunlu olmamakla birlikte- 
aracın egzoz standardı ile ilgili olarak araç üreticisi veya bir teknik denetim kuruluşu 
tarafından  verilen  belgeler  ibraz  edilebilir.  Aracın  gösterilmesi  zorunlu  değildir. 
Ancak aracın gösterilmesi, araç belgesinin içinde motor tipi veya taşıtın yaşı gibi 
önemli bilgilerin yer almaması durumunda yardımcı olacaktır. Bu gibi durumlarda 
tercihen teknik denetim yerlerine başvurmalısınız. 
Plaketin  geçerli  olması  için,  plaka  numarasının  boş  beyaz  bölüme  yazılması 
gerekmektedir. 
Plaketlerin fiyatları genellikle 5 ila 15 Euro arasındadır. Plaketleri aşağıdaki şekilde 
satın alabilirsiniz: 

 
1. Doğrudan bir dağıtım yerinde 
Taşıt belgelerini bir dağıtım yerine ibraz edersiniz. Taşıtın kriterleri yerine getirmesi 
halinde plaket hemen düzenlenir. 
Teknik denetim kuruluşlarının dağıtım yerleri adreslerini yan tarafta bulacaksınız. 
Oteliniz veya ev sahibinizin yakınındaki diğer tamirhane ve dağıtım yerlerinin 
adreslerini bir harita içerisinde interaktif olarak internette www.berlin.de/umweltzone 
adresinden öğrenebilirsiniz. 

 
2. Seyahatten önce ısmarlama 
Plaketler yazılı veya online olarak da ısmarlanabilir. Bunun için araç belgelerinin 
okunabilir bir fotokopisi posta, faks veya e-posta yoluyla dağıtım yerine 
gönderilmelidir. Ayrıca plaketin ücreti dağıtım yerinin beyanına göre ödenmelidir. 
Plaketin bu yolla temini için en az iki haftalık bir bekleme süresini göze almalısınız. 
Siparişlerin verilebileceği yerler: 

 
Yazılı olarak/Faksla 
TÜV Rheinland Berlin Brandenburg e.V. 
Alboinstr. 56, 12103 Berlin 
Fax: +49 (0)30 7562-1350 

 

ve yan tarafta belirtilen DEKRA adreslerinden 
 

Online 
Berlin Taşıt Tescil Dairesinin internet adresi 
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.shop.php 
veya İngilizce sürümü: 
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.shop.en.php 

 
Formda, plaka için öngörülen bölüme yabancı plaka numarası yazılacaktır. Taşıt 
Tescil Dairesi daha sonra e-posta yoluyla size dönerek gerekli belgeleri 
göndermenizi isteyecektir – en kolayı taranmış dosya şeklinde. 

 
Ticari tedarikçiler: 
Dikkat: Daha yüksek ücretler söz konusu olabilir. 

 
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub- 
plakette/feinstaubplakette_ausland 
Almanca, Çekçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Polonca ve Türkçe ısmarlama 
olanağı 
http://www.dekra.de/umweltzone 
Almanca, Çekçe, Flamanca, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İtalyanca, Polonca, 
Slovakça, Türkçe ve Ukraynaca ısmarlama olanağı 

 
www.umwelt-plakette.de 
Tüm Avrupa dillerinde ısmarlama olanağı 

Berlin’deki teknik denetim kuruluşlarının 
adresleri 
 

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg e.V. 

Prüfstelle Berlin-Schöneberg 
Alboinstraße 56, 
12103 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Britz 
Tempelhofer Weg 102, 
12347 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Hohenschönhausen 
Indira-Gandhi-Str. 100, 
13053 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Lichtenberg 
Siegfriedstr. 151 
10365 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Marzahn 
Allee der Kosmonauten 
12681 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Neukölln 
Karl-Marx-Str. 267 
12057 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Reinickendorf 
Holzhauser Str. 142d 
13509 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Spandau 
Pichelswerderstr. 9 
13597 Berlin 
 
Prüfstelle Berlin-Zehlendorf 
Goerzallee 327 
14167 Berlin 
 
Berlin denetim yerleri telefon santralı: 
Tel.: +49(0)800-88388838 
 
DEKRA 
DEKRA Berlin-Hohenschöhausen, 
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 
13055 Berlin 
Faks: +49 (0)30 98609820 
Tel: +49 (0)30 98 60 98-0, -61, -88 
DEKRA Berlin-Reinickendorf, 
Kurt-Schumacher-Damm-28 
13405 Berlin 
Faks: +49 (0)30-41784192 
Tel.: +49 (0) 30- 417 84-0, -133 
DEKRA Berlin-Tempelhof 
Ullsteinstraße 
12109 Berlin 
Faks: +49(0) 30 70183144 
Tel: +49 (0) 30 70183-0, 
diğer yerler 
www.dekra.de  Yer araması 
 
Teknik Denetim Kuruluşu 
www.gtue.de  Yer araması 
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