Mobility Parking Scheme (MPS)

Individual and Temporary Permits - Conditions of use and Parking concessions
İzin kağıdınızı sergilemek

Park etme ayrıcalıkları

Eylül 2010’dan itibaren, RTA tarafından verilen engelliler araç
park etme izin kağıdı iki parçadan oluşmaktadır: Avustralya
Engelliler Araç Park Etme izin kağıdı ve Devingenlik Araç Park Etme
Programı (MPS) izin kağıdı. Avustralya Engelliler Araç Park Etme
izin kağıdının geçerli kılınması için, Devingenlik Araç Park Etme
Programı izin kağıdının plastik zarfın içine sokulması gerekir.

MPS izin kağıdı, engelliler için bir simge ile işaretlenmiş yerlere park
etmenize hak tanır. İzin kağıdı ayrıca diğer yerlerde de park etme
ayrıcalıkları sağlar:
•
Park metreli, kuponlu veya biletli park yerlerinde, ücret
uygulanmaz.

RTA, izin kağıdının aracın camına yapıştırılması için bir vakum
ağzını ücretsiz olarak temin edebilir. Bu aygıtı kullanmak zorunda
değilsiniz ve izin kağıdındaki ayrıntıları ve sürücünün görüşünü
engellemeyecek başka aletler veya aygıtlar kullanabilirsiniz.
Vakum ağzını kullanmayı seçerseniz, üretici, vakum ağzının
etkisinin temiz camda kullanıldığında daha iyi olduğunu belirtmektedir.
Kimi cam temizleyiciler tortu bırakabileceği için, alkollü bir bezin
kullanılması salık verilir.

•

Park etmeyi 30 dakikadan uzun bir süre ile sınırlayan işaretlerin
olduğu yerlerde araç, sınırsız süre ile park edebilir.

•

Park etmeyi 30 dakikalık bir süre ile sınırlayan işaretlerin olduğu
yerlerde araç, 2 saat park edebilir.

•

Park etmeyi 30 dakikadan kısa bir süre ile sınırlayan işaretlerin
olduğu yerlerde araç, en fazla 30 dakika park edebilir.

•

‘No Parking’ işaretinde 5 dakikaya kadar park edebilirsiniz,
sürücü, yolcu veya mal almak veya indirmek üzere, aracın
içinde veya araca en fazla 3 metre uzaklıkta olmalıdır.

•

Tüm diğer durumlar: park etme kuralları uygulanır.

Kullanma Koşulları
MPS izin kağıdı aşağıdaki koşullarla verilmektedir; bu koşullara
uyulmaması durumunda ağır cezalar uygulanabilir:
a) İzin kağıdı sadece, araç izin kağıdının verildiği kişiyi taşımak
üzere kullanıldığında sergilenmelidir. Araçta seyahat etmeyen bir
izin kağıdı sahibi için ayak işleri yapılırken veya izin kağıdı sahibi
ziyaret edilirken kullanılamaz.
b) İzin kağıdı, görülecek şekilde, aracın sol (yolcu) tarafında ön
camda veya herhangi bir camda sergilenmelidir. Bu uygun
değilse, izin kağıdı, aracın dışından tamamı görülebilecek şekilde
bir yere yerleştirilmelidir. ‘THIS SIDE UP’ veya ‘Display this side’
yazılı yerler dışarı bakmalıdır. İzin kağıdı araca, hiçbir ayrıntısı
kapatılmayacak ve araç hareket halindeyken sürücünün dışarıyı
görmesi engellenmeyecek herhangi bir yöntemle takılabilir.
c) İzin kağıdı, bir polis memuru veya yetkili başka bir görevli
istediğinde, gösterilmelidir.
d) İzin kağıdı, iptal edilmezse, süresi dolana kadar geçerlidir.
e) İzin kağıdı, süresi dolduğunda artık kullanılamaz. Yenilenmeli
ve geçerli izin kağıdı, engellilik araç park etme ayrıcalıklarını
göstermek üzere sergilenmelidir.
f) İzin kağıdı, süresi dolduğunda, RTA tarafından iptal edildiğinde
veya izin kağıdı sahibi hakkını yitirdiğinde (örneğin, izin kağıdına
hak kazandıran engellilik ortadan kalktığında) trafik dairesine
geri götürülmelidir.
g) İzin kağıdı çoğaltılmamalı, kopyası çıkarılmamalı, okunamaz
hale getirilmemeli, değiştirilmemeli veya yok edilmemelidir.
h) İzin kağıdı çoğaltıldığında, kopyası çıkarıldığında, okunamaz
hale getirildiğinde veya başka bir şekilde değiştirildiğinde ya da
izin kağıdının üzerindeki bir veya daha fazla ayrıntı (örneğin izin
kağıdı numarası ve süresinin dolduğu tarih) okunamadığında,
geçersizdir.

Not: Ticari park yerleri kendi ücret ve fiyatlarını saptar.

Ayrıcalıklar ne zaman uygulanır?
Park etme ayrıcalıkları, araç, izin kağıdının verildiği kişiyi taşımak
için kullanıldığında MPS izin kağıdı aracın üzerinde sergileniyorsa
uygulanır.

Geçersiz MPS izin kağıtları
Bir MPS izin kağıdı, süresi geçmişse, RTA tarafından iptal edilmişse
veya izin kağıdı sahibi ölürse geçersiz olur. Geçersiz bir MPS izin
kağıdının sergilenmesi, ağır para cezasının verilmesi ile sonuçlanabilir.

Tıbbi Durumunuzda Değişiklikler
Tıbbi durumunuzda bir iyileşme olursa ve MPS izin kağıdını
kullanmanız artık gerekmiyorsa, MPS izin kağıdınızı en yakın trafik
dairesine geri götürmeniz gerekmektedir.

Acil Hat
Bir MPS’in kötüye kullanımı 1300 884 899 numaralı telefon aranarak
veya Customer_Service_Centre@rta.nsw.gov.au adresine elektronik
posta gönderilerek bildirilebilir.
Translation Warning:
The English language version of these conditions is the sole
authoritative version. The translation has been prepared as a
courtesy and only the English language version should be relied
upon. The English version can be found on the RMS Website.

i) İzin kağıdı başka bir Eyalet veya Bölge’de kullanılırsa, orada
geçerli park etme ayrıcalıkları uyarınca kullanılabilir.

Çeviri Uyarısı:

j) İzin kağıdına, bu Kullanma Koşulları’nın kötüye kullanımı veya
çiğnenmesi nedeniyle yetkili bir görevli tarafından el konulabilir
ve/veya RTA tarafından iptal edilebilir.

Bu koşulların İngilizce biçimi, tek yetkili biçimidir. Çeviri sadece
nezaket gereği hazırlanmıştır ve sadece İngilizce biçimine itimat
edilmelidir. İngilizce biçimi RMS İnternet sitesinde bulunabilir:

k) İzin kağıdı, RTA tarafından konulabilecek olan tüm diğer koşullara
tabidir.

http://www.rms.nsw.gov.au/roads/using-roads/
mobility-parking/documents-forms.html

Roads and Maritime Services
www.rta.nsw.gov.au
13 22 13
Catalogue No.45061469 conditions Form No. 1150 (09/2010) Turkish

Page 1 of 1

