
AUFWERTUNG BRUNNENVIERTEL 
BÜRGER PLANEN MIT 

Brunnen semtinin deger kazanmasi – 
Vatandaslar planlamaya katkida bulunuyorlar. 

“Her sey daha güzel kalacak.” 
 
Viyana pazarlari, sehrimizin yüksek yasam kalitesine 
önemli katkida bulunmaktadirlar. Çünkü birçok insan 
için yalnizca taze gida maddelerinin yakin bir yerden 
alinmasindan ziyade, önemli bir iletisim merkezidirler. 
Brunnen pazari, Avrupa‘nin en uzun sokak pazari 
olarak çok eski bir gelenege sahiptir. Memnun müsteri 
nesilleri bu pazari “yerlesmis bir gelenek” olarak 
görmektedirler. Simdi ise, kendine has stili korunarak 
daha çekici bir görünüm ve daha modern bir 
standarda erisecektir. 

2002 senesinde “Her sey daha güzel kalacak” slogani 
ile, Ottakring Eyalet Baskani Bayan Erni Graßberger‘in 
öncülügünde, Brunnen semtinin yenilenmesi için bir 
katilim prosesi baslatilmistir. 

2002 senesi Ekim ayinda Brunnen pazari semt sakinleri 
ve pazar etkinliklerine katilanlar, bu planlama prosesine 
katilmalari için davet edilmislerdir. Yetki verilmis 
yurttaslar, hemseriler, pazar ziyaretçileri, planlayicilar 
ve politikacilar hep birlikte bir sene boyunca yeni 
öneriler üzerinde çalistilar. Viyana Belediyesi ve de 
Ottakring Bölge Bakimi bu prosese eslik etti. 
 
Planlama prosesi sonuçlandirildi; Brunnen pazarinin 
gelecekteki yapilandirilmasi ile ilgili bu dosyada 
bulabileceginiz sonuçlar, simdi adim adim 
gerçeklestirilecek. 
 
Halka açik bölgelerin güzellestirilmesi ve trafik akisinin 
sakinlestirilmesi için alinan önlemlerle birlikte, pazar 
tezgahlarinin yeni sekillendirilmesi için öneriler ve 
pazarin mesai saatinden sonra canlandirilmasi için 
projelerin yani sira, evlerin düzenleme atilimi da daha 
yüksek bir yasam standardina katkida bulunacaktir. 
Hedef, Brunnen pazarinin degisik memleketlerden 
gelen insanlarin birbirleri ile karsilastiklari daha çekici 
bir mekan olmasidir – yalnizca burada severek yasayan 
veya alis veris yapan insanlar için degil, ziyaretçi 
olarak pazarin atmosferini yasayan tüm insanlar için 
bir iletisim merkezi. 
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Pazar ve pazarin semti. 

Brunnen semti 

“Viyana‘nin her semtinin kendine özgü bir atmosferi 
vardir. Içinde degisik kültürleri barindiran ve eskinin 
yeni ile bulustugu Grätzln özellikle enteresandir.
16. bölge Ottakring oraya aittir. Enteresanlik yeni 
mahalli tramvay raylarinda baslar. 
Birkaç adim sonra Brunnen pazari Akdeniz duygusu 
uyandirir. Pazar tezgahlari ve iyi ve uygun fiyata 
yemek yiyebileceginiz birçok (çogu Türk) lokantalari 
vardir.“ (Kaynak: http://www.wien.info) 
Bu rengarenk birliktelik ve komsulukta, birçok seyin 
yani sira, Kültür ve Mekan Projesi “Ottakring‘de 
SOHO” kurulabilmistir. 

Foto: Bezirksmuseum Ottakring 

Pazar 

Nasil basladi … 

1786 senesi itibariyle Thalia sokaginda, sonradan 
Brunnen sokagina kadar uzanan küçük bir pazar 
gelisti. Isim babasi, Neulerchenfelder sokagi ile 
Brunnen sokagi kösesinde bulunan ve taze kaynak 
suyu sunan çesme oldu. 

Bu günkü hali ... 

Bugünün Brunnen sokaginda kurulu pazari birçok 
kültürü içinde barindiran semtte, çesit içeren bir 
atmosfer yayiyor. Yaklasik 190 pazar tezgahi ile 
Avrupa‘nin en uzun sokak pazari olarak taniniyor. 
Tezgahlarin arkasindaki dükkanlarda yaklasik 95 
adet magaza bulunuyor, günlük ziyaretçi akimi 
yaklasik 2000 müsteriyi kapsiyor. Pazar tezgahi 
yapisi ve satis arabalari halen günlük olarak 
sökülüp takilmak zorunda kaliniyor, böylelikle gün 
içinde capcanli olan pazar, her aksam düzensiz bir 
sokak haline dönüsüyor. 

Brunnen sokaginda bulunan birçok dükkan ve 
lokanta, önlerinde kurulu olan pazar tezgahlarinin 
arkasinda sakli kaliyor, bazilari itici bir görünüm 
sergilerken veya yalnizca depo olarak kullanilirken, 
digerleri ziyaretçilerin dikkatini çekmek için 
gürültüyle reklam yapiyor. 

Simdilerde olmamasi gerekenler … 

Tezgah sahipleri her gün sabahin erken saatlerinde 
tezgahlarini kurmak, mallari düzenlemek, her hava 
kosulunda 10 saatten fazla tezgahin arkasinda 
durmak ve müsteri beklemek zorundalar. Aksam 
olunca tezgahi tekrar sökmek zorundalar. Kötü hava 
kosullari olunca kismen tüketiciler gelmiyor – 
pazarcilik kolay degil.
Ancak etrafta bulunan evlerde yasayanlar da 
sorunlarla mücadele etmek zorundalar : pazarin ve 
trafigin gürültüsü, gece olunca da Brunnen pazari 
göze hos gelmiyor ve uzun süre orada bulunmak 
için bir neden teskil etmiyor.
Degistirilecek çok sey var. Önemli olan, Brunnen 
pazarinin çekici kilinmasi ancak kendine has 
atmosferini de korumasi. 

Yarin olmasi gereken ... 

Her gün pazar ile yasayanlari ve pazardan 
geçinenleri planlama prosesine katmak için, 2002 
senesinde halk ve tezgah sahipleri, Brunnen semti 
deger katma prosesinde birlikte çalismak için davet 
edildiler. Hedef, 
• bölgenin itinali sekilde yenilenmesi, 
• pazarin tipik atmosferinin korunmasi sarti ile 
çekici kilinmasi ve 
• tezgah sahiplerinin çalisma sartlarinin 
iyilestirilmesi 


Vatandaslar planlamaya katkida 

bulunuyorlar! 

Akis semasi

Vatandaslarin katilimi 

Eyalet baskaninin dilegi üzerine Ottakring Bölge 
Bakim Birimi, Brunnen semtinin deger kazanmasi 
için görüsmeleri ve ön çalismalari baslatmistir. 
Bunu takip eden zaman içerisinde MA 21 A, tüm 
katilimcilarla baglanti kuruldugu bir katilim toplantisi 
organize etmistir. 
Bu prosesin baslangici, tüm Brunnen pazari ile ilgisi 
olanlarin sorunlarini ögrenerek çalisma gruplarinda 
tartisilmasi ile yapilmistir. Bu sekilde kazanilan 
öneri ve fikirler, yetki verilmis yurttaslar, hemseriler,
pazar ziyaretçileri, planlayicilar ve politikacilardan 
olusan planlama grubuna, daha derin görüsmelere 
esas teskil etmek için yarar saglamistir. Bu islemin 
önemli boyutlari : bilgi nakli, zitliklarin dengelenmesi 
ve çalisma gruplari ile planlama toplantilarinin 
teknik nezareti. 
2003 senesinin ilk baharinda yapilan üç planlama 
toplantisindan sonra ilk senaryolar ve yapilandirma 
önerileri daha genis bir kitleye sergilenmistir. Bunu 
takip eden üç planlama toplantisinda bunlar 
kesinlestirildi ve derinlestirildi. 
2003 senesinin Ekim ayinda bu planlama safhasi, 
bir kapanis gösterisinde katilim isleminin 
sonuçlarinin sunumu ile sona erdirildi. Öneriler, 
sorumlu birimlere iletildi. 

Hedefler 

Planlama grubunun üyeleri, planlama prosesinin 
baslangicinda istege bagli olarak, asagida bulunan 
ve tüm önerilen tedbirleri siraladiklari hedefler 
konusunda anlasmaya varmislardir. En önemli 
hedefler konusunda, en basindan itibaren fikir birligi 
hakimdi : Brunnen pazari tüm varligi ile deger 
kazanmaliydi : pazar olarak, iletisim mekani olarak, 
serbest alan ve trafik bölgesi olarak, birçok kültürü 
içinde barindiran ve hafif sekilde yenilenmis bir 
semt olarak. 


Brunnen sokagi. 

Pazar bölgesi 

Pazar bölgesi, pazar amaçli kullanim alanini isaret 
etmektedir ve diger yararlanmalar karsisinda 
(örnegin pazara uygun olmayan araçlarla geçmek 
gibi) kisitlamalar ve hatta yasaklar mevcuttur. 
• Bütün Brunnen pazari, 24 saat boyunca pazar 
alani olarak ilan edilmeli ancak yalnizca pazarin 
açik oldugu saatlerde satis yapilabilmelidir. 
• Pazar alaninin zaman içindeki genislemesi ile, 
sabit tezgahlar gece de orada kurulu kalabilir, 
böylece tasinabilir tezgahlarin her gün sökülüp 
tekrar kurulmasi sorunu ortadan kalkar. 
• Polis, Ambulans ve Itfaiye araçlarinin ve çöp 
tankerlerinin girisi çikisi aynen saglanir. 

Pazar saatleri 

• Brunnen pazarindaki pazar tezgahlarinin açilis 
saati su anda Pazartesi ile Cuma arasi saat 
sabah 6‘dan aksam 18:30‘a kadar, Cumartesileri 
ise sabah 6‘dan ögleden sonra 14:00‘e kadar, 
ayin her birinci Cumartesi günü ve Noel‘den 
önceki son Cumartesi, “uzun” Cumartesi 
günleridir. En kisa zamanda, pazarin açik oldugu 
saatler uzatilmalidir. 

Yayalar için trafige kapali bölge 

• Brunnen sokagi, pazarin kuruldugu günlerin 
disinda da ve Pazar ve tatil günlerinde de 
yalnizca yayalar için açiktir. 
• Mesai saatinin baslangicindan önceki sabah 
saatlerinde ve aksamlari pazarin kapandigi 
saatlerden sonra Brunnen sokagina mal indirme 
ve bindirme islemleri için araç sokulabilir. 
• Uzun vadede, tüm Brunnen sokaginin tekdüze 
bir yaya kaldirimi seviyesine yükseltilmesi 
planlanmaktadir. Aksam ve gece boyunca, yayalar 
için trafige kapali bölge, gündüz hakim olan 
yayaya karsi saygiyi, dükkanlarin kapanmasindan 
sonra da sürdürebilir. 
• Aksam olunca bosalan otoparklar, hemseriler ve 
yayalar için daha genis bir alan saglamaktadirlar. 
• Pazarin açik olmadigi saatlerde komsu 
semtlerden giris yine mümkün olacaktir. 


Brunnen semti – Trafik. 

Brunnen pazari, simdiden toplu tasima araçlarinin 
agina baglanmis bulunmaktadir. (U6, J, 33, 44, 46). 
Brunnen pazarinda yapilacak yayalar için trafige 
kapali bölge önerisinin, dogal olarak tüm semte 
etkileri de olacaktir : 

Brunnen sokagi 

• Brunnen sokagi, Thalia sokaginin ve 
Neulerchenfelder sokaginin haricinde, yaya 
kaldirimi seviyesine yükseltilmelidir. 
Böylece düzensiz sokaklarin dört yol agizlarinda, 
araçlarin geçis hizinin azaltmasina neden 
olunacaktir. 
• Brunnen sokagina, pazarin kapali oldugu 
zamanlarda sabah ve aksam saatlerinde ve de 
hafta sonlarinda komsu semtlerden teslimat 
yapilmasi, yalnizca pazar idaresinin onayina 
tabidir.
 
Brunnen semti 

• Tüm bölgede 30 km‘yi asmayan bir hiz siniri 
getirilmelidir. Bundan muaf olan çevre sokaklar 
ise, Thalia sokagi, Neulerchenfelder sokagi, 
Ottakringer sokagi ve Gürtel‘dir. 
• Brunnen pazarinin hemen yakininda ilave 
kurulacak kisa park etme alanlari sayesinde, 
pazarin araç ulasimina kolaylik saglanacaktir. 
Bu bölgeler ise sabahlari tezgah sahiplerine 
tahsis edilecek, gün içinde de bu kisa park etme 
alanlari pazarin müsterilerine hizmet verecektir. 
• Su siralar pazara mal getiren sahislarin orta 
büyüklükteki araçlari için yetersiz park yerleri, 
Schnellhammer sokaginda ek park yeri tahsisi ile 
iyilestirilecektir. 
Bu tür tedbirler sayesinde semtte bulunan park 
yerlerinin sayisi azaltilmayacak, yalnizca yeniden 
düzenlenecektir.
• Yeni insaatlar sayesinde, semt sakinleri için ek 
park yerleri çalismalari devam etmektedir. 

Gürtel‘den Brunnen pazarina 

Gürtel‘den – yalnizca bir blok ötede olmasina 
ragmen – Brunnen pazari, yayalar tarafindan 
neredeyse hiç fark edilmiyor. 
Brunnen pazarina estetik ve daha iyi düzenlenmis 
bir yol tayini ile, bu yogun trafik yolundan diger yöne 
bir akis saglanmalidir. 
• Friedmann sokagi, trafikte bulunan tüm araçlar 
için, Gürtel‘den Brunnen semtine direkt bir 
baglanti teskil etmektedir ve bu özelligi özellikle 
dikkate alinmalidir : geçis hizinin azaltilmasi 
sayesinde, araçlar ve bisiklet sürücüleri karisik 
bir trafik içinde birlikte yollarina devam edebilirler. 
Buna ek olarak halka açik alanlarin, agaçlandirma 
çalismalari ile güzellestirilmesi gerçeklestirilebilir. 
• Friedmann sokaginda, bisiklet yolunda yeni trafik 
levhalari ve isaretler arzu edilmektedir. 
• Neulerchenfelder sokagi, ticaret sokagi olan 
Brunnen pazarina estetik bir yaya yolu baglantisi 
için çok uygundur.


Brunnen Sokagi – Biçimlendirme. 

Degisik biçimlendirme tedbirleri sayesinde, Brunnen 
pazarinin görüntüsü aynen korunuyor, ayni anda 
dükkanlarin önünde halka hizmet verebilecek daha 
çok alan açiliyor. 

Yayalar için trafige kapali bölge 

• Brunnen sokaginin her yerinin ayni görünmesini 
amaçlayan çalismalar sayesinde, çok kullanisli ve 
kaliteli bir kapali bölge yaratilmistir. 
• Brunnen pazarinda alistigimiz gibi, merkezinde 
Markt sokaginda bulunan tezgahlarin her iki 
tarafta dizili sekli, oldugu gibi kalacak. 
Genis olan Markt sokaginin genisligi, pazari 
ziyaret edenlere gerektigi kadar yer ve öte 
yandan Polis, Ambulans, Itfaiye gibi araçlarin 
girebilmesine kolaylik saglamak için 4,00 metre 
olacak. 
• Pazar‘dan arkadaki dükkanlara kolay erisim 
saglamak için, tezgahlarin arasinda uygun 
mesafelerde araliklar açilacak. 
• Brunnen sokaginin en genis yeri, Schellhammer 
sokagi / Payer sokagi arasindaki bölge. Burada 
bulunan genis kaldirim ve hemen yakinindaki 
Yppen pazarina ve Piazza‘ya olan baglantisi 
nedeniyle, bu bölgede agaçlar ve ev ile tezgahlar 
arasinda daha genis bir alan birakilacak sekilde 
özel bir yapilanma gerçeklestirilecektir. 
• Özel biçimlendirilmis bölgeler, bilhassa Brunnen 
sokaginin diger enine sokaklarla olusturdugu 
dört yol agizlarinin bölgesinde genisletiliyor. 
Bu bölgeler dinlenme yeri olarak kullanilacak. 

Tezgahlar 

Brunnen pazarinin daha iyi yapilandirilmasi için 
her tezgah sahibi, derhal küçük miktarlarda katkida 
bulunabilir. Her bir tezgah türüne göre, nasil 
biçimlendireceginize dair danismanlik hizmetini 
veriyoruz. Yeni (degisik tiplerde) kurulacak tezgahlar 
için öneriler, bir el kitabinda gösterilecektir: 
• Pazar‘da bulunan tüm tezgahlar – pazar 
günlerinin de disinda – mümkün oldugu kadar 
seffaf olarak yapilandirilmalidir. 
• Kapali tezgah: tezgah pazar günlerinin disinda 
da, pazarlanan mali gösterebilmelidir, örnegin 
sanatsal fotograflar, isiklandirmali sergi veya 
vitrin, yapi gibi. 
• Açik tezgah: Boyasinin, tahtalarinin ve tentelerinin 
yenilenmesi, pazarin kapanisinda temizleme
imkani, hareketli parçalarin tamir edilmesi (tente, 
ahsap kürsüler) 
• Teknik altyapinin yenilenmesi (elektrikli zemin 
prizleri, su ve atik su baglantilari) 

Pazar müdürü 

Pazar için alinan insaat ve trafik önlemlerinin 
disinda, pazarin canlandirilmasi için çaba 
harcanmaktadir. Bunun için de, tezgah sahipleri ile 
birlikte Brunnen pazarinin güzelligini ve kalitesini 
artirma ve daha iyi ürün pazarlama çalismalari 
yapabilecek bir pazar müdürü fikri dogmustur. 
Pazar yönetiminin yapisi, tüccarlarin kendi 
organizasyonlarina uyacaktir. 
Pazar yönetiminin görevleri, iletisim, kamusal 
çalismalar ve tezgah sahiplerinin mesleki ve mali 
sorunlarinin danismanligi, bunun haricinde pazarin 
Brunnen bölgesindeki diger girisimler ve aktivitelerle 
baglanti kurmasini kapsamaktadir.


Brunnen semti – Yenileme. 

Yenileme atagi 

Insaat ve trafik açisindan alinan önlemlerin disinda, 
Ottakring bölge bakim biriminin yönetimi altinda, 
Brunnen semtinin yeniden canlandirilmasina 
ugrasilmaktadir. 

Bunun için asagidaki önlemler öngörülmüstür: 

• Hafif tezgah yenilenmesi: düzenleme gerektiren 
veya kullanilmayan gayri menkullerin yenilenmesi, 
bölgenin deger kazanmasi için önemli bir katki 
olusturabilir. Burada hedef : kullanilabilir bos 
alani olan, kaliteli yasama alaninin yaratilmasi. 
• Düzenleme tedbiri esnasinda olasi yer alti 
garajlar, bölgede yerlesim alaninin iyilestirilmesi 
için potansiyel olusturmaktadirlar. 
• Bos alanlar: bölgede mevcut bos alanlarin 
kullanim kabiliyetinin iyilestirilmesi ve yeni 
bos alanlarin olusturulmasi : avlularin hafif 
sekilde temizlenmesi, bos alan birlestirme 
sistemlerinin yaratilmasi, sokakta konaklama 
olanaklarinin iyilestirilmesi için önlemler ve 
de yüksek kaliteli kentsel bos alanlarin 
gelistirilmesi. 
• Bu rengarenk birliktelik ve komsulukta, Kültür ve 
Mekan Projesi “Ottakring‘de SOHO” kurulacaktir. 

Bu, gelecek için öngörülmektedir : 

Brunnen pazarindaki olumlu hareket atmosferinden 
faydalanmak için, degisik sahalarda planlama 
fikirlerinin gerçeklestirilmesi için çalismalar devam 
etmektedir: 
• Elkitabi: yeni Pazar durumu 
Yogun istek üzerine, suanda elimizde mevcut 
kaynaklarin özel olarak dikkate alinmasi ile, yeni 
insa edilecek pazar tezgahlari için bir el kitabi 
olusturulacaktir. 
Bu araç ile, tezgah sahiplerine ve resmi 
makamlara hizli ve verimli hareket kabiliyeti 
sunan, planlama isleminin kolaylastirilmasini 
saglayan bir modüler yapi sistemi gelistirmek 
istenmektedir. 

• Isiklandirma taslagi 
Brunnen sokaginda ve Schellhammer sokaginda 
yeni askili isiklar 

• Teknik altyapinin yenilenmesi 
(zemin prizleri, su ve atik su baglantilari). 

Ilk hareket adimlari 

• Umumi isiklandirma, sokagin ortasinda bulunan 
simetrik tezgah sirasina uygun sekilde yeni 
isiklandirma cisimleri (“Inci çiçegi” tipinde askili 
isiklar) ile donatilacaktir. 
• Her bir tezgahin yenilenmesi. “Seffaf kutu” 
Projesi, yenileme prosesimizin tesvik edici noktasi 
olarak algilanmalidir. 
Sonraki adimlar 

• Brunnen sokagina, “yayalar için trafige kapali 
bölge” sekline dönüsmesi için adim adim sekil 
verilmesi. 

Trafik önlemleri 

• Brunnen sokaginda yayalar için trafige kapali 
bölge yönetmeligi. 
• Brunnen sokaginin yakin bölgesinde, yük indirme 
bindirme ve kisa park etme bölgelerinin yeniden 
organizasyonu. 

Kültürel aktiviteler 

• Ottakring‘de SOHO 2004 
Brunnen semtinin deger kazanmasi: 10-adim programi 


Kendinizi bilgilendirin! 

Brunnen semti 

• Bezirksvorstehung Ottakring 
16. Richard-Wagner-Platz 19, Tel.: 49196 16 110 
• Magistratsabteilung 19 
12. Niederhofstraße 23, Tel.: 811 14 88963 
• Magistratsabteilung 21 A 
1. Rathaustraße 14-16, Tel.: 4000 88564, 
E-Mail: brunnenviertel@m21aba.magwien.gv.at 
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung 
• Magistratsabteilung 33 
11. Senngasse 2, Tel.: 797 75 92310 
• Magistratsabteilung 59 
16. Yppenplatz 4, Tel.: 405 61 74 
• Gebietsbetreuung Ottakring 
16. Haberlgasse 76, 
Tel.: 406 41 54, Fax: 403 79 33,
E-Mail: gb16@kaisme.at
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und 
Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und 14-16 Uhr, 
Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, 
Freitag von 9 bis 12 Uhr
• Gestaltung Brunnenmarkt 
Arch. o. Univ. -Prof. DI Ernst Maczek-Mateovics 
16. Haberlgasse 62/6, 
Tel.: 402 18 40, Fax: 403 90 18

Sehir planlamasi 

Alan tahsis plani
ile ilgili danisma ve bilgi:
• Planlama bilgi servisi 
1. Rathausstraße 14-16, Tel.: 4000 8840 
E-Mail: planauskunft@m21abb.magwien.gv.at 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 
Uhr 30, Dienstag u. Donnerstag bis 17 Uhr 30 
http://service.magwien.gv.at/flaechenwidmung 
• Güncel projeler ve planlamalar: 
http://www.magwien.gv.at/stadtentwicklung 
• Gürtel hedef bölgesi: 
Geschäftsstelle in der MA 21A, 
Tel.: 4000 88013
http://www.top.wien.at/guertel
• Wien online – Viyana sehri resmi web servisi: 
http://www.magwien.gv.at 

Diger ilgili kisiler 

• RWS – Regionales Wirtschaftsservice des WAFF 
(Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds), 
Back Office, 16. Payergasse 12,
Tel.: 403 29 22/11
• Wiener Bodenbereitstellungs- 
und Stadterneuerungsfonds 
8. Lenaugasse 10,
Tel.: 4035919, Fax: 4035919/86659
• WIFI Wien/ 
Einkaufsstraßen-Management 
7. Schottenfeldgasse 59,
Tel.: 522 03 66 DW 13, Fax: 522 03 66 DW 9
E-Mail: bachmann@wifiwien.at
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