ELEKTRİKLİ SKUTER İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNE
YENİ DÜZENLEME

THE NEW REGULATORY REGIME CONCERNING
ELECTRIC SCOOTER OPERATORS

Elektikli Skuter Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 14 Nisan 2021
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

The Electric Scooters Regulation (“Regulation”)
published in the Ofﬁcial Gazette on 14 April 2021.

Çevre dostu bir alternatif sunarak yaygınlaşan, paylaşımlı
elektrikli skuter (“e-skuter”) işletmeciliği faaliyetinin
düzenlenerek ulaştırma ağıyla bütünleşmesi amaçlanmaktadır.

The Regulation lays out the legal framework for the shared
electric scooter (“e-scooters”) business, paving the way to
integrate e-scooters into the transportation network as an
eco-friendly alternative.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin kısa bir özetini aşağıda
bulabilirsiniz:

The following is a brief summary of the legal framework
introduced by the Regulation:

Ruhsatlandırma. Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetleri
için 2 aşamalı bir lisanslama süreci gelmiştir. Buna göre:

Licensing. Shared e-scooter operations are now subject to a
two-tiered licensing procedure as follows:

was

o Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti gerçekleştirmek
isteyen kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından
verilen bir yetki belgesi sahibi olması gerekmektedir.

o Businesses looking to conduct shared e-scooter
operations must obtain an authorization certiﬁcate from
the Ministry of Transportation and Infrastructure.

o Yetki belgesi almış kişilerin, ayrıca paylaşımlı e-skuter
faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler için

o Persons who have an authorization certiﬁcate also need
to obtain a shared e-scooter permit for e-scooters that will
be used in their shared e-scooter activities to be issued by:

• Büyükşehir belediyelerinde UKOME’den,
• Büyükşehir belediyesi olmayan illerde il traﬁk
komisyonundan,
paylaşımlı e-skuter izni almaları gerekmektedir.

• The Transportation Coordination Center (UKOME in
Turkish) in metropolitan municipalities,
• Provincial trafﬁc commissions in municipalities.

Piyasa Kurgusu. Paylaşımlı e-skuter izinlerinin, piyasada
tekelleşmeye
mahal
vermeyecek
şekilde
verilmesi
öngörülmüştür. Her bir yerleşim biriminde verilecek azami
paylaşımlı e-skuter izninin (istisnalara tabi olmak kaydıyla,
nüfusun 200’de birine kadar) en fazla beşte biri, aynı yetki
belgesi sahibi tarafından alınabilecektir. Bir başka deyişle,
birden fazla işletmecinin yer aldığı bir piyasa kurgulanmak
istenmektedir.

Market Design. Shared e-scooter permits are to be granted in
a way that discourages monopolization in the market. Each
authorization certiﬁcate holder will be able to obtain shared
e-scooter permits amounting up to one ﬁfth of the maximum
permissible shared e-scooter permits (up to 1/200 of the
population, subject to certain exceptions) in a given district. In
other words, the Regulation envisages a market structure
where multiple operators are to co-exist.

Paylaşımlı e-skuter kullanım ücretleri için taban ve/veya tavan
ücret tarifesi uygulaması getirilebileceği de düzenlenmiştir.

The Regulation also enables the administration to impose a
tariff with minimum and/or maximum prices applicable to
shared e-scooter service.

Yerli İmalat. Yetki belgesi sahiplerinin hizmet verecekleri
e-skuterların en az %30’u, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından belirlenecek yerlilik esaslarına uygun olmalıdır.

Domestic Content Requirement. At least 30% of the
e-scooter ﬂeet must be domestically manufactured to comply
with the domestic content principles to be determined by the
Ministry of Industry and Technology.

Geçiş Dönemi. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce
halihazırda paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapanlar, 31
Temmuz 2021 tarihine kadar Yönetmelik hükümlerinden muaf
tutulmuştur.

Transition Period. Existing shared e-scooter operators are
held exempt from the provisions of the Regulation until 31 July
2021.
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