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Ulaştırma Politikasında Federal Parla-

mento seçimlerinden sonra değişimler ge-

lecekmi? Taksi ve Limuzin için kurallar ay-

nımı kalacak? Yoksa Yolcu Taşıma Kanunu 

değişecekmi? Bu sorulara Taksiciler, Taksi 

Şirket Sahipleri ve Taksi Çağrı Merkezleri 

Cevap bekliyorlar. Berlin de gerçekleşen 

Taksi- ve Limuzin Derneğin hazırladığı Ge-

leceğin Taksi Forumunda Ulaştırma Uzm-

anları, Parlamento Milletvekilleri, sorulara 

cevap vermek için katıldılar.

En önemli Noktalarda Michael Donth 

(CDU), Kirsten Lühmann (SPD), Stephan 

Kühn (Yeşiller) ve Sabine Leidig (Sol Par-

tisi) aynı düşünceleri paylaşıyorlar: Tak-

si sunma-, taşıma- ve tarife görevlerini 

değiştirmek istemediler. Net bir ayrımda 

özel taşımacılıkla, ticari taşımacılık arasın-

da sabit gelir sınırları Politikacılarda yü-

ksek onay aldı. Katılan Taksi Şoförler ve 

Taksi Şirketleri kırsal alanlarda Taksi Hiz-

metlerini sağlamak için de tartışıldı. Diğer 

konular Ölçü Kanunuyla ilgili sorunlar, 

Tren, Otobüs, Taksi ve diğer Hareketliklile-

rin ödeme imkanları ve gelecekte Ulaşım 

Platformları oldu.  

GELECEĞİN TAKSİ FORUMU

POLITIKACILARIN AÇIKÇA İTİRAF ETMELERİ.

Taksinin geleceğiyle ilgili Milletvekillerin konuşmaları.

Taksi Sektörün Dijitalleşmesi çok ilerlemiş 

Politikacılarda bu Etkinlikten yeni Bilgiler 

edindiler. Taksi Şirket Sahibi Bayan Sabi-

ne Ernst, Berlin Çağrı Merkezi Kurucusu 

Bay Hermann Waldner ve Telekom Ko-

munikasyon Şirketinden Bay Thomas Sell 

ile yapılan bir Konuşma-Panelinde Taksi 

Sektörün ne kadar dijitalleşmiş olduğu 

netleşti. Ayrıca Müşteri isteklerini sağla-

mak için Insanların arasındaki kontağı da 

önemli.

BZP-Başkanı Michael Müller konuşma-

lardan pozitif bir sonuca vardı ve şöyle 

açıkladı: „Katılan dört Particiler Taksinin 

Genel bir İlgi parçası olduğuna kanaat 

getirdiler. Seçimden sonra da Politikanın 

düşüncelerinin değişmiyeceğini umuyoruz. 

Bizler ise her koşulda gelecekte Hiz-

metimizi bilindiği Güvenilir ve Modern şe-

kilde yerine getireceğiz.“

Video‘yu başlat >

http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2016/10/simpleshow_DE_Elephantlogic_Taxiverband_161005-1920x1080.mp4?_=1
https://youtu.be/1H1grj4z-bI
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tosunu  Ulaştırma Bakanına, Dobrindt 

(CSU), ve Hükümet Partileri CDU/CSU ve 

SPD’ye yazılı bir çağrı yaparak bu öneri-

lerden uzak durmalarını belirtti. Bir yanıt 

şuana kadar gelmedi.

BZP tahmin etmişti. Bu yüzden önceden 

tedbirini aldı: Kampanyalar „Güvenilir 

moderndir“ ve kamuya şuanki Sistemin 

gücünü göz önüne sermek istiyor. Bu 

kuralların değiştirildiği taktirde neler 

kaybedileceğini aktarmaya çalışılıyor.

Almanya genelinde git gide çoğala-

rak Taksilerde Kapı Reklamları, Koltuk 

başlıkları ve el ilanlarıyla Kampanya için 

yoldalar. Profesörlerin tespiti tekrar gös-

teriyor ki:  

 

Eğer Taksi Sektörü bugün birlik ve beraber 

buna karşı çıkmazsa geleceğimizi tehli-

keye atmış oluyoruz.  

H
içbir sabit tarife, Taksi-Plaka-Lis-

ans sınırı, Limuzinler Şirketlerine 

geri dönme mecburiyeti olmaması 

ve kadeve’yi yüzde 19’a çıkartılması. Bir 

grup Profesörler Taksi Sektörün deki nere-

deyse tüm kuralların kaldırılması için öne-

rilerde bulundular - ve böylelikle Uber ve 

benzeri Şirketlere yol açmak istiyorlar.

İşte bu yüzden Önerileri ciddiye almak ge-

rekiyor: Ulaşım Bakanlığının Bilim Danış-

ma Kurulundan geliyor olmaları. Yani Bi-

lim Adamlarının görevleri bu olayla ilgili 

Ulaştırma Bakanını bilgilendirmek. Bu 

şekilc Önerilerin gerçek yaşama dönüşme-

si bir hayli zaman alacaktır. Ancak Taksi 

Sektörünü bitirme planı Masaya konulmuş 

durumda.

Ucuz Rekabetten doğan Fiyat düşür-

meleri 

Bu Planlar nelere yol açar? Rapor tespi-

tin isteği tamamen bir Serbest Tarifesi. 

Yoğun Taksi talebinde Taksiler uçuk bir 

Ücret isteyebilir. Ama bu durumda en çok-

ta ucuz teklifciler Piyasaya akın edebilirler. 

Taksi-Plaka limitsizliğinden dolayı Şoförler 

PROFESÖRLER TAKSİ SEKTÖRÜNÜ YOK ETMEK İSTİYORLAR.

Bakanlık Danışma Kurulu değerlendirmesinde neredeyse bütün Kuralları ortadan kaldırma önerisinde bulundu.

arasındaki Fiyat Savaşınin artma ihtimali-

de büyüyebilir.

Öneriler sanki Kaliforniyadan Uber Şirketi 

tarafından yazılmış gibi okunuyor. Ulusla-

rarası çalışan arabulucular düzensizlikten 

faydalanmış olacaklar. Şoför ve Şirket Sa-

hipleri çok uygun tekliflere gitseler bile bu 

Modelde hep kazanan arabulucular ola-

caktır. Profesörler üstelik bir de Verginin 

yükselmesini istiyorlar: Taksilere yüzde 7 

yerine tam Katma Değer Vergisi yüzde 19 

olmasını istiyorlar.

Taksi Sektörü karşı koyuyor

Alman Taksi ve Limuzin Derneği (BZP) 

hızlı hareket ederek: BZP, Rapor tespitin 

kamuya yayımlanmadan önce protes-

POLITIKA



5

verlässlich ist modern taxi

NEDEN BİR KAMPANYA?

Taksi ve Limuzinler çok güçlü bir Hizmet sağlayıcılardır çünkü Yolcu Taşı-

macılığında belirli Kurallar vardır. Uber gibi Rakipler tabiki yükümlülük 

altına girmeden iyi turları bizden kapmaya çalışıyorlar. Söyledikleri ise 

„yenilenmek“ Yolcu Taşımacılığında asıl amaçları ayağımızın altındaki ze-

mini kaydırmak. 

Y
eni Rakipler başlangıçlarını yasa 

dışı Yöntemlerle denediler. Biz bu 

Deneyleri Mahkemelere taşıdık ve 

durdurduk. Şimdi ise Kuralları değiştirme-

kle mesguller. Halkla İlişkiler Faaliyetlerine 

ve Politika ya Lobicilik yapmak için büyük 

meblâğlarla a yatırımlarda bulunuyorlar.

Bu nedenle „Güvenilir moderndir“ Kam-

payamızı başlattık. Kampanya bizim 

gücümüzü sunuyor. Açıkça ortaya koyuyor 

ki bu gücün güvenilir genel koşullar altın-

da, Adil ve Kanunen düzenlemeler içerisin-

de bulunduğu. 

Taksi ve Limuzinler herkese güvenilir bir 

yolculuk sağlamakta. Bizim görevimiz 

Almanya’da herkesin istediği saatte he-

define ulaşabilmesini sağlamak. Bizim 

Müşterilerimize sunduğumuz güvenli, 

muayeneden geçmiş Araçlar, profesyonel 

Bay ve Bayan Şoförler ve kanunen düzen-

lenmiş sabit Ücretler sunuyoruz.

Yolculuk yapma istekleri değişmekte ve bu 

ihtiyacı karşılamak için teknolojik ilerleme-

ler gelişmektedir. Taksi ve Limuzinler ken-

dilerini giderek geliştiriyorlar. Biz bu  yola 

yeni Teknikler getiriyoruz: Komunikasyon-

dan Motor Teknolojisine kadar.

Bu bile bizim Kampanyamızın bir 

parçasıdır

Taksi ve Limuzinler çok güçlü Hizmet sağlayıcılardır:  

Bizler eminiz - Güvenilir moderndir. .  

Biz Politikanın güçlü Ortağıyız ve yenilikci Hareketlilik  

tekliflerinde tasarım yardımcısıyız.

KAMPANYAMIZ

Yolcu Taşımacılıkta adil bir Piya-

saya ulaşmak için tüm Hizmet 

verenlerin ve sağlayacıların Hak 

ve Yükümlülükleri aynı olması 

gerekiyor. 

„Her Sene biz 150 milyonun 

üzerinde İnsanı gece yarısı 

güvenli bir şekilde hedeflerine 

ulaştırıyoruz.“
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Kampanyamız sadece hepimiz bir ağız-

dan konuşursak etkili olacaktır - Şoförden 

Derneğe kadar.

 

Taksilerimiz, Siyasete ve Müşterilere hi-

kayemizi iletmesi için mükemmel bir or-

tamdır. Sonuçta Siyasetciler, Gazeteciler 

ve Görüş Yapımcılarda bizimle yolculuk 

yapıyorlar.

Ama en önemlisi sizlersiniz:  

Müşterilerinize bizim hikayemizi anlatın.  

Bizler sadece adil Kurallar olursa her za-

man güvenilir kalabiliriz. Bu mesaj her 

yere ulaşması gerekir. Böylece geleceğimi-

zi sağlayabiliriz.

www.verlaesslich-ist-modern.taxi

(Web Sitesi Almanca)

Kampanyamızın birçok pratik  

bileşeni var:  

• Araçlarımız için Reklam motif-

leri, 

• Endişelerimiz için Koltuk Başlığı 

Reklam Kapaklarımız , 

• Araçlarımıza Reklam yapışkanı, 

• Yolculara dağıtmak için el ilan-

ları. 

Tüm Malzemeler kolayca inter-

net-mağaza üzerinden sipariş 

edilebilinir: 

verlaesslich-ist-modern.de/shop 

(Web Sitesi Almanca)

KAMPANYAMIZ

„Güvenilir modern 

dir bir  

Katılım Kampanyasıdır.“

http://www.verlaesslich-ist-modern.de
http://www.verlaesslich-ist-modern.de
http://verlaesslich-ist-modern.de/shop
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Video‘yu başlat >

Taksimiz neden önemli?

http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2016/10/simpleshow_DE_Elephantlogic_Taxiverband_161005-1920x1080.mp4?_=1
http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2016/10/simpleshow_DE_Elephantlogic_Taxiverband_161005-1920x1080.mp4?_=1
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Bizim App’lerimiz: taxi.eu, Taxi Deutschland, cab4me 

Başka App’ler Taksi Merkezlerle beraber çalışmıyorlar. Te-

lefon numaları devam iletiliyor, Müşteri Hareket-Profilleri 

oluşturuyorlar ve Verileri Reklam için kullanıyorlar. Biz bun-

ları yapmıyoruz.

DİJİTALLEŞME ÖNCÜSÜ.

Dijitalleşme Toplumumuzu, İş Dünyamızı ve Hareketliliğimizi değiştirmek-

te. Biz bu gelişmenin öncüsüyüz. Topluma faydası artması için Teknoloji 

İnovasyonlarını kullanıyoruz.

Y
üksek Değer demektir: İnsanları 

ulaşımda daha hareketli, Şehirle-

ri daha temiz ve İş Yerlerini daha 

güvenilir hale getiriyoruz. İyi yenilikler Ins-

anları faydalı tutar. Ama bu kendiliğinden 

gelişmez. Dijitalleşme kendisini oluşturan 

değildir, aktif şekillendirilmek ister. Biz 

bunu senelerdir yapıyoruz ve en çok İnsan-

ların isteklerine önem veriyoruz.

Dijitalleşme zorluklarda getiriyor. Müş-

teriler hakkında her dijital kayıtlarla ber-

aber hassas Veri Bilgiler oluşuyor: Telefon 

numarası, Hedef ve Hareket-Profilleri. Bu 

Veriler bizde emin ellerde.    

Bizim Taksi Çağrı Merkezleri ve Taksi 

Çağrı App’leri taxi.eu, Taxi Deutschland 

ve cab4me verileri Şifreliyor ve görev bit-

tikten sonra siliniyor. 

Hepsi bunu yapmıyor: Taksi Merkezler-

le beraber çalışmayan App’ler Telefon 

numaları Taksi Şoförüne iletiyorlar, Ha-

reket-Profilleri oluşturuyorlar ve Reklam 

için Verileri kullanıyorlar.

Dijitalleşme sadece büyük Şirketler için 

değildir - Taksi ve Limuzinler orta halliler 

için de demektir. Bizim güçlü ağımız küçük 

ve orta büyük Şirketlerden sağlanıyor. Ko-

operatifler kurup Taksi Çağrı Merkezleri 

işletiyorlar. Merkezler arabuluculuğu hem 

dijitalleşmiş - App, İnternet, Facebook, 

WhatsApp ile veya klasik Telefon üzerin-

den üstleniyorlar. 

Diğer kuruluşlarla olan büyük farkı: 

Taksi Sektörü için kendine kazanç geliri 

olmadan yapıyor. Başka App’ler Yatırım-

cıların kazanç beklentilerini yerine getir-

mek için de Dış bir Ülkeden Vergi Yasa 

boşluğunu kullanıyorlar. Biz buna karşıyız 

ve güçlü bir orta hallilerle beraberiz - Al-

manyada Vergi ve Sosyal gider dahil.

DİJİTALLEŞME

Film abspielen >

http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2016/10/simpleshow_DE_Elephantlogic_Taxiverband_161005-1920x1080.mp4?_=1
http://www.verlaesslich-ist-modern.de/wp-content/uploads/2017/06/Taxi1final1706.mp4
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O‘nunla yolculuk yapmak çok eğlenceli! 

Genç Taksici samimi ve profesyonel du-

ruşundan dolayı, bana anlattığına göre, 

memnuniyet duyduğu sabit Müşterilerin-

den de görünüyor.

Kendisine güncel Çocuk ve Gençlik Yasasın 

daki değişikliklerinden ve ayrıca Aile ve 

İş Hayatıyla ilgili Yasalarla ara bulmanın 

zorluklarından anlattım. İşte tam bu De-

mir Bey’in konusuydu. Hikayesini bana an-

lattı: 34 yaşında olmasına rağmen daha 

yeni bir Taksici olduğunu vurgulayarak 

Ailesi için Taksicilik Mesleğini seçtiğini söy-

ledi. 

İki Çocuğunun Annesi olan Eşi daha Üni-

versite ye gidiyor. İki vardiyeli çalışmakta 

zorlanmış olan Endüstri Makinist Demir 

Bey Eşinin Çocuklarıyla ilgilenmesi gittikçe 

ağır olmaya başlamış. Hiç kimse bu du-

rumdan memnun değilmiş.

Kendi işinin Patronu olmak için tüm 

artıları ve eksileri birbirleriyle değer-

TAKSİDE AİLE POLİTİKASI.

Birkaç ay önce Parlamentoda Aile Politikası tartışmasından sonra evime 

Taksisiyle götüren Bay Demir Beyle tanıştım. Federal Parlamento Aile Ko-

mitesinde görevli olduğumu söyleyince Demir Bey’in ilgisini çektim ve çok 

hızlı bu konu hakkında konuşmaya başladık.

Christina Schwarzer 

Federal Parlamento Üyesi 

lendirdikten sonra, Endüstri ve Ticaret 

Odasında Taksi ve Limuzin için Imtahanı 

başarmış, Taksi satın aldıktan sonra birlik-

te hemen Fiskaltaksimetre taktırmış - ve 

gerçekten hiç pişmanlık duymamış. 

Işinden çok memnun olduğunu tekrar 

görüştüğümüzde hep söylüyor. Eşine 

yardımcı olmak için çalışma saatlerini 

ona göre ayarlıyor. Öğlenden sonra da 

çocuklarına bakma görevini severek üs-

tleniyor - Akşamları birkaç Tur için daha 

çalışmaya çıkıyor.

Her seferinde Demir Bey‘le buluştuğum-

da seviniyorum ve Taksicilik Mesleğine 

duyduğu heyecanı görmek çok hoşuma gi-

diyor. 

SEYİR DEFTERİ - POLİTİKACILAR TAKSİDE YAŞADIKLARINI YAZIYORLAR
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Bir 404 Film artistir 

Zierau‘un Peugeot‘su sadece Taksi olarak 

kiralık değil. Özel etkinlikler, Düğün, Şehir 

gezisi veya Fotoğraf çekimi için de müm-

kün. Çeşitli Film yapımlarda rol aldı ve bu 

aralar Reklamlarda da yer almakta. 

404 Peugeot‘su bakış çeliyor: Matthias 

Zierau bize „İnsanlar güzel arabalarını ne-

den çirkin yeni araçlara değiştirdiğini ço-

cukluğumdan beri anlamış değilim“, diyor. 

Kendisi birkaç dönem Hukuk okumuş ve 

Eski Araba Tiryakisi. Övgüyle şu sözleri 

kullanıyor „Atmışlı Yıllara kadar arabalar 

ve dizaynları Özelliğe sahipti“. 

 

Araba üzerinde fazla Bilgisi olmayan-

lar Fransız Klasiğini eski DDR‘de üretilen 

Trabiyle karıştırıyorlar. Şimdiye kadar kaç 

kilometre yaptığını ancak tahmin edebili-

riz. Şu anda Takometrede 3000 üzerinde 

göstermekte. Nedenide göstergenin beş 

rakamlı olması - 99999 dan sonra tekrar 

sıfırlanıyor. „Ben yaklaşık 180 bin kilomet-

re yaptım“, diyor Zierau. 

 

Meslekten olmayanlar sık sık böyle 

düşünüyorlar: Evet, evet - eskilerin mas-

rafları çok oluyor. Zierau öyle olmadığını 

hesaplarla gösteriyor. Araba Sigortasın-

dan başlıyor. Klasik Arabalar daha uygun, 

kazalar bu arabalarla daha az oluyor. 

Ancak: Onarımı ve bakımı için düzenli 

yatırım yapılması gerekiyor. Birçok ta-

mir işlerini kendisi yaparken birazını baş-

kalarına bırakıyor. Zierau „Ortalama ve 

normal olarak Şehrin dur kalk trafiğinde 

12 Litre tüketiyor. Ama Arabam yaklaşık 

sadece bir ton ağırlığında. Yenileri daha az 

yakıyor ve daha ağırlar. Ağırlığı harekete 

geçirilmesi için.

Enerji kullanılması demektir - ve sadece 

Taksi durağında Taksiyi öne çekmek olsa 

bile“, diye anlatıyor. Hesapta elbette satın 

almak ve Taksiye çevirmek yeni almaktan 

daha uygundur. Üstelik: Yeniler gibi değer 

kaybetmiyor tam tersine 404 Peugeot‘nun 

değeri artıyor. 

Taksi Sahibinden 

daha yaşlı.

REKORLAR

c Motor-talk.de
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Ö
zel araçlar statü sembölü ola-

rak git gide daha çok cazibesini 

kaybediyor. Genç Şehirliler bir 

Araba sahip olmaya artık bir anlam vere-

miyorlar. Buna ek olarak maliyet, çevre ve 

iklimin korunmasıda Hareketlilikte bir rol 

alıyor. İnsanlar ulaşımı organize etmek için 

değişik yöntemler arıyorlar. 

Toplu taşıtımın yanısıra da giderek Aplika-

syon üzerinden paylaşım daha çok önemli 

bir hale gelmektedir. Beraberce bir Yol-

culuk yeni trend olarak Taxi-Sharing ismi 

altında adlandırılıyor. Piyasada ilginç ve 

ileriye dönük kavramı giderek yerini al-

maya başlıyor. 

Fikir: App‘le A‘dan B‘ye bir yolculuk rezer-

vasyon yapılır ve bu yolda aynı yöne git-

mek isteyenlerde katılabiliyor. Herkes is-

tediği hedefe ulaşır ve ücreti tüm yolcular 

arasında paylaşılır.

Taksi Sektörü olarakda bu trendle gitmek 

istiyoruz. Teknoloji çözümlerin yanısıra 

Siyasetten de desteğe ihtiyacımız var. 

Paylaşım-Modellerini ekonomik ve daimî 

dönüştürebilmek için Yolcu Taşıma Kanun-

da buna göre ayarlamalar gerektiriyor.

Bizim Dernek olarak önerilerimiz Toplu 

taşımacılığı Yolcu Taşıma Kanuna enteg-

re edilmesi ve işveren statüsünü belirliyen 

net kurallar, ücretler ve lisans şartlarını 

yazılı olarak bildirmeleri.

TAXI-SHARING

Taksi Paylaşımı.

Her gün milyonlarca İnsanlar bir yerden bir yere gidiyorlar. Fonksiyonlu 

bir Trafik Sistemi olmadan iş yerlerine geç kalırlar ve boş zamanlarında 

istedikleri gibi hareket edemezler. Ulaşım türleri özellikle Şehirlerde derin 

değişiklikler içerisinde.
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D
aha sıkı Emisyon mevzuatları,  

içten yanmalı motor yerine Elekt-

rikli motor gücü ve Benzin İstasyon 

yerine Şarj İstasyonu. Sanayi, Siyaset ve 

Bilimciler için iddialı uzun bir hedef listesi.  

• Almanya 2020 yılına kadar Elektrikli 

Ulaşım mobiletesinde Liderliğe yüksel-

mek ve önemli bir rol almak istiyordu. 

Şuan için istediklerini başaramadılar. 

Stratejisini Politika Elektrikli hareket-

lilikte yardım edebilecek tüm aktörleri 

katarak düzeltti. 

• Başarılı hedeflere varmak için toplu-

mun büyük caba göstermesi gerekiyor 

ve sadece bir Elektrikli Araba yapma 

düşüncesi yetmiyor. 

 

• Birçok diğer bileşenler, verimli uzun  

Akülerden, kapsamlı şarj altyapısı, yeni 

sürücü teknolojilerinin gelişmesinde ya-

sal düzenlemelerin teşvik elektrik ha-

reketlilik sisteminde bir rol oynamakt-

adır.  

• Birçok noktalarda daha geliştirilmekte 

veya ayağa kalkma döneminde..

Biz bu nedenlerden dolayı ge-

liştirilmesinde aktif olmak is-

tiyoruz ve siyasete ortak gibi 

yanındayız.

MOTOR TEKNOLOJİSİ

Klasik yerine Elektrikli.

Ulaşımın geleceği Elektrikli araçlarda. Ayrıca bu Teknoloji İnovasyonuna 

itici gücü veriyor, yeni iş modelleri sağlıyor ve aynı zamanda Çevre ve İkli-

mi koruyor. Taksici olarak biz bu trendi fark ettik ve giderek prizdeki güce 

güvenmeye başladık. Ancak bizim açıdan bir dönüşüm için de geniş kap-

samlı yatırımlara ve bir de Siyasetten destek gelmesi gerekiyor.



Deutscher Taxi- und

Mietwagenverband e.V. (BZP)

Gerbermühlstraße 9

60594 Frankfurt am Main

verlaesslich-ist-modern.taxi

(Web Sitesi Almanca)

Sonraki PAUSENBROT  Eylül 

2017 de çıkacak:

 

Federal Palamento 

Seçimi 2017. 
 

App, Internet, Faceboo vor der 

Bundestagswahl. 

Her Kanal’dan Taksiyi 

Yönlendirme. 

App, Internet, Facebook, Çağrı 

Merkezi: Birbirleriyle uyuşması 

başarı verir.

http://www.verlaesslich-ist-modern.de/
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