
Taksi mi, Uber mi? Takım 
tutmayı seven halkımız as-
lında bu konuda da aynı şe-

kilde taraf tutmaya çalışıyor. Yağ-
murda yolcu almayan, araç içinde 
sigara içen, agresif araba kullanan, 
kurallara riayet etmeyen, klima 
açmayan, para üstü vermeyen, kü-
fürlü konuşan, yakın mesafe yolcu 
almayan taksi şoförlerini hayatla-
rının bir noktasından hatırlayanlar 
Uberci oldular. Oysa ülkemizdeki 
her beş mobil telefon abonesinden 
iki tanesinin telefonu akıllı olmadı-
ğı için Uber hesabı da olmayacak. 
Sokaklarda dolaşarak yolcu arayan 
taksilerin müşterileri ise her zaman 
olacak.
Peki, karşı takımın taraftarları kim-
ler? An itibarıyla 1 milyon 720 bin 
TL değerindeki plakalara sahip 

olanlar ile (ki aynı plaka 2004 Ocak 
ayında 258 bin TL olduğu için yılda 
%41 brüt getiri sağlamış) bu pla-
kaları aylık 7,800 TL’ye kiralayan 
galericiler maçın sonunu gördükleri 
için karşı takımdalar. Maçın sonu 
derken, bu maç aslında daha önce 
başka yerlerde de oynandı. Örne-
ğin; 2013’te 1 milyon doların üze-
rinde satılan New York kenti taksi 
lisansları Uber ve benzeri şirketlerin 
etkisiyle 2018 Ocak itibarıyla ancak 
200 bin dolardan alıcı bulabiliyor-
du.
İstanbul’da en son 1998 yılında 
taksi taşımacılığı ihalesi yapıldı. O 
günden bugüne kadar taksi plakası 
sayısı 17,395’te sabit kaldı (Türki-
ye genelinde ise hâlen 76,150 taksi 
plakası var.). Bu plakalara kaç kişi 
sahiptir bilemiyoruz, çünkü kanuni 
olmasa da “bijon hisse” denilen ve 
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plakanın %6.25’ine tekabül eden hisse payları bile 
var; ama bu piyasaya, plaka kiralayan galericiler 
yön veriyor diyebiliriz. Televizyonlara baktığınızda 
bu takımda sanki taksi şoförleri de var kanısına ka-
pılabilirsiniz; ama İstanbul’da Uber’e kayıtlı 5,000 
sürücüden yaklaşık 2,000 tanesinin sarı taksi şoförü 
olduğunu göz ardı etmemek lazım. Her durumda, 
hizmet verdikleri sektörün hemen hemen tüm pay-
daşlarının yararına olan “yemek sepeti” ve benzeri 
uygulamalardan farklı olarak Uber ve benzeri plat-
formlar taksi sektöründe ülkemizde ve dünyada 
farklı tarafları karşı karşıya getirecek dönüşümler 
yaratıyorlar. Bu yazıda, bu dönüşümleri sekiz soru-
da inceliyorum.

1. Maçın Sonunda Ne Olur?

Maçı sarı taksi de kazansa, Uber de kazansa şoför 
milletinin cebine giren değişmeyecek. Kamu gerek-
li önlemleri almazsa her iki durumda da taksi şoför-
leri hakları bakımından tatmin olmayacak. Şu an 
Uber çok yaygın değilken, yasal bazı zorunlulukları 
yerine getirmeyerek elde ettiği maliyet avantajından 
dolayı şoförlere daha iyi imkânlar sağlıyor olabilir; 
fakat işin yaygınlaşması durumunda şoförlerin el-
lerine geçen, sarı taksiden kazandıklarından pek de 
farklı olmayacak. Maçın sonunu gören ABD’deki 
bir çalışma, çoğu Uber sürücüsünün asgari ücretten 
daha az kazandığını kestiriyor. Burada dikkat edil-
mesi gereken husus, Uber sistemine giren her yeni 
sürücünün şirkete marjinal maliyetinin neredeyse 
sıfır olması. Oysa o sürücünün şirkete marjinal fay-
dası hâlâ pozitif, çünkü ne kadar büyük bir platform 
haline gelirse o kadar iyi. Dolayısıyla şirket olabil-
diğince şoförü sisteme dâhil etmek isteyecek.
Trafik çilesi de kim kazanırsa kazansın bitmeyecek. 
Taksi şoförlerinin bir kısmı kabadır sabadır doğru; 
ama beni de İstanbul trafiğine her gün tek vardiya 
12 saat koysalar, ben de ben olmaktan çıkardım. 
Uber sürücüleri de bu memleketin evladı olduğu 
için biz kamu olarak önlem almazsak bugün kibar 
bulduklarımız işin yaygınlaşmasıyla şimdiki orta-
lama taksi sürücüsüne yakınsayacak. Ayrıca Uber 
yaygınlaştıkça sürücüleri de aynı sarı taksiler gibi 
merkezi bölgelerde dolaşır ya da sürekli park eder 
hale gelecekler. Yine ABD örneğinden biliyoruz 
ki bu, trafik yoğunluğuna ciddi katkıda bulunacak. 
Başka ülkelerde var olan versiyonları gelirse Uber 
şahıs araçlarını da taksi olarak kullanacak ve bel-
ki de otobüs durağına yürümeye tenezzül etmeyip 
Uber çağırıp geçeceksiniz. Böylece yalnızca sarı 

taksinin değil, toplu taşımanın bile rakibi olacak. 
Oysa ulaşım kamunun ilgi alanına girer. Dolayı-
sıyla kamu bu hizmetin kalitesini ve standartlarını 
kontrol etmekle mükelleftir. Yanlış anlaşılmasın, 
“Yasaklayalım gitsin.” demiyorum.

2. Kamu, Taksi Piyasasına Neden 
Müdahale Eder?

Taksi mi, Uber mi? Aslında sorunun cevabı çok ba-
sit: hem taksi hem Uber. Nedeni de çok basit: Bi-
reylere tercih hakkı vermek toplum refahı açısından 
daha iyidir; ama bu noktaya gelebilmek için önce-
likle taksi piyasasının neden regülasyona tabi oldu-
ğunu anlamamız (hem de çok iyi anlamamız) gere-
kiyor. Genel olarak, regülasyon, tam rekabetçi bir 
piyasa kurulamıyorsa ve bunun neticesinde meyda-
na gelen piyasa aksaklığı toplum refahını önemli öl-
çüde kısıtlıyorsa devletin müdahalesi veya regülas-
yonu gerekir ve yeryüzündeki “tüm” devletler şu ya 
da bu biçimde bazı piyasalarda mutlaka regülasyon 
uygularlar. Taksi piyasası da hem miktar (lisansla-
ma kanalıyla) hem fiyat (açılış ücreti, mesafe tari-
fesi, zaman tarifesi, kısa mesafe ücreti belirlenmek 
suretiyle) hem de araç ve sürücü standartları bakı-
mından hemen hemen her ülkede yerel yönetimler 
kanalıyla kamu müdahalesine tabidir. İrlanda başta 
olmak üzere bazı ülkeler bu regülasyonları kaldır-
mayı denemiş; ama sonradan geri adım atmışlardır. 
Taksi piyasasındaki müdahalenin nedenini anlamak, 
devletin Uber’e karşı tavrının nasıl olması gerekti-
ğine karar verirken en önemli noktalardan biridir. 
Regülasyonun nedenine gelmeden önce regülasyo-
nun biçimini biraz daha açıklamak isterim. Taksi pi-
yasasındaki regülasyon taksi ücretleri, sürücü, araç 
kalitesi ve taksi piyasasına girişi en başta müşteri-
leri ve sürücüleri korumak adına düzenler. Regü-
lasyonun ana unsurlarından biri kamu güvenliğidir. 
Burada araçların fiziki koşulları ve güvenliği ön 
plana çıkmaktadır. Bu amaçla araç büyüklüğü, yaşı, 
araç muayenesi ve kimliği gibi noktalarda standart-
lar getirilmektedir. Sürücü standartlarında ise sürüş 
kabiliyeti, adreslere hâkimlik, adli sicil gibi işe uy-
gunluk ölçütleri öne çıkmaktadır. Ücret tarifelerinin 
varlığı ve bunun araç içinde ilan edilmesi gibi zo-
runluluklar yolcudan fahiş ücret almayı önler. Di-
ğer yandan, minimum ücret uygulaması ile (şu an 
İstanbul’da 10 TL) sürücülerin kısa mesafeler için 
yolcu alması teşvik edilmeye çalışılır. Sürücülerin 
çalışma koşulları (sigorta şartları gibi) hakkında da 
maddeler vardır.
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Peki, bu düzenlemeleri neden yaparız? Bir an için 
kamunun taksi piyasasında hiçbir düzenleme yap-
madığını düşünelim. Taksi piyasasına giriş serbest 
olunca bu sektörde kâr fırsatı gören herkes yolcu ta-
şımacılığı yapmaya başlayacaktır. Kimi tam zaman-
lı olarak kimi ek gelir elde etmek için yarı zamanlı 
olarak; kimi lüks minibüsüyle kimi araç muayene-
sinden geçmemiş ve belki de köşeyi dönünce infilak 
edecek tüplü arabasıyla. Dilerim bu piyasanın Uber 
ve benzeri uygulamalarla benzer yanlarını görebi-
liyorsunuzdur. Böyle bir piyasada, taksi durakla-
rının da zorunluluğu olmayacağı için birçok taksi 
kentin yoğun merkezlerinde dolanıp duracak veya 
yol kenarlarında bekleyecektir. Trafiğin bu bölge-
lerde kronik olarak yoğun olmasıyla birlikte trafik 
güvenliği ve hava kalitesi de olumsuz etkilenecek-
tir. Doğal olarak herkesin kolayca taksici olabildiği 
bu ortamda, normal zamanlardaki taksi tarifeleri 
piyasaya giriş kısıtı olan duruma göre daha düşük 
olacaktır (Tabii bindiğiniz takside bir tarife ve hatta 
bir taksimetre olursa!).
Aklınızda tasavvur ettiğiniz ve ilk paragrafta kısaca 
anımsattığım türden taksicilerin bir de fiyat rekabe-
tine girdiğini düşünün. Tarife regülasyonu olmadı-
ğında, taksi ücretleri “aşırı” rekabet sonucunda düş-
meye devam ederken onlarla birlikte araç ve sürücü 
kalitesi, emniyet standartları da düşecektir. Taksi 
plakasının bir kıymeti harbiyesi olmayacağı için bu 
mesleği icra edenler de plakadan bir rant elde ede-
miyor olacaklar. Bu iyi midir, kötü müdür? Rant el-
bette ki ideal bir şey değildir; ama pratikte tam reka-
betçi bir taksi piyasası kurmak da mümkün değildir. 
O nedenle taksi piyasalarında “makul” bir rantın ol-
ması gerekmektedir (ki “makul” kelimesinin muğ-
lak bir kelime olduğunun farkındayım), çünkü tak-
si piyasalarında talep ve arzın ülkedeki ekonomik 
dalgalanmalardan oldukça etkilendiğini biliyoruz. 
Dolayısıyla ekonominin kötüye gittiği zamanlarda 
bile taksi piyasasının (ya da genel olarak ulaştırma 
sektörünün) hem kalite hem de miktar bakımından 
yeterli düzeyde hizmet vermeye devam etmesini is-
teriz; ama regülasyon olmayan bir taksi piyasasında 

bunun bir garantisi yoktur. Örneğin; bir gece geç 
saatte apandistiniz patlamaya yakınken hastaneye 
yetişmek için taksi bulamayabilirsiniz. Bulsanız da 
belirtmeliyim ki fiyat regülasyonu olmayan bir or-
tamda kazıklanma ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. 
Kaldı ki gece iki katına çıkan ücret tarifesinden bile 
(sanırım) ancak, 20. yüzyılda kurtulabildik.
Havaalanında bomba patlayınca yolcuları fahiş fiya-
ta taşıyan taksicileri çokça anımsadığınızı zannedi-
yorum. Bu, piyasanın regüle edilmiş hali. Şimdi bir 
de böyle bir taksi piyasasının kurumsallaşmış halini 
tasavvur edin. “Bu mantıkla sen kebapçı sayısını 
da kontrol etmek istersin.” diyenleri duyar gibiyim. 
Kebapçıların hangi lokasyonda kaç tane olacağını 
kontrol etmiyoruz, etmemiz de gerekmiyor (ama 
restoranlardaki hijyen koşulları konusunda stan-
dartlar var). Özetle, gece gündüz ve uzun vadede 
belirli minimum kalite standartlarında, güvenlik dü-
zeyinde hizmet veren stabil, sürdürülebilir bir taksi 
sektörü için bu piyasayı regüle etmemiz gerekiyor; 
eczane, noter, bankacılık ve benzeri hayati sektörle-
ri regüle ettiğimiz gibi. Tekrar etmeliyim ki bu re-
gülasyonun neden yapıldığını anlamamak Uber’in 
olumsuz yanlarını ıskalamaya neden olabilir (ki 
olumlu bulduğum birçok yanını da yazacağım).
Şimdi en başa dönersek ilk paragrafta “bazı” tak-
sicilerin kusurlarını sıralamıştım. Diyebilirsiniz ki 
“Taksi piyasası hali hazırda regüle edildiği halde 
taksiciler yağmurda almıyor, kısa mesafe gitmiyor, 
para üstü vermiyor…”. Dolayısıyla regülasyon ol-
mayan piyasanın bir sürü istenmeyen özelliğiyle 
karşılaştığınız oluyor. Doğrudur. Doğru olmayan 
buradan regülasyonun kaldırılması gerektiği sonu-
cunu çıkarmaktır. Aslında kâğıt üzerinde bakacak 
olursanız İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tica-
ri Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi’nde her şeyin 
(ve de uzun yıllardır) muntazam tasarlandığını gö-
receksiniz; fakat kuralların yanından dönmek genel 
özelliğimiz değil mi? İşte öyle olduğu için kurallar 
bir şekilde piyasaya yansımıyor ve bu sorunları ya-
şıyoruz.
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3. Uber ve Benzerlerini Ortaya Çıkaran Kök 
Nedenler Nelerdir?
Uber ve benzeri şirketlerin teknolojiyi iyi kulla-
narak geliştirdikleri müşteri odaklı yaklaşımlar, 
mevcut taksi piyasalarındaki bir sürü sorunu çözme 
potansiyeline sahip. Örneğin; can ve mal güvenliği 
endişesiyle birçok Meksikalı taksiye binmeyip daha 
güvenli buldukları Uber’e yönelebiliyor. 
Bu uygulamaların en önemli özelliği, arz ve talebi 
mümkün mertebe en etkin şekilde eşleştirebilmek. 
Sisteme bir talep girdiğinizde en yakın sürücülere 
bu talep iletiliyor. Sürü-
cü talebi kabul ettiğinde 
size tahmini ulaşma sü-
resi veriliyor. Araç türü, 
plaka numarası, sürücü 
bilgilerini de öğreniyor-
sunuz. Araç sizi almak 
için yaklaştığında bir 
uyarı alıyorsunuz. Son-
radan araçta bir şey unut-
tuğunuzu hatırlarsanız 
bir muhatap bulabiliyor-
sunuz. Sarı takside bir 
şey unutsanız bu muha-
tap genelde Sarı Çizmeli 
Mehmet Ağa oluyor! Dilerseniz gideceğiniz güzer-
gâhı siz seçebiliyorsunuz. Ücretin tahminen ne ka-
dar olacağını baştan biliyorsunuz. Varış noktanızda 
ücret hesaplanıyor ve sistemdeki kredi kartınızdan 
tahsil ediliyor (Dilerseniz nakit ödeme de yapabi-
liyorsunuz.). Dolayısıyla para üstünü eksik almak 
gibi sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Daha sonra yolcu ve 
sürücü birbirine puan veriyor. Belirli puanın altına 
düşen yolcular ya da sürücülerin sistemden çıkarıl-
ma ihtimali var. Bu nedenle sürücünün nazik olmak, 
sigara içmemek vs. için motivasyonu oluyor. Tüm 
bunlar Uber ve benzeri uygulamaların mevcut sarı 
taksi sistemindeki birçok problemi iyileştirme po-
tansiyeli olduğunu gösteriyor.

4. Taksi Piyasalarındaki Regülasyonları 
Kaldırmalı mıyız?

Uber ve benzeri uygulamaların sahip olduğu güzel 
özellikler kamunun taksi piyasasındaki regülasyon-
ları kaldırmasını mı gerektiriyor? Asla ve kat’a. 
Tüm bu standartlar (ve ötesi) aslında sarı taksi pi-
yasasındaki regülasyonun da özünde hedeflediği 
şeylerdir. Pratikte bunlar gerçekleşmiyorsa ve biri-
leri (bu durumda Uber ve benzeri şirketler) bunları 
başarmak için yöntemler bulmuşlarsa elbette bunu 

kamu da iletişim ve koordinasyon halinde kucak-
lamalıdır. Ancak bu, piyasaya giriş kısıtları ve fa-
aliyet standartlarının kaldırılması veya piyasadaki 
bazı aktörler için gevşetilmesi anlamına gelmemeli-
dir. İki şeyi birbirinden ayırmalıyız. Uber ve benzeri 
şirketlerin bilgi teknolojisi sayesinde taksi piyasa-
sında etkinliği arttırma potansiyeli olduğu aşikâr; 
fakat bu, ticari taksi lisanslarını onlara özel olarak 
kaldıracağımız anlamına gelmez. Tersine Uber’in 
müşteri odaklı standartlarını sarı taksi piyasasında 
da uygulamaya başlamalıyız. Bunun için kamunun 
kaynakları ve kabiliyeti vardır. Aşağıda bahsettiğim 

gibi aslında bazı adımlar 
da atılmıştır.
Bu noktada önemli bir 
soru şudur: Uber bir ula-
şım sağlayıcı mıdır, yok-
sa yalnızca müşteri ve 
sürücüleri bir araya ge-
tiren online bir platform 
mudur? Uber’in faaliyet-
lerini yalnızca bir mobil 
uygulama olarak görme-
mek gerekiyor. Geçtiği-
miz yılın Aralık ayında, 
Avrupa Adalet Divanı, 

Uber’in yolcu ve sürücüleri bir araya getiren mobil 
bir uygulamadan ziyade bir taşıma şirketi olduğuna 
ve dolayısıyla üye ülkelerdeki yerel ulaştırma regü-
lasyonlarına uyması gerektiğine hükmetti.

5. Türkiye’deki Uber Ürünleri Nelerdir?

Uber çeşitli ülkelerde çok çeşitli biçimlerde hizmet 
sağlıyor. ABD’deki bazı eyaletlerde şahıs araçları-
nın (Uber’in şartlarını sağlayıp) taksi hizmeti ver-
mesi mümkün. Ülkemizde yasalar şahıs araçlarının 
ticari taşımacılık yapmasına olanak vermediği için 
Uber, Türkiye’de iki biçimde faaliyet gösteriyor: 
UberXL ve Uber Taksi.
UberXL yurt içi yolcu taşımacılığı yapmak için 
verilen D2 belgesine sahip araçların hizmet sağla-
dığı bir taşımacılık türü. Bu türde, lüks segment-
teki minibüslerle VIP taşımacılık yapılıyor. Uber, 
bu sisteme dâhil olan araçlardan %20 komisyon 
alıyor. İstanbul’da bu hizmet türünde faaliyet gös-
teren yaklaşık 3,000 sürücü bulunuyor. UberXL 
kullanan müşteriler için dinamik fiyatlandırma 
uygulanıyor. Yani günün saatine, anlam ve öne-
mine, hava durumuna, trafik yoğunluğuna göre fi-
yatlarda değişiklikler olabiliyor. Ancak, bu sistem                                         



ortalamada normal taksi tarife-
sinden %5 daha pahalı oluyor 
diyebiliriz. Dinamik fiyatlandır-
manın ekonomik anlamda verim-
liliği arttırma potansiyeli olduğu-
nun da altını çizmeliyim.
Uber Taksi ise Uber’in faaliyet 
gösterdiği ikinci ürün türü. Bu 
türde, dileyen (sarı) taksi sürü-
cüleri (dikkat edilmelidir ki pla-
ka sahipleri değil) sisteme dâhil 
olup Uber kanalıyla müşteriye 
ulaşabiliyor. Hali hazırda bu sis-
teme dâhil olmuş 2,000 kadar 
sürücü var. Uber, taksi sürücüle-
rinden komisyon almıyor (şim-
dilik!). Müşteriler için ise resmi 
taksi ücret tarifeleri geçerli.

6. Türkiye’deki Uber 
Ürünleri Yasal mı?

Uber’e dâhil olmasa da D2 taşı-
macılık belgesine sahip araçlar 
birçok turizm şirketi tarafından 
kullanılmakta ve yasal olarak 
yolcu taşımacılığı yapmaktadır. 
Ancak, D2 taşımacılık belgesi 
yurt içi tarifesiz yolcu taşımacı-
lığı yapanlara verilen bir yetki 
belgesidir. Bu belge, önceden fa-
tura edilmiş ve taşıma sözleşme-
si yapılmış hizmetlere ilişkin bir 
taşıma izni verir. Oysa taksicilik, 
Taksi Taşıma Ruhsatı olanlar-
ca yapılabilir. Taksi taşımacılığı 
kent içinde yapılan tarifeli bir ta-
şımacılıktır ve ancak yolculuğun 
sonunda (ve hatta gün sonunda) 
belgelendirilir. Dolayısıyla D2 
belgesine sahip araçlar mevcut 
mevzuata göre taksi taşımacılığı 
yapma hakkına sahip değildir. 
Basit bir tabirle D2 taşımacılı-
ğı, şoförü olan bir araç kiralama 
hizmeti olarak düşünülebilir. Bu 
nedenle, UberXL gri sularda sey-
retmektedir. Birçok zaman taksi-
cilik faaliyetleri yapar “şekilde” 
hizmet vermektedir. Oysa taksi-
cilik, gerekli izinlerin mutlaka 
alınması gereken bir taşımacılık 

faaliyetidir. Hem piyasaya giriş 
hem işin işleyişi hem de ücret 
tarifeleri bakımından net olarak 
çizilmiş kanuni bir çerçeve var-
dır. Bu çerçeve herkes için aynı 
şekilde geçerlidir.
UberXL’nin kullandığı temel 
kanuni boşluk (eğer boşluk sa-
yılırsa) önceden planlanan yolcu 
taşımacılığı için lisanslama ge-
rekmemesidir; fakat mobil uy-
gulamanın pratikliği sayesinde 
aslında çoğu zaman sarı taksi ile 
aynı faaliyeti yapar hale gelmiş-
tir. Ülkemizde olmasa da diğer 
ülkelerde ticari olmayan araçları 
da sisteme dâhil ederek zorunlu 
sigortalar ve ticari kayıt gerek-
lilikleri, lisanslı plaka ve şoför 
ehliyeti edinme şartlarını, ticari 
araç muayenelerini, sicil kaydı 
işlemlerini ve dolayısıyla bu un-
surlar ilgili tüm masrafları ber-
taraf ederek bir maliyet avantajı 
da yakalamıştır. Bu ise tüketiciler 
nazarında daha cazip olabilme-
sine olanak tanımıştır; ama bu 
faaliyet (çoğu zaman) taksi taşı-
macılığı sınırlarına girmektedir. 
Bu nedenle, bu faaliyetin hem 
hukuki hem de ekonomik anlam-
da regülasyona tabi olması gerek-
mektedir. 
Uber Taksi’deki kanuni sıkıntı 
ise taksi taşımacılığı lisansı olan 
plaka sahibi yerine bu faaliyeti 
lisans sahibi adına yapan şoför 
ile sözleşme yapılıyor olmasıdır. 
Bu ürün türü, taksi çağırmayı ko-
laylaştıran bir mobil uygulama 
olarak yorumlanabilir. Daha önce 
bahsettiğim üzere, bu uygulama-
nın hizmet kalitesini ve seyahat 
güvenliğini arttıran birçok fay-
dası olduğunu biliyoruz. Ayrıca 
Uber Taksi’ye kayıtlı sürücüle-
rin ve kullandıkları sarı taksile-
rin tüm mevzuata uymak duru-
munda olduklarını da biliyoruz. 
Böyle platformlar nitelikleri ge-
reği ağ dışsallıklarına maruzdur.                         
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7. Uber Türkiye’de Vergi Veriyor mu?
UberXL’ye dâhil olan araçlar genelde bir turizm 
şirketine bağlı oldukları için, vergilerini, kestikleri 
faturalar kanalıyla ödüyorlar. Uber ise Türkiye’de 
“Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Li-
mited Şirketi” unvanıyla İstanbul Ticaret Odasına 
kayıtlı olarak faaliyet gösteriyor. Bu münasebetle 
tahakkuk eden vergilerini de ödüyor. Ancak, kredi 
kartı tahsilatları başka ülkelerden olduğunda ülke-
miz açısından vergi kaybı olabiliyor. Sarı taksiler-
den farklı olarak her seyahatin bir ekonomik işlem 
olarak kaydı tutulmuş oluyor. Dolayısıyla ileride 
şirketin ülkemizde topladığı komisyonlardan hak-
kaniyetli bir vergi ödemesi sağlanabilir. Benzer              
faaliyetler taksi ve dolmuşlar için de yapılamaz mı? 
Taksi ve dolmuşlar basit usulde (götürü) vergi ve-
riyorlar. Defter tutmuyorlar ve küçük esnafla aynı 
vergiyi veriyorlar. Basit usule tabi vergi üst kazanç 
limitini (43 bin TL) aşıp vergi veren taksici sayısı 
nedir? Piyasa değeri milyonlarla telaffuz edilen pla-
kaların satışları kaç para üzerinden bildirilmektedir? 
Nasıl ki tüm konutlar rayicin biraz üzerinde satılmış 
görünüyorsa, birçok taksi plakasının da sermaye ka-
zancından dolayı çok vergi ödemeyecek tutarlardan 
el değiştiriyor gösterildiğini tahmin ediyorum.

8. Kamu, Uber ve Benzerleri Hakkında Nasıl 
Bir Yaklaşım Geliştirmeli?
Yasaklamaktan bahsetmek yerine, politika koyucu-
ların ana stratejisi, taksi hizmeti verdiği halde taksi 
piyasası regülasyonlarına uymayan şirketlerin ka-
nuni sınırlara geri çekilmesini sağlamak için gerekli 
denetimleri yapmak ve taksi piyasasında yukarıda 
bahsi geçen yazılımlara ihtiyaç duyulmasına neden 
olan sorunların çözülmesi için gerekli aksiyonları 
almaktır. En bilinen Londra örneğinde (ve daha bir-
çok kentte) olduğu gibi Uber’in faaliyetleri aslında 
külliyen yasaklanmamakta; onun yerine Uber’in il-
gili lisansları alarak taksicilik faaliyetini yasal ola-
rak yapması talep edilmektedir. Bizde de kamu bu 
şirketler ile denetimli bir iş birliği içine girmelidir.
Kamu, taksicilik faaliyetlerinde sürdürülebilir ve 
denetlenebilir bir taksi piyasası oluşturulmasını ön 
planda tutmalıdır. Arz kısıtlamasının kaçınılmaz bir 
sonucu olarak lisanslı taksicilik faaliyetlerinden bir 
rant sağlanacaktır. Bu rantın makul olup olmaması 
ekonomik analize dayalı olarak daha derin irdelen-
mesi gereken bir sorudur. Taksici ile yolcunun eş-
leşmesini en etkin kılacak sistemler desteklenme-
lidir. Taksilerin mobil cihazlar, internet ve telefon 
üzerinden merkezi olarak çağrılabilmesine olanak 

Dolayısıyla bir yazılımın piyasayı tekelleştirmesi 
mümkündür (İşletim sistemleri hakkındaki örnekler 
ders kitaplarına girmiştir.). Bu nedenle, ileride ele 
geçirilebilecek piyasa gücü ya da tekelleşme risk-
lerine dikkat edilmelidir. Kişisel verilerin güvenliği 
(mesela kişisel konum) konularında ülke olarak ak-
siyon alınmalıdır.
Uber ve benzeri uygulamalarının bugünlerde pek 
sevilen tabirle “yerli ve milli” versiyonlarının kamu 
tarafından geliştirilmeye devam edilmesi faydalı 
olacaktır. Bu bakımdan, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesinin i-Taksi uygulaması, yaygınlaşması duru-
munda birçok soruna parmak basma potansiyeline 
sahiptir. Bu uygulama kanalıyla yapılan işlemler-
den hâlen %5 komisyon alınmaktadır. Şu an 4,000 
taksici bu platforma dâhil edilmiştir. Bu çerçevede 
taksiler tablet, iki yönlü kamera sistemi ve panik 
butonu ile donatılmıştır. Diğer ikame uygulamalar 
ise BiTaksi (ki ortağı Yandex’tir), Careem, Yolo ve 
Olev’dir. Bütün bu uygulamalarda kamunun özel 
hayatın gizliliği ve kişisel verilerin güvenliğine aza-
mi önem vermesi gerekmektedir. Başka ülke örnek-
lerinde Uber’in devlet görevlilerinin kontrolünden 
kaçmak için Greyball ve Ripley gibi uygulamalar 
geliştirdiğinden söz edilmektedir. Ayrıca, Uber hak-
kında olumsuz yazılar yazan gazetecilerin Uber ta-
rafından tutulan dedektiflerce takip edilip açıkları-
nın arandığına dair haberler de dikkati çekmektedir.
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tanıyarak verimsiz dolaşma, merkezi yerlerde trafik 
ve hava kirliliği sorunlarına bir nebze çözüm bulu-
nabilir. Niteliği gereği merkezi olması daha verim-
li olan bu sistemlerin, kamu eliyle ya da kamunun 
denetiminde geliştirilmesi ve işletilmesi ideal olur. 
Uber ve benzeri uygulamaların çift taraflı puanla-
ma, şoför ve araç bilgileri paylaşımı, yolcu ve şoför 
memnuniyeti, güzergâh seçimi, navigasyon hizmeti, 
elektronik ödeme gibi konulardaki politikalarını bu 
teknoloji çağında sarı taksi piyasasına da taşımak 
“yapılabilirlik bakımından” kamu için zor değildir; 
ama bu dönüşüme, yerleşmiş bir kültürün adapte 
olabilmesi makulün üzerinde rant sağlayanların lobi 
faaliyetlerinden dolayı sekteye uğramaktadır.

Rant için makul olan nedir ve nasıl paylaşılmalı-
dır? Tanesi 1 milyon 720 bin TL olan 17,395 res-
mi kayıtlı taksi olduğuna göre 30 milyar TL’lik bir 
piyasadan bahsetmekteyiz. Her bir taksinin cirosu 
farklı olsa da yılda 250-300 bin TL hasılata sahip 
oldukları tahmin edilmektedir. Bu hasılatın şoförle-
re yansıması ise makul bir düzeyde değildir. Önemli 
bir hedef, taksicilerin onurlarıyla mesleklerini icra 
edebilmelerine olanak tanıyan çalışma koşullarının 
ve haklarının düzenlenmesidir. Rantın kontrolü için 
taksi plaka sayısı, ulaşım talebine ve ortaya çıkan 
yeni ulaşım olanaklarına göre (çok sık olmamak 
üzere) güncellenebilmelidir. Bu güncelleme sonu-
cunda pastadan şoförlere gelen payın artmasını sağ-
layacak (kanuni haklar anlamında) düzenlemeler 
yapılmalıdır ve bunların pratikte de uygulanması 
sağlanmalıdır. Yoksa rantın büyük bölümünün pla-
ka sahipleri ve plakaları kiralayan galericilerce elde 
edilmeye devam etmesi halinde taksi piyasasındaki 
kalitenin, huzurlu seyahatin sağlanabilmesi ve sür-
dürülebilmesi mümkün değildir.
Mevcut mevzuata göre taksi plakası sahibinin ge-
çimini bilfiil taksicilikten kazanması gerekmektedir 
ancak, pratikte Şoförler Odasına geçici olarak kayıt 
yaptıran ve ehliyeti olan herkes bir şekilde plaka 

sahibi olabilmektedir. İstanbul’da lisanslı taksilere    
(T plakalı) ek olarak M ve C plakalı Beylikdüzü, 
Bahçeşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Silivri ve 
Şile gibi kentin çeperlerinde taşımacılık yapan 744 
adet kırmızı (aslında mor) taksi vardır. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Turkuaz Taksi adı altında 100 
adet elektrikli aracı da sisteme sokmuştur ki bunlar 
diğer taksilerden farklı olarak kentin her yerinden 
yolcu alabilmektedir. Bu araçlarda tarife %15 daha 
yüksektir. Ayrıca, lüks segmentteki büyük araçlar-
dan oluşan Siyah Taksiler de hizmet vermektedir. 
Bunların tarifesi normal tarifenin iki katıdır. Daha 
önce belirttiğim 17,395 plaka sayısına turkuaz ve 
siyah taksiler dâhildir. Tüm bunların haricinde kaç 
korsan taksinin olduğu, kaç sarı taksinin aslında 
“ikiz plaka” ile caddelerde bulunduğu bilinmemek-
tedir. İşte yukarıda bahsedilen yazılımlar bu gibi 
enformel oluşumlarla mücadele etmek için de kul-
lanılabilir.
Bahsi geçen platformların taksiler için var olan re-
gülasyonlara tabi olmasını sağlamazsak ne olur? 
Bugün tutunmak için ücretsiz ya da indirimli hiz-
met kuponları dağıtan ve hatta sarı taksicilerden hiç 
komisyon almayan bir şirket, kâr amacı güden bir 
oluşum olarak bu politikaları ileride değiştirebilir. 
Bu, piyasa ekonomisinde çok doğaldır ve yadırgan-
mamalıdır. Devlet sarı taksileri de bu platformları 
da hem verilen hizmet kalitesi hem de çalışan hakla-
rı açısından denetlemelidir. Kişisel olarak sevsek de 
sevmesek de taksi şoförlerinin çoğu ne plaka ne de 
araç sahibi insanlardır. Daha çok emeği karşılığında 
ücret kazanan işçilerdir. Bir an için taksi piyasasında 
tek bir platformun hizmet verdiğini tasavvur edin. 
Amacı kâr etmek olan bu platformun, kamu yararı 
gütmek gibi bir misyonu olmasını ne varsayabili-
riz ne de bunu ondan bekleyebiliriz. Bu durumda, 
örneğin bir gün merkezi yerlerdeki hava kalitesini 
iyileştirmek için tüm taksilerin düşük emisyon üre-
ten araçlar olmasını istediğimizde regülasyona tabi 
olmayan şirketler bizi duymayacaklar.


