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İSTANBUL’DA TAKSİ ARAÇLARININ TASARIM PROBLEMLERİNE BİR 

YAKLAŞIM 

 

ÖZET 

 

 

Bu çalışmada, İstanbul’da taksi araçları, tasarım açısından eleştirel bir gözle analiz 

edilmiştir. Tasarım araştırma metodolojilerinden yararlanılarak bir anket çalışması 

yapılmasına karar verilmiş, araştırmanın amacına ve literatürdeki tasarım araştırma 

metodolojisine uygun olarak oluşturulan anket formu, istatistiksel olarak hedeflenen 

anlam düzeyine uygun sayıda bir örneklem büyüklüğü ile İstanbul’daki taksi 

sürücülerine uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler 

istatistiksel olarak sınanmış, mevcut durum tespiti yanında eğilimler ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Bu sınama SPSS for Windows programında yapılmıştır. Taksi aracı 

olarak kullanılan binek taşıtların taksi aracında olması gerektiği düşünülen özellikleri 

tam olarak karşılamadığı savı test edilmeye çalışılmıştır. Örneklem içindeki çeşitli 

grupların birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı farkları olup olmadığı da test 

edilmiştir. Literatür taraması ile daha önce konu hakkında yapılan çalışmalara 

ulaşılmaya çalışılmış, diğer ülkelerdeki uygulamalar ve düzenlemeler incelenmiştir. 

Taksi aracı kullanıcıları yanında, taşıt üretici ve pazarlayıcı firmaların konu 

hakkındaki yaklaşımını öğrenmek amacıyla seçilen Tofaş, Renault ve Peugeot 

yetkilileri ile görüşülmüştür. Uzun yıllar boyunca taksilerle seyahat ve taksicilerle 

görüşme sonucunda elde edilen gözlemlere dayanan bu çalışmanın, günlük hayatta 

karşılaşılan tasarım temelli problemlere iyi bir örnek oluşturduğu düşünülmektedir. 

Sonuçların kısmen hipotezi doğrular şekilde ortaya çıktığı görülmüştür. 
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AN APPROACH TO THE DESIGN RELATED PROBLEMS OF TAXI CABS 

IN ISTANBUL 

 

SUMMARY 

 

In this study the taxi cabs in Istanbul is analyzed from a design point of view. Based 

on the design research methodology, the use of a questionnaire is decided. The 

questionnaire that is prepared according to the research aim and design research 

methodology in the literature, is applied to the taxi cab drivers in Istanbul with a 

sample size appropriate to the aimed statistical confidence level. The data collected 

after the questionnaire, is statistically tested; beside the determination of the present 

situation, stating the tendencies is aimed as well. This test has been done on the SPSS 

for Windows software. The hypothesis of the lack of the features -that are thought 

that should be in the taxi cabs-, in the passenger cars which are used as the taxi cars, 

is tried to be tested. The difference between different groups in the sample is tried to 

be tested in the aimed statistical confidence level, as well. With the literature 

research, the studies made on the subject and the applications and regulations in 

different countries are researched. Beside the drivers, to find out the approach of 

producers and marketers of the vehicles, interviews are made with the chosen firms 

Tofaş, Renault and Peugeot. Based on the observations and conversations with taxi 

drivers along years, this study is believed to be an example to the design based 

problems met in everyday life. It’s observed that the results were partially justifying 

the hypothesis. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Giriş ve çalışmanın amacı 

Bu çalışma, günlük hayatta karşılaşılan tasarım temelli problemlerden örnek bir 

vakada analiz yapmak noktasından hareketle hazırlanmıştır. Konu seçiminde 

problemin günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği bir problem olduğuna inanılması 

ve konu üstünde yeterince araştırma yapılmamış olduğu savı etkili olmuştur. 

Çalışmanın tasarım için araştırma sınıfına girdiği söylenebilir. Amaç taksi aracı 

olarak kullanılan taşıtlarda var olduğu ileri sürülen sorunları analiz etmek ve ilerde 

taksi aracı olarak tasarlanacak taşıtlar için bir temel oluşturmaktır. Araştırma amacı 

kullanıma yöneliktir. Yapısı itibariyle araştırmada, sosyal bilimler araştırma 

metotlarından uygun olan bir tanesinin kullanımına karar verilmiştir. Yapılan 

araştırma sonucunda ulaşılabilinen konu hakkındaki dünyada yapılan benzer 

çalışmaların daha çok resmi düzenlemeler ve etkileri, taşımacılık metodolojisi ve 

sürücü can güvenliği ve kriminoloji gibi konularda yoğunlaştığı; yakın konuların 

incelenmiş olmasına rağmen taksi araçlarının tasarımı konusunda -ulaşılabilinen 

çalışmalarda- derinlemesine araştırmaların yapılmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan 

çalışma sonucunda ortaya çıkan verilerin, ileride yapılacak benzer çalışmalar için bir 

temel olması yanında araç üreticisi ve pazarlayıcısı firmalar için temel bir kullanıcı 

araştırması olarak yararlı olması amacı da güdülmüştür.  

Çalışmanın İstanbul ili ile sınırlandırılmasında maddi ve zamansal kısıt yanında 

İstanbul'daki taksi araçlarının Türkiye geneli için iyi bir temsil edici olduğu görüşü 

belirleyici olmuştur. Bu görüş eleştiriye  açıktır. İstanbul ilinin sosyo-ekonomik 

yapısı, ülkenin en büyük nüfusa sahip ili olması yanında en fazla taksi aracının 

bulunduğu şehir olması, bu seçimde etkili olmuş diğer faktörlerdir. İstanbul'da Mart 

2002 itibariyle trafikte tescilli toplam 2.311.367 adet araç mevcuttur. Bu mevcut, tüm 

ülkedeki araç sayısının %20’sini oluşturmaktadır (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, 
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2002). İstanbul’daki taksi aracı sayısı da Mart 2002 rakamlarına göre toplam 17.416 

adettir (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, 2002).  

Çalışma başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda tasarım araştırma 

metodolojilerinden yararlanılarak bir anket çalışması yapılmasına karar verilmiş, 

araştırmanın amacına ve literatürdeki tasarım araştırma metodolojisine uygun olarak 

oluşturulan anket formu, istatistiksel olarak hedeflenen anlam düzeyine uygun sayıda 

bir örneklem büyüklüğü ile İstanbul’daki taksi sürücülerine uygulanmıştır. Anket 

çalışması sonucunda elde edilen veriler istatistiksel olarak sınanmış, mevcut durum 

tespiti yanında eğilimler ortaya konmaya çalışılmıştır. Taksi aracı olarak kullanılan 

binek taşıtların taksi aracında olması gerektiği düşünülen özellikleri tam olarak 

karşılamadığı savı test edilmeye çalışılmıştır. Beraber yürütülen ikinci kısımda 

literatür taraması ile dünyada yapılan benzer çalışmalara ulaşılmaya çalışılmış, konu 

hakkında diğer ülkelerdeki uygulamalar, resmi düzenlemeler ve araçlar incelenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü kısmında ise Türkiye’de genelde taksi aracı olarak 

kullanılan araçların üretici veya pazarlayıcı firmaları ile görüşülmesi ile hem bu 

firmaların konu hakkındaki varsa yapmış oldukları çalışmaların tespitine, hem taksi 

araçları ve taksi aracı piyasası hakkında tecrübelerinden hareketle hipotezin tedarikçi 

tarafının test edilmesine, hem de bu firmaların ileriye dönük yaklaşımları 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın çıkış noktası olan taksi aracı olarak kullanılan 

binek taşıtların taksi aracında olması gerektiği düşünülen özellikleri tam olarak 

karşılamadığı savının test edilmesi yanında; bu özellikleri tam karşılayan tamamen 

yeni bir araç tasarımı ya da mevcut bir modelin uygun şekilde değiştirilmesi konusu 

pazar şartları ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi konusunda da bir ön çalışma 

niteliğinde araştırmalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda hipotezin kısmen 

doğrulandığı, taksi araçlarının binek araçlardan farklı bazı özelliklere ihtiyaç 

duyduğu ancak çalışmanın çıkış noktası ve savı ile tam örtüşmeyen pazar şartları, 

genel tüketici satın alma eğilimleri gibi gerçeklerin varlığı tespit edilmiştir. 
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2. TAKSİ ARAÇLARI HAKKINDA DÜNYADAKİ ÇALIŞMA VE 

DÜZENLEMELER 

2.1. Literatür araştırması 

Konu hakkında daha önce yapılmış çalışmalara bakıldığında ulaşılan kaynaklarda 

yapılan benzer çalışmaların daha çok resmi düzenlemeler ve bunların etkileri, 

taşımacılık metodolojisi ve sürücü can güvenliği ve kriminoloji gibi konularda 

yoğunlaştığı görülmüş, yakın konuların incelenmiş olmasına rağmen taksi araçlarının 

tasarımı konusunda derinlemesine araştırmalara rastlanılmamıştır.  

Çalışmanın çıkış noktası olan taksi aracı olarak kullanılan binek taşıtların taksi 

aracında olması gerektiği düşünülen özellikleri tam olarak karşılamadığı savı 

yanında, bu özellikleri tam karşılayan sadece taksi aracı olarak kullanılmak üzere 

tamamen yeni bir araç tasarımı konusu da araştırılmıştır. Bu konuda daha düşük 

maliyetli bir başka alternatif de mevcut bir modelin taksi araçlarına uygun şekilde 

değiştirilmesidir. Bu konuda Tofaş, Renault ve Peugeot’nun piyasaya sunduğu 

modeller bulunmaktadır. Bu modeller normalde Çok Amaçlı Taşıt (Multi Purpose 

Vehicle) sınıfındaki araçların taksi ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş şekilleridir. Konu 

hakkındaki literatür taraması sonucunda diğer ülkelerde de normal binek araçlarının 

taksi aracı olarak kullanıldığı, çeşitli yasal düzenlemelere göre bazı değişiklikler 

yapıldığı ancak taksi aracı olarak kullanılması düşünülerek tasarlanan araçlar 

olmadıkları için beraberinde tasarım temelli sorunlarla karşılaşıldığı görülmüştür. 

Buna örnek yasal düzenlemelerle bazı bölgelerde kullanımı mecbur edilen sürücü 

mahali koruma kalkanı olarak adlandırılabilecek sürücüyü yolcu tarafından gelecek 

silahlı veya silahsız saldırılardan korumak amacıyla kullanılan tüm ara bölmelerin -

sonradan bu araca monte edilmesi sebebiyle- yolcu mahalini darlaştırması 

durumudur.  
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Sadece taksi aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve pazarlanan tek araç, 

Londra’nın simgelerinden olan “London Taxi” veya diğer adıyla “black cab”lerdir. 

Bu Londra Taksileri, yasal düzenlemelere göre hazırlanmış ve Londra’daki özel 

taksicilik geleneğine uygun olarak kullanılmaktadır. Bu aracın varlığı tarihsel 

sebeplere de bağlıdır. Bu taksiler özel olarak incelenmelidir. 

2.2. Taksi aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bir araç: Londra 

Taksileri 

Londra’daki taksilerle ilgili düzenlemeler atlı araba zamanlarına kadar uzanmaktadır. 

Yolcu güvenliği için 1679’da yürürlüğe sokulan Uygunluk Şartları (Conditions of 

Fitness) zamanla sürekli değiştirilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Kuralların 

uygulamasını Anakent Polisi’ne (Metropolitan Police) bağlı bir bölüm olan Toplu 

Taşıma Ofisi (Public Carriage Office) sağlamakta ve takip etmektedir. İlk motorlu 

Londra taksisi 1897 Bersey’dir ve elektrikle çalışmaktadır. Kısıtlı yolculuk mesafesi, 

1903 yılında Fransız yapımı petrol temelli yakıtla çalışan Prunel’e yerini bırakmasına 

sebep olmuştur. Takip eden yıllarda Uygunluk Şartları’nı karşılayan Vauxhall, Unic, 

Rational ve Renault gibi yerli ve yabancı markalar da kullanılmaya başlamıştır. 1930 

yılından beri Londra’nın lisanslı taksilerini yerli üreticiler olan Morris, Beardmore, 

Winchester ve Austin gibi markalar üretmektedir. 1948’de piyasaya çıkan Austin 

FX3 10 yıllık satış ömründe 7.000 adetten fazla üretilmiştir. 1959’da yerini Austin 

FX4 almıştır. Bu araç hidrolik fren; iki ya da üç yolcu ve ek iki adet açılır yolcu 

koltuğu; yolcu bölümü ayrı ısıtma ve ışıklandırma kontrolleri gibi özellikleri taşıması 

yanında Uygunluk Şartları’nın gerektirdiği 25 feet’lik (7,6 m) dönme çapını da 

sağlamaktadır. Bu çok dar olan dönme çapı, Toplu Taşıma Ofisi’nce Londra 

sokaklarında aksi yönde taksi bekleyen bir müşteri gördüğünde sürücünün U dönüşü 

yapıp müşteriyi alması için Londra sokaklarının genişliği dikkate alınarak tespit 

edilmiştir (http://www.canadiandriver.com/articles/mj/taxi.htm).  

Austin şasilerine eklenen FX3 gövdeleri, Coventry şehrinde kurulu olan Carbodies 

firmasınca üretilmiştir. 1984 yılında Carbodies firması London Taxis International 

adını almış ve FX4 üretiminin tüm evrelerini karşılamaya başlamıştır. Nissan dizel 

motorlar kullanmaya başlayan firma 2000’li yıllarda İngiltere taksi aracı piyasasının 

yaklaşık % 80’lik bir payına sahiptir. Geri kalan pay ise 1995’te Series II modelini 
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piyasaya süren Metrocab firmasındadır 

(http://www.canadiandriver.com/articles/mj/taxi.htm). 

Austin FX4 40 yıllık üretim hayatıyla İngiltere’nin Land Rover’dan sonra en uzun 

yaşayan aracıdır. 1997 yılında kendi dış formunu ve özelliklerini yaşatan ancak 

modern sürücü ve yolcu ihtiyaçlarını da karşılayan TX I modelinin (Şekil 2.1) 

piyasaya sunulması ile üretimine son verilmiştir. Londra taksileri düzenli olarak sıkı 

kontrollerden geçmekte ve 10 ila 12 yıl içinde kullanımına son verilmektedir. Bu 

araçlar, daha sonra taksi düzenlemeleri daha serbest olan diğer İngiliz şehirlerine 

satılarak buralarda taksi aracı olarak çalışmaya devam etmektedirler 

(http://www.canadiandriver.com/articles/mj/taxi.htm). 1948’den beri LTI 100.000 

adetten fazla taksi aracı üretmiştir (http://www.london-taxis.com/c1.htm).  

 

Şekil 2.1. London Taxis International TX I model taksi aracı (http://www.taxi-l.org/tx1.htm) 

TX I, LTI tasarım yöneticisi, otomotiv tasarım mühendisi Jevon Thorpe tarafından 

tasarlanmıştır. Geleneksel aracın şeklinin korunması sürücüler tarafından en çok 

istenilen özellik olması sebebiyle özellikle dikkat edilmiş ve yeni sürüş güvenliği ve 

engellilere yönelik düzenlemeler çerçevesinde mümkün olduğunca FX4 çizgilerine 

sadık kalınmıştır. TX I’de FX4 modeline göre yapılan değişikliklerle % 35 daha 

büyük olan kapı alanı, daha büyük yolcu kapısı, arttırılmış iç ve tavan yüksekliği, 

daha geniş yolcu mahali, daha geniş ve konforlu yolcu koltukları, açılır rampayla 

tekerlekli sandalye erişimi, yolcu mahalinde dizüstü bilgisayar ve mobil telefonlar 

için güç prizleri, entegre çocuk koltuğu, daha geniş bagaj alanı, daha geniş ön cam, 

yeni sürücü oturma pozisyonu, geliştirilmiş havalandırma ve ısıtma, azaltılmış kabin 

içi ses, 6.000 milden 9.000 mile arttırılmış servis aralığı gibi standart özellikler 
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yanında seçimlik olarak klima ve ceviz kaplama gösterge paneli gibi özellikler 

sunulmuştur (http://www.taxi-l.org/tx1.htm).  

TX I engellilerin tüm taksilere binebilmesi için getirilen uygulamaya da uygun 

tasarlanmıştır. TX I öncesinde LTI, 360 çalışanıyla 3.000 adetlik yıllık üretiminin 

300 adedini ihraç etmekteydi (http://www.taxi-l.org/tx1.htm). 

Bu aracın geliştirilmesi için 20.000.000 Pound’luk bir yatırım yapılmıştır. 

Manganese Bronze Holdings PLC’nin bir iştiraki olan LTI günümüzde en büyük 

İngiliz araç üreticisidir.  

TX I’in motoru değiştirilerek oluşturulan TX II (Şekil 2.2) modeli bir sürücünün 

yılda ortalama 3.000 saatten fazla aracı süreceği göz önüne alarak sürücü mahalini 

tasarlamıştır (http://www.kpmuktaxis.com/tx2driverbenefits.htm). 

 

Şekil 2.2. London Taxis International TX II model taksi aracı (http://www.london-

taxis.com/silver.htm) 

TX II modeli tasarımıyla ödüller de almıştır, bunlar: Tasarımının tanınması ve 

engellilere yönelik özelliklerinden dolayı Millennium Products Award, otomotiv ve 

havacılık sanayi yaratıcı tasarımlar için verilen Coach Makers Award to Industry, 

taşımacılık alanında mükemmelliği aramaktaki katkılarından dolayı Sir Henry Royce 

Memorial Foundation Award, kaliteli ürün tasarım projeleri ve çevreciliğin tanınması 

için verilen BDI Design Award 2000, İngiliz Sağlık Ticaret Birliği tarafından 

desteklenen ve toplumsal özellikleri içerdiği için verilen Independent Design Living 

Award’dır (http://www.london-taxis.com/awards.htm). 
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2.3. Yasal düzenlemeler ve kriminoloji 

Taksi araçlarına yönelik düzenlemeler ülkeler ve şehirler temelinde değişiklik 

göstermektedir. Bu düzenlemeleri taksi tarifeleri, araç ve lisanslama ile ilgili 

düzenlemeler ve sürücülerle ilgili düzenlemeler şeklinde gruplamak mümkündür. Bu 

gruplardan araç ve lisanslama ile ilgili olanlar dışındakilerin araştırma konusu 

dışında olduğuna inanılmaktadır. Her ne kadar sürücülerle ilgili düzenlemelerin genel 

olarak taksicilik mesleğine ve dolayısıyla araçlara etkisi olsa da bu konuda 

derinlemesine araştırma yapılmamıştır. Taksi tarifelerinin de kazanca ve dolayısıyla 

araç satın alma konusuna etkileri de olmakla beraber, bu konu da ilgi alanı dışında 

bırakılmıştır. 

Araçlarla ilgili düzenlemeler Londra örneğinde olduğu gibi çok detaylı olabileceği 

gibi genel düzeyde de olabilmektedir. Bu düzenlemelerin sürücü güvenliği, 

engellilerin erişimi ve çevresel düzenlemeler konusunda ağırlık kazandığı 

görülmüştür. Örneğin 2008 yılında engelli erişimi olmayan araçların Londra’da 

kullanılamayacak olması bu tür düzenlemelere bir örnek teşkil etmektedir. 

Bu konuda en önemli yasal düzenlemelerden biri Londra Uygunluk Şartları 

düzenlemesidir. Bu düzenlemede çok detaylı olarak araçta olması ve olmaması 

gereken özellikler belirtilmiştir. Aracın dönme çapından lastik seçimine, fren 

sisteminden iç aydınlatmaya, yakıt besleme sisteminden gövde büyüklüğüne detaylar 

bu düzenleme ile bir standarda kavuşmaktadır. Örnek olarak kullanılacak aracın 

eninin 1,755 metreyi ve boyunun 4,575 metreyi geçmemesi kuralları verilebilir. 

Yolcu koltuk büyüklüğü, sürücü mahali özellikleri, pencere sistemleri, ısıtma ve 

havalandırma sistemleri, taksi levhası özelliği gibi detaylarda da düzenlemeler 

yapılmıştır (http://www.taxi-l.org/cof.htm). Londra taksi araç ve sürücülerinin genel 

kalite seviyesine bakıldığında düzenlemenin dikkate değer olduğuna inanılmakta ve 

yeni yasal düzenlemeler yapacaklara iyi bir örnek olacağı düşünülmektedir 

Ulaşılan 1994 yılında yayınlanan Avustralya Viktorya parlamentosu taksi aracı yasal 

düzenlemesi iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu düzenlemede aracın sağlamlığı ve 

güvenliği gibi genel düzenlemeler yanında acil durum sinyali şartı ve isteğe bağlı 

konulabilecek koruma kalkanı gibi konularda da düzenlemeler getirilmektedir 

(http://www.dms.dpc.vic.gov.au/l2d/T/STAT00177/1_2.html). Bir başka örnekte ise 
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Chicago ve Boston gibi şehirlerde koruma kalkanlarının yasal zorunluluk haline 

getirilmesiyle mevcut araçların iç hacim problemlerinden dolayı konforsuz hale 

gelmesi problemi gözlemlenmektedir (http://www.taxi-l.org/winnipeg01.htm). 

Manitoba Taksi İdaresi’nin 1991’de hazırladığı bir çalışmada koruma kalkanlarının 

karşılaması gereken özellikler göz önüne serilmiştir. Bu özellikler sürücü için tüm 

boyun korunması, silahlı saldırılara karşı dayanıklı olması gibi konular dışında 

yolcular için bir çarpışma anında yaralanmaya sebep olmaması, araç sahibi açısından 

aracın satışı sırasında sökülebilir olması gibi konuları da derinlemesine içermektedir 

(http://www.taxi-l.org/shields.htm).  

Taksi sürücüleri diğer iş kollarına oranla çalışma sırasında öldürülme oranları 60 kez 

fazla olan bir gruptur. Bunun sebebi olarak yalnız çalışmaları, halkla çalışmaları, 

gece çalışmaları, yüksek suç oranı olan bölgelerde çalışmaları ve nakit para ile 

çalışmaları gösterilmiştir (http://www.taxi-

l.org/Criminal_Intent_Workplace_Violence.htm).  Buna karşı çeşitli ülke ve 

şehirlerde düzenlemelere gidilmiştir. Stone ve Stevens (1999) yaptıkları çalışmada 

örnek olarak seçilen Baltimore şehrinde sürücü mahali koruma kalkanı kullanılması 

sayesinde taksi sürücülerine saldırılarda kayda değer bir düşme yaşandığını göz 

önüne sermişlerdir. Baltimore’daki 1.151 lisanslı taksi araçlarında 1995’te % 50 olan 

koruma kalkanı kullanma oranı yasal zorunlulukla 1996’da % 100 olmuş ve bu süre 

zarfında taksi sürücülerine olan saldırılar % 56 oranında azalmıştır. Kentin ortalama 

suç oranı, işsizlik gibi zamanla değişen değişkenlerin etkilerini azaltmak için koruma 

kalkanlı araç kullanan bir taksi firmasıyla kalkansız araç kullanan bir başka taksi 

firması sürücüleri arasında 1991 yılı verilerine göre aynı zaman diliminde 

incelendiğinde kalkansız araçları kullanan firmanın sürücülerinin diğer firma 

sürücülerine göre beş kat daha fazla saldırıya maruz kaldıkları tespit edilmiştir. 

Koruma kalkanı kullanımının maliyetleri düşüren bir önlem olduğu sonucuna 

varılmıştır.  
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3. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 

Mevcut durumun tespiti ve ortaya atılan hipotezin testi için uygun araştırma 

metodolojisinin seçilmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

3.1. Araştırma metodolojisi seçimi 

Bilimsel bir araştırma için; 

i. Problem tanımlanmalıdır 

ii. Problem hakkında temel veriler toplanmalıdır. 

iii. Problemin deneysel çözümlerinden bir veya daha çoğu seçilmelidir 

iv. Gerçeğe erişmek için alternatif çözümler değerlendirilmelidir (Ackoff,1962). 

Problemin tanımlanması ve temel verilerin elde edilmesi için uygun metodolojinin 

seçimi gerekmektedir. Bir çalışmanın araştırma olması için: 

i. Sistematik olmalıdır, araştırmanın bir başlangıcı ve belirli bir sonu olmalıdır. 

ii. Soruşturmacı olmalı, bir takım sorular sormalı bunlara cevap aramalıdır. 

iii. Bir amaca yönelik olmalıdır. Araştırma için araştırma yapılmamalıdır. 

iv. Bilgi ve anlamaya yönelik olmalı, araştırma bir veri yığını olmamalı, bilgi 

vermeye yönelik olmalıdır. 

v. İletilebilir, paylaşılabilir olmalıdır. Bu sayede araştırma reddedilebilir de olacak, 

başkalarının eleştirilerine açık olacaktır (Bayazıt ve diğ., 2001). 
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Çalışmaya araştırma metodolojisinin tespiti ile başlanmıştır. Tasarım araştırmaları üç 

ana başlık altında sınıflanmaktadır: 

i. Tasarım hakkında araştırma. Bu tür araştırmalarda sosyal bilimler araştırma 

metotları kullanılmaktadır. Nitel ve nicel yöntemlere başvurulmaktadır. Tasarım 

tarihi, gelişimi gibi konular bu araştırma kapsamında ele alınmaktadır. 

ii. Tasarım için araştırma. Bu tür araştırmalarda da sosyal bilimler araştırma metotları 

kullanılmaktadır. Bu tür araştırmalar kullanıma yönelik araştırmalardır. 

iii. Tasarım yoluyla araştırma. Bu tür araştırmalar doğası gereği nesnel değildir ama 

belirli prensipler çerçevesinde bilimsel olmalıdır. Bu tür araştırmalarda mevcut bir 

tasarım süreci boyunca araştırma yapılmaktadır (Frayling, 1993). 

Bu noktadan hareketle çalışmanın tasarım için araştırma sınıfına girdiği söylenebilir. 

Amaç daha önce belirtildiği üzere taksi aracı olarak kullanılan taşıtlarda var olduğu 

ileri sürülen sorunları analiz etmek ve ilerde taksi aracı olarak tasarlanacak taşıtlar 

için bir temel oluşturmaktır. Araştırma amacı kullanıma yöneliktir. Yapısı itibariyle 

araştırmada, sosyal bilimler araştırma metotlarından uygun olan bir tanesinin 

kullanımına karar verilmiştir. 

Her ne kadar araştırmacıların insan ve sosyal hayat hakkında bilgi kazanmak için 

kullandığı metotlar en çok 150 yıllık olsalar da sosyal araştırmalar 2000 yıldan 

fazladır kullanılmaktadır (Sarantakos, 1998). Günümüz sosyal araştırmalarının ilk 

örneğin sosyal filozof olan August Comte tarafından ortaya konmuştur (Sarantakos, 

1998). Zamanla ortaya konulan araştırma metodolojileri geliştirilmiştir. 

Sosyal bilimler araştırma metotları başlıca nicel (kantitatif) ve nitel (kalitatif) olmak 

üzere iki grupta sınıflandırılabilir. Nitel araştırmalar, sorulara karar vermek, bir 

hipotez oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Nicel araştırmalar ise var olan bir 

hipotezi test etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu açıdan çalışma konusu ele 

alındığında, ortaya konulmuş bir hipotez olduğu görülmekte ve bu hipotezi sınamak 

için nicel araştırma metotlarından birisinin kullanılmasının doğru olacağı 

görülmektedir. Hareket noktası olan hipotez, İstanbul'da taksi aracı olarak kullanılan 

taşıtların tasarım problemlerinin olduğudur. 
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Nicel araştırmalar beş ana sınıfta incelenmektedir: 

i. Anket 

ii. Deney 

iii. Resmi istatistikler 

iv. Yapılandırılmış gözlem 

v. İçerik analizi (Bayazıt ve diğ.,2001) 

Çalışma konusuna uygunluğu, maddi ve zamansal etkinliği, elde edilen verilerin 

birbirleriyle karşılaştırılır olması noktalarından hareketle araştırma metodu olarak 

anket yöntemi seçilmiştir. Konunun üç tarafının olduğuna inanılmaktadır: 

i. Taksi sürücüleri ve taksi aracının sahipleri 

ii. Taksi müşterileri 

iii. Taşıt üreticileri 

Zaman ve maddi kısıttan dolayı anket çalışması sadece taksi sürücülerine yapılmıştır. 

Taşıt üreticileri ve pazarlamacılarıyla yapılan mülakatlar nitel araştırma 

niteliğindedir. Nitel araştırmalarda konuya görüşülen insanların gözünden 

bakılmakta, bir hipotez dayatılmamaktadır (Bayazıt ve diğ.,2001). Taşıt üreticileri ve 

pazarlamacılarıyla görüşmede bu metodolojinin kullanımı ile elde edilen sonuçlar, 

konu hakkında daha geniş bir bakış açısı oluşmasını sağlamıştır. 

3.2. Anket çalışması 

Metodolojinin seçiminden sonra 44 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır 

(Ek A). Anket formunun içeriği ihtiyaç duyulan veri göz önüne alınarak detaylı 

olarak oluşturulmuş ancak anketin sağlıklı yapılmasını tehlikeye düşürecek kadar 

uzun olmamasına da dikkat edilmiştir. Anketin çok uzun olduğu durumlarda sona 

doğru cevap kalitesinin düşmesi, anketin tamamının yapılamaması ve anket yapılacak 

kişinin anket yapmaya ikna edilmesinde güçlükle karşılaşılması sorunları 

çıkabilmektedir. 
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Anket çalışması sırasında verilen cevaplar dışında taksi sürücüleri başka konulara da 

değinmişlerdir. Anket dışında değinilen konular genellikle sorular içinde yer almayan 

alanlar ve soruların kapsamadığı bazı detaylardan oluşmaktadır. Bu veriler sistematik 

olmamakla beraber toplanmış ve sosyal bilimler araştırmalarının doğasına uygun 

olarak bu veriler de değerlendirilmiştir.  

Anket hazırlanırken seçilen kelimeler, sorularının sorulma şekli, taksi sürücülerinin 

genel sosyo-ekonomik ve eğitimsel yapısı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Ancak 

ne var ki soruların anket yapanlarca sorulması sırasında bazı soru ve şıkların yanlış 

anlaşıldığı görülmüş ve yanlış anlama anket yapanlarca giderilmiştir. Anket soruları 

bu yapı itibariyle eleştiriye açıktır. 

Anketler yüz yüze görüşme şeklinde yapılmıştır. Bunun için ya taksi duraklarına 

gitmek ya da taksilerde yolculuk esnasında anket yapmak yoluna gidilmiştir. Taksi 

duraklarındaki görüşmelerde çoğunlukla sorular sürücülere, anket yapan tarafından 

sorulmuş ve formlar anket yapan tarafından doldurulmuştur. Bunun yanında 

sürücülere anket kağıdını vererek kendilerinin doldurması yoluna da gidilmiştir. 

Soruların anket yapanlarca sorulması sırasında daha önce belirtildiği üzere bazı soru 

ve şıkların yanlış anlaşıldığı görülmüş ve yanlış anlama anket yapanlarca 

giderilmiştir. Sürücülerin kendilerinin doldurdukları anketlerde bu yapılamamıştır.  

Anketlerin yapılmasında daha önce değinildiği üzere taksi duraklarına gitmek ve 

orada hazır bulunan taksi sürücüleriyle görüşmek ve İstanbul içinde çeşitli 

güzergahlarda yolculuk sırasında görüşmek yolu kullanılmıştır. Her iki yolun da 

kendine özgü yararları ve eleştiriye açık tarafları mevcuttur. 

Taksi ile yolculuk esnasında yapılan anketlerde, sürücünün yalnız ve diğer dış 

etkenlerden yalıtılmış olması,  diğer görüşlerden etkilenmemesi avantajı mevcuttur. 

Diğer yandan sürücünün seyir halindeyken dikkatinin tamamını ankette sorulan 

sorulara verememesi, genel şehir trafik yapısı itibariyle stres ve baskı altında olması 

yüzünden verilen cevapların sağlıklı olmaması ve anket süresinin taksiyle yolculuk 

zamanıyla sınırlı olması dezavantajları mevcuttur. Anket yapma süresi genelde yirmi 

dakikanın üzerinde tuttuğu için bazı durumlarda, anket soruları bitmeden gidilmek 

istenen noktaya varıldığından anketin tüm sorularını soramama durumuyla da 

karşılaşılmıştır. Araştırma bütçesi olmadan yapılan bu çalışmada maddi kısıt da bu 
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şekilde anket yapma seçeneğini kısıtlamıştır. Bazı sürücüler ise seyir esnasında anket 

yapmayı reddetmişlerdir. 

Taksi duraklarına gidilerek yapılan anketlerde ise anketi cevaplayan sürücünün yalnız 

olmaması dolayısıyla gerçek düşüncelerini açıklayamaması, diğer sürücülerden 

çekinmesi ve diğer sürücülerin müdahaleleriyle karşılaşması sorunu ortaya çıkmıştır. 

Bazı taksi sürücülerinin anket bitmeden taksilerine dönmeleri gerektiği için 

anketlerin tamamının cevaplanmaması sorunu da oluşmuştur. Maddi açıdan diğer 

anket yapma şekline göre avantajlıdır. Bu yöntemin bir diğer dezavantajı ise 

sürücülerin birbirlerine müdahale etmeseler bile anket sorularını ve verilen cevapları 

duymaları sonucunda anket kendilerine yapıldığında düşünmeye gerek kalmadan 

benzer cevapları vermeleridir. Taksi duraklarındaki sürücülerin sürekli değişmesi 

yani durakta bulunan sürücülerin ayrılıp yeni sürücülerin durağa gelmesi bu 

dezavantajı belli ölçüde hafifletmiştir. 

Anket yapanların karşılaştıkları başlıca sorun en başta taksi sürücülerinin böyle bir 

ankete cevap vermekten çekinmeleri olmuştur. Anket yapanlar, bu çalışmanın 

üniversitede yapılan bir araştırma için yapıldığını belirtseler de genel olarak buna 

sürücüler tarafından kuşkuyla yaklaşılmış ve ısrarla bu çalışmanın büyük otomotiv 

firmalarından bazılarının isimleri verilerek, onlar için yapılıp yapılmadığı öğrenilmek 

istenmiştir. Anlaşılır bir dille, anket yapanların, böyle bir ilişkileri olmadığı dile 

getirilmişse de taksi sürücülerinin hepsinin buna ikna olduğunu söylemek güçtür. 

Sadece bu yüzden sürücülerce, araçlardaki bazı sorunları olduğundan büyük 

göstermek ve böylece anket yapanların çalıştıklarına inandıkları firmalara mesaj 

göndermek ve ilgilerini çekmek yoluna gidilmeye de çalışılmıştır.  

Anket yapılmak istenen tüm sürücüler önce kuşkuyla yaklaşmışsalar da daha sonra 

genelde çok yardımcı olmuşlardır. Sorunlarını araştıran kişileri görmek bir çok 

sürücüde sıcak bir yaklaşım oluşturmuştur. Dikkat çeken bir başka konu ise sürücüler 

tarafından belirtilen "bir anda akla gelmemesi" durumudur. Bir çok sürücü 

araçlarından çok şikayetçi olsalar da bunların neler olduğu konusuna gelindiğinde 

kesin cevaplar verememiş ve araçların genelinin sorunlu olduğu gibi araştırmanın 

amacına hizmet etmeyecek genel cevaplar vermiştir. Yine birçok sürücü düşünseler 

daha ekleyecek çok şeyleri olduğunu dile getirmişlerdir. Bu bakımdan yapılan bu 

anket çalışmasının zaman kısıtıyla da karşılaştığını söylemek doğru olacaktır. Ne var 
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ki anketlerin sürücülere bırakılıp ikinci bir ziyarette doldurduktan sonra toplanması 

yoluna gidilmesinden de, sürücülerin günlük çalışmalarında anketlerin bir kenara 

bırakılması ihtimalinin yüksek olması ve doldurulan anket oranının çok düşük 

olacağı düşüncesiyle vazgeçilmiştir. 

Anketin eleştiriye açık diğer bir yönü İstanbul'un belli yerleriyle kısıtlı kalmasıdır. 

Yolculuk esnasında yapılan anketler hariç Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Göztepe'deki 

taksi duraklarına gidilmiş, diğer bölgelerdeki sürücülerin görüşlerine 

başvurulamamıştır. Özel yapısı ve farklı müşteri profili itibariyle Yeşilköy Atatürk 

Havalimanı taksi durağına da gidilerek bu çalışma yapılmış ve burada çıkan 

sonuçların diğer bölgelerde yapılan çalışmadan anlamlı bir farkı olup olmadığı test 

edilmiştir. 

Anketin eleştirilebilecek diğer bir yönü ise piyasada taksi aracı olarak kullanılan tüm 

taşıt marka ve modellerin sürücülerine ulaşamamış olmasıdır. Her ne kadar ulaşılan 

markalar piyasada taksi aracı olarak kullanım bakımından baskın olsalar da diğer 

modelleri kullanan sürücülere ulaşmamak anket açısından olumsuz görülmektedir. 

Özellikle yakın zamanda taksi aracı olarak kullanılmaya başlanan Fiat Doblo, 

Renault Kangoo, Peugeot Partner gibi ticari araçlar hakkında daha fazla veriye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Anket uygulanan sürücülerin araçlar ezici bir çoğunlukla 

Tofaş Şahin ve Doğan modelleri olmuştur. Bilinçli olarak yapılmayan bu seçim 

piyasadaki taksi araçları marka ve model dağılımının bir sonucudur. 

Uygulanan anket sayısı %95 güven aralığında %15 hata payı için 43 olmalıdır 

(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Bu çalışmada örneklem sayısı 44 olarak 

gerçekleştirilmiştir. İlk etapta toplam 48 adet anket yapılmıştır. Ancak yapılan bu 

çalışmanın 24 tanesini yapan kişinin sistematik hata yaptığının anlaşılması, anket 

yaparken, doldururken bir sapmanın olacağı kuşkusu sonucunda araştırmanın sağlığı 

açısından bu kişinin yaptığı tüm 24 adet anket değerlendirme dışı bırakılmış, 

örneklem sayısının istenilenden düşük olması sonucunda 20 yeni anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

Anket soruları beş ana başlık altında toplanabilir. İlgili sorular birbirilerinin peşi sıra 

sıralanmışlardır. Beş ana bölüm; araçla ilgili genel bilgiler, kullanımda karşılaşılan 
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problemler, yolcu ve sürücü memnuniyeti, beklentiler ve satın alma kararlarını 

etkileyen konulardan oluşmaktadır. 

Araçla ilgili genel bilgiler bölümündeki soruların amacı araç ve sürücü hakkında 

bilgi almaktır. Aracın marka, model, üretim tarihi ve yakıt türü sorulmaktadır. Yakıt 

türünün değiştirilip değiştirilmediği, yakıt türü seçiminin nedeni kapalı uçlu sorularla 

sorgulanmaktadır. Açık uçlu ancak daha sonra cevapların gruplandığı aracın neden 

seçildiği sorusuyla, hem sürücülerin ve araç sahiplerinin yaklaşımını belirlemek hem 

de ilerde tasarlanması muhtemel araçların pazarlama çalışmaları için bir hareket 

noktası olması planlanmıştır. Sürücünün aracın sahibi olup olmadığı bilgisi sorulmuş 

eğer aracın sahibiyse başka taksi aracı olup olmadığı ve varsa marka ve model bilgisi 

sorgulanmıştır. Aracı hangi saatler arasında kullandığı bilgisi istenmiştir. Günde 

ortalama kaç saat bu aracı kullandığı sorusuyla bir önceki cevap kontrol edilmiştir. 

En sıklıkla kaç yolcu taşındığı sorusu genel olarak sürücülerce anlaşılması zor 

olmuştur. Bu soru ile tasarlanması muhtemel aracın kaç yolcuya göre tasarlanması 

gerektiği bilgisi öğrenilmeye çalışılmıştır.  

Kullanımda karşılaşılan problemler konusundaki sorularda açık uçlu olarak bu aracın 

en olumsuz bulunan üç özelliği sorulmuştur. Bu soru yapısı itibariyle gruplanması 

zor olmuştur ve mevcut hipoteze ek olarak hipotezin değiştirilmesi ve geliştirilmesi 

için veri sağlaması amacı güdülmüştür. Normal bir binek araçta olmayıp taksilerde 

olması gerektiği düşünülen özellikler nedir sorusu da ankette beklenilen sonucun 

alınmadığı açık uçlu bir soru olmuştur. Burada sorunun kapalı uçlu sorulmasının 

yönlendirici olacağı düşünülmüş, yine hipotezin geliştirilmesinde veri toplama amacı 

güdülmüştür. Araçta taksi için gereksiz bulunan bir şey var mı sorusu da yeterli 

cevabı alamayan sorulardan olmuştur.  

Sürücü ve yolcu konforu ile ilgili sorularda yolcuların araçtan şikayetleri olup 

olmadığı, varsa ne tür şikayetlerde bulundukları, araca inip binerken zorluk çekip 

çekmedikleri sorulmuştur. Araç kullanımına bağlı sürücünün vücudunda herhangi bir 

rahatsızlık oluşup oluşmadığı detaylı sorulmuş, sürücüyü memnun etmek için 

araçlara ne eklenmesi gerektiği açık uçlu bir soru ile sürücülere yöneltilmiştir. 

Müşteriyi memnun etmek için ne eklenmeli konusu sorgulanmış, açık uçlu soruya 

çok değişik cevaplar alınmış ve bunlar gruplanılmaya çalışılmıştır. Yolcuların kaç 

bavulluk bagaj hacmine ihtiyaç duydukları ve şu anki aracın bagaj hacminin yeterli 
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olup olmadığı sorulmuştur. Bagaj hacminde genel olarak taşıt üreticileri tarafından 

litre olarak verilen miktar, sürücüler açısından daha anlaşılır olması amacıyla 

ortalama büyüklükteki bavul sayısı şeklinde sorulmuştur. Sorunun bu şekilde 

sorulmasının gelen cevapların doğruluğunu olumlu yönde etkilediğine 

inanılmaktadır. Sürücüye yönelik bagaja yük koyarken zorluk çekilip çekilmediği ve 

zorluk çekiliyorsa bunun nedeni sorulmuştur. Yine sürücülere yönelik can ve mal 

güvenliğini tehdit eden durumlarla karşılaşılıp karşılaşılmadığı, buna karşı ne tür 

önlemler alınabileceğini düşündükleri sorulmuştur. Açık uçlu bu soruda bazı 

seçenekler sunulmuştur. Bu sunulan seçeneklerin cevaplarda anlamlı bir sapma 

yapması olasılığı eleştiriye açıktır. Bu başlık altında en son olarak eğer aracı 

tasarlayan onlar olsaydı sürücüyü memnun etmek için neler eklemeyi düşünecekleri 

sorulmuştur. açık uçlu bu soruya çok çeşitli cevaplar gelmiştir. 

Araç bakımı ve ilerde satın alınacak araç hakkındaki son bölüm sorularında ortalama 

olarak mevcut aracın ne kadar süre dayandığı, yılda kazalar hariç kaç kere bakıma 

sokulduğu, en çok değiştirilen parçanın ne olduğu ve bunun yıllık ne kadarlık bir 

masraf çıkardığı sorgulanmıştır. Araçta aksesuar bakımından hiç değişiklik yapılıp 

yapılmadığı sorusu ise bu anketin en başarısız sorusu olduğu düşünülmektedir. Soru 

sürücüler tarafından anlaşılmadığı, anlaşılsa bile sürücünün araçta değişiklik yapmış 

olsalar da yaptıkları değişiklikleri bu grupta görmedikleri veya yaptıkları 

değişikliklerin farkında olmadıkları gözlemlenmiştir. Anketin sağlığı açısından bu 

soruda yönlendirme yapılmamış ve istenilen düzeyde cevaplar alınmamıştır. Oysa 

gözlemler neticesinde taksi sürücülerinin hayatlarının büyük bölümünü geçirdikleri 

araçta aksesuar olarak çokça değişiklik yaptıklarına inanılmaktadır. Ancak alınan 

yetersiz cevaplar bu savı test etmekten uzaktır. Aracı yenilemeyi düşünüp 

düşünmedikleri ve yeni aracın marka ve modelinin ne olmasını planladıkları sorusu 

ile geleceğe yönelik satın alma eğilimleri ve nedenleri sorgulanmaya çalışılmıştır. 

Sonuçlar SPSS istatistik programıyla test edilmiştir. 
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4. HİPOTEZ 

Taksi aracı olarak kullanılan taşıt marka ve modelleri, aracın özellikle taksi aracı 

olarak kullanılacağı göz önüne alınarak tasarlanmış araçlar değillerdir ve bu açıdan 

tasarımsal problemleri vardır. 

Taksi aracı olarak kullanılan taşıtlar genelde binek tipi araçlardır. Bu araçların 

tasarımında, gerek aracın motoru ve yakıt türü, gerek yürüyen aksamının yapısı, 

gerek kaporta ve parçaların dayanıklılığı, gerekse sürücü ve yolcu konforunun bu 

araçların taksi olarak kullanılacağı göz önüne alınarak tasarlanmadığına 

inanılmaktadır. Bazı özellikler bakımından örtüşen noktalar olmakla beraber taksi 

aracına özgü ayrıntıların içerilmediği düşünülmektedir. Normal binek tipte araçlar 

genelde, motor hacmi ve yakıt türü olarak, hem şehiriçi hem şehirler arası yollarda 

kullanılmak amacıyla optimum noktada tasarlanmış araçlardır. Oysa taksi araçları 

ezici çoğunlukla şehiriçinde ve büyük oranda ağır seyreden trafikte kullanılmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında taksi araçlarının, şehiriçi yoğun trafikte daha az yakıt 

tüketecek, şehirlerarası yollarda ihtiyaç duyulan performanstan feragat edilebilecek 

şekilde tasarlanmaları, motor hacim ve gücü; yakıt türü ve tüketimi buna göre 

seçilmiş olmaları beklenmektedir. Taksi olarak kullanılan mevcut araçlarda bu 

noktaya dikkat edilmediğine inanılmaktadır. 

Yürüyen aksamın yapısı özellikle İstanbul'un ve genelde Türkiye'nin kötü yol şartları 

göz önüne alınarak oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. Genel olarak Avrupa 

pazarı hedef alınmış ve daha yüksek kalitede yollara uygun tasarlanmış araçların 

İstanbul ve Türkiye şartlarına cevap vermediğine inanılmaktadır. 

Taksi aracı olarak kullanılan taşıtların kaporta ve parçalarının dayanıklılığı da şüphe 

altındadır. Normal binek taşıtlara özgü kısa süreli kullanıma ve bir yılda yapılan yol 

uzunluğuna göre tasarlanmış araçların genel dayanıklılığının, genelde sürücü 

değişimi ile günde yirmi dört saat durmaksızın çalışan taksi araçları açısından uygun 

olmadığı düşünülmektedir. 
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Sürücü ve yolcu konforu açısından değerlendirildiğinde binek araçların, model ve 

modelin seçimlik (opsiyonel) aksesuarlarına bağlı olarak zengin bir palet sunduğu ve 

birbirinden çok farklı yapılarda olabildikleri görülmektedir. Ne var ki taksi aracının 

sürücü ve yolcularının ihtiyaçlarının normal binek aracı sürücü ve yolcularından 

farklı olduğu düşünülmektedir. Taksi araçlarının, sürücü açısından kimi zaman aynı 

sürücünün yirmi dört saat durmaksızın uzun süreli kullanımları da göz önüne alınarak 

tasarlanmasının gerektiği düşünülmektedir. Normal binek araçlarına göre sürücüye 

yönelik ergonomik açıdan ihtiyacın daha farklı olduğuna inanılmaktadır. Gerek 

sürücü koltuğunun yapısı, gerek araç göstergelerinin dizilişi ve yapısı taksilere özgü 

özellikler dikkate alınarak yapılmalıdır. Normal binek araçlarda olmayan ve bu 

yüzden araç gösterge ve kabin tasarımı sırasında dikkate alınmayan ancak tüm 

taksilerde bulunan taksimetre cihazının, normal binek arabalarda uygun olmayan 

yerlere monte edildiği düşünülmektedir. Taksi aracındaki aksesuarların optimum 

düzeyde olması gerektiğine inanılmaktadır. Ne abartılı, ekonomik olmayan, ihtiyacı 

aşan aksesuarların olması, ne de hayatının önemli bir bölümünü araçta geçiren 

sürücünün ihtiyaçlarını karşılamayan konforsuz bir araç olması istenmektedir. 

Yolcular açısından da bakıldığında araca kolay ve çabuk binmenin göz önüne 

alınması gerektiği düşünülmektedir. Binek araçlarda göz ardı edildiği düşünülen bu 

duruma ek olarak yolcu kabini tasarımının optimum düzeyde konfor içermesi 

gerektiğine, yolcu koltuğunun ve yolcuyu çevreleyen kabinin malzeme seçiminde 

binek araçlara göre çok daha sık kullanıldığına dikkat edilmesinin doğru olacağına 

inanılmaktadır. Hem dayanıklılığı sağlayacak, hem konfordan feragat etmeyecek 

çözümler bulunmasının, benzer şekilde taksimetre cihazının yerleşiminin öneminin 

göz önüne alınmasının gerekliliğine inanılmaktadır. Diğer binek araçlarda 

karşılaşılmayan ancak taksilerde gözlemlenen, araçta yolcu var zannedilmemesi için 

yolcu kafalıklarının çıkarılması ve bu yüzden yolcu emniyetinin tehlikeye atılması 

durumuna karşı da bir çözüm gerektiği düşünülmektedir. 

Bagaj hacmi ihtiyacının ve bagaja yük koyma sırasında karşılaşılan güçlüklerin, 

normal binek araçlardan farklı olduğuna inanılmaktadır. 

Özellikle gasp olayları yüzünden binek araçların tasarımında dikkate alınmadığı 

düşünülen sürücü can güvenliği önlemleri, araç kaçırılması durumuna karşı sim kart 

ve benzeri uygulamalarla araç takibi, güvenlik ve haberleşme açısından binek 
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araçların tasarımında dikkate alınmayan telsiz cihazı ve yine binek araçların 

tasarımında hiç göz önüne alınmayan ancak taksi araçlarında büyük ihtiyaç 

duyulduğu düşünülen para istifleme ve saklama bölümlerinin taksi aracı olarak 

kullanılması amacıyla tasarlanan taşıtlarda dikkate alınması gereken noktalar olduğu 

düşünülmektedir. 

Uzun yıllar taksi araçlarıyla seyahat sırasındaki gözlemlere ve taksi sürücüleriyle 

yapılan konuşmalara dayanan bu tespitleri test etmek amacıyla anket sonuçları analiz 

edilmelidir. 
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5. ANALİZ 

5.1. Taksi aracı markası 

Ankete katılan 44 adet sürücünün taksi aracı olarak kullandıkları otomobil 

markalarının dağılımı incelendiğinde Tofaş marka araçların % 90,91'lik bir oranla 

oldukça baskın oldukları görülmektedir. Tofaş haricinde iki diğer taşıt üreticisinin de 

araçları taksi olarak kullanılmaktadır. Bunlar Renault ve Peugeot'dur (Tablo B.1).  

5.2. Taksi aracı modeli 

Kullanılan aracın modeli incelendiğinde Tofaş'ın ürettiği Şahin modeli araçların, 

toplam tüm araçlar içinde %68,18'lik bir oranla dağılımda çok büyük pay aldığı 

gözlemlenmiştir (Tablo B.2). Bu modeli yine iki Tofaş modeli olan Kartal ve Doğan 

modelleri izlemektedir. % 4,55'lik oranla Renault'nun Broadway modeli dördüncü 

sıradadır. Ankete katılan sürücülerin araçlarının diğer modelleri Peugeot'nun ürettiği 

Partner modeli, Renault'nun ürettiği Laguna modeli ve yine Tofaş-FIAT'ın ürettiği 

Tempra ve Doblo modelleridir. Piyasada Tofaş'ın ürettiği modellerin baskın olduğu 

söylenebilir. 

5.3. Taksi aracı motor hacmi 

1,6 l'lik motorların % 77,27'lik bir oranla baskın olarak seçildiği gözlemlenmiştir. 

Bunu 1,4 l'lik motor hacmi izlemiştir. Diğer karşılaşılan hacimler 1,9 l ve 2,0 l'dir 

(Tablo B.3). 

5.4. Taksi aracı üretim tarihi 

1993 ile 2002 yılları arasında dağılan bir yapı gözlemlenmiştir. 1997 yılında üretilen 

araçlarda % 22,73'lük bir oranla yığılma olduğu gözlemlenmiş, 1997 yılından daha 
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sonraki yıllara doğru daha yoğunluk olduğu görülmüştür. 1996 yılı ve öncesinde 

üretilen araçların göreceli olarak daha sonraki yıllarda üretilen araçlardan az olduğu 

gözlemlenmiştir (Tablo B.4). 

5.5. Taksi aracında kullanılan yakıt türü  

LPG kullanılan araçların % 79,55'le baskın oldukları gözlemlenmiştir. Bunu LPG-

benzin, mazot ve benzin kullanılan araçlar takip etmektedir (Tablo B.5). 

5.6. Taksi aracında kullanılan yakıt türünün değiştirilmesi  

Araçların % 72,73'lük kısmında aracın kullandığı yakıt türünün sonradan 

değiştirildiği gözlemlenmiştir. Geriye kalan % 27,27'lik kısımda fabrika çıkışı yakıt 

türü kullanılmaktadır (Tablo B.6). 

5.7. Taksi aracında kullanılan yakıt türünün neden seçildiği 

%97,73'lük bir oranla sürücüler ekonomik olduğu için bu yakıt türünü seçtiklerini 

belirtmişlerdir (Tablo B.7). 

5.8. Taksi aracının mülkiyeti 

Taksi aracının mülkiyetinin % 52,27 ile başkasında olduğu ve sadece sürücü olarak 

çalışıldığı görülmüş, geriye kalan %47,73'lük kısmın aracın sahibi ve aynı zamanda 

sürücüsü oldukları öğrenilmiştir (Tablo B.8). 

5.9. Başka taksi aracı mülkiyeti 

Başka taksi aracı mülkiyetinin toplama oranla % 13,64 olduğu görülmüştür (Tablo 

B.9). 
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5.10. Başka taksi aracı bilgileri 

Sahip olunan başka taksi aracının, toplama oranla %6,82'lik oranla Tofaş marka 

araçlardan olduğu gözlemlenmiştir. Bu rakam, başka taksi aracı olanların % 50'sini 

oluşturmaktadır yani başka taksi aracı olanların yarısının diğer aracının markası 

Tofaş'tır (Tablo B.10). Toplama oranla % 6,82 ile Şahin model araçların tercih 

edildiği (Tablo B.11), toplama oranla % 6,82 ile 1,6 l'lik motorların seçildiği (Tablo 

B.12), toplama oranla % 4,55 ile 1997 yılında üretilen araçların kullanıldığı 

görülmüştür (Tablo B.13). 

5.11. Marka ve model olarak mevcut aracın seçilme nedenleri 

Açık uçlu sorulan ve cevapların sonra gruplandığı bu soruda en sıklıkla %26,7'lik bir 

oranla yedek parça bolluğu ve ucuzluğu tercih nedeni olarak gösterilmiş, satış 

fiyatının uygunluğu, genelde bu modelin başka taksi sürücüleri tarafından tercih 

ediliyor olması ve göreceli olarak başka modellere göre konforlu bulunması bu 

nedeni takip etmiştir (Tablo B.14). 

5.12. Günde ortalama kaç saat taksi aracının kullanıldığı 

Taksi araçlarının en sıklıkla % 22,73'lük bir oranla günde ortalama 12 saat 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunu % 20,45'lik oranla günde ortalama 24 saat 

izlemektedir. Sürücüler bu şekilde kullanıldığında sürücünün bir tam gün çalışıp bir 

tam gün dinlendiğini görüşme sırasında belirtmişlerdir. Bunları ortalama 10 saat ve 8 

saat kullanma izlemiştir (Tablo B.15). Bu soruyu hangi saatler arası aracın 

kullanıldığı kontrol sorusu takip etmiştir. 

5.13. En sıklıkla kaç yolcu taşındığı 

En sıklıkla % 50'lik oranla iki yolcu taşındığı belirtilmiş, bunu bir yolcu ve üç yolcu 

taşındığı izlemiştir. Diğer cevaplar dört ve beş yolcu taşındığı şeklindedir (Tablo 

B.16). 
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5.14. Mevcut aracın en olumsuz özellikleri 

Açık uçlu olarak sorulan bu soru daha sonra gruplanmıştır. En olumsuz yön olarak 

kaporta dayanıksızlığı gösterilmiştir. Bunu, fazla yakıt tüketimi, zayıf olan fren 

sistemi, aracın genel parça dayanıksızlığı, problem çıkaran ön takımlar, yetersiz arka 

koltuk bacak mesafesi ve diferansiyel cevapları izlemiştir (Tablo B.17). 

5.15. Binek araçlarda olmayıp taksilerde olması gereken özellikler 

Açık uçlu bu sorunun cevapları gruplandığında en fazla verilen yanıtın, % 17,3 'erlik 

oranlarla sürücünün can ve mal güvenliğini sağlamak için yolcu bölümünden 

tamamen yalıtan kabin ve klima oldukları görülmüştür. Bu cevabı daha fazla 

dayanıklılık, ABS fren sistemi ve havayastığı cevapları takip etmiştir (Tablo B.18). 

5.16. Mevcut araçta bir taksi için gereksiz bir şeyin varlığı 

Sürücüler % 93,18'lik bir oranla gereksiz bir şeyin olmadığını, aracın eksiği olduğunu 

belirtmişlerdir (Tablo B.19). Gereksiz bulunan şeyler enjeksiyon sistemi ve sürücü 

emniyet kemeri olmuştur (Tablo B.20).  

5.17. Yolcuların araçla ilgili şikayetleri 

Yolcuların araçtan şikayet ettiklerini söyleyen sürücülerin oranı % 70, 45 olarak 

gerçekleşmiştir (Tablo B.21). Yolcuların en fazla şikayet ettikleri konunun 

sürücülerin % 29,55'lik bir kısmı kabin içine gelen ses olduğu dile getirmiştir. Bunu, 

aracın darlığı, aracın konforsuzluğu ve aracın klimasız oluşu izlemiştir. Ayrıca aracın 

süspansiyonlarından şikayetçi olunduğu da dile getirilmiştir (Tablo B.22). 

5.18. Yolcuların araca inip binmesi 

Sürücülerin % 54,55'lik kısmı yolcuların araca inip binerken herhangi bir zorlukla 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo B.23). Geri kalanlar şikayetlerin olduğunu 

söyleyerek toplama göre % 36,36'lık bir oranda kapının darlığı buna sebep olarak 
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gösterilmiştir. Diğer gösterilen sebepler, yolcu koltuğunun kullanıma bağlı çökmesi 

ve aracın yerden yüksek olmasıdır (Tablo B.24). 

5.19. Yolcu memnuniyeti 

Açık uçlu sorulan bu soruda yolcuları memnun etmek için eklenmesi gereken özellik 

istenmiş, en sıklıkla %41,1'lik bir oranla klima cevabı verilmiştir. Bu cevabı geniş iç 

mekan; ses tesisatı; rahat yolcu koltukları ve yolcuya yönelik mini buzdolabı, 

televizyon, çay-kahve makinesi cevapları izlemiştir (Tablo B.25). 

5.20. Araç kullanımına bağlı rahatsızlık 

Sürücülerin % 77,27'lik kısmı araç kullanımına bağlı olarak rahatsızlıklar 

yaşadıklarını belirtmiştir. % 20,45'lik kısmı ise bu tür rahatsızlık yaşamadığını 

belirtmiştir (Tablo B.26). Rahatsızlık yaşayanların ne tür rahatsızlıklar yaşadıkları 

sorgulandığında en sık karşılaşılan sorunun %35,1'lik bir oranla bel ağrısı olduğu 

görülmüş, bunu ayak, boyun ve bacak ağrıları takip etmiştir. Bunlardan başka sırt, 

omuz, kuyruk sokumu ve kalça ağrıları cevapları verilmiştir (Tablo B.27). Bu 

rahatsızlığın sebebi sorulduğunda en sıkça % 38,9'luk bir oranla koltuğun rahatsız 

olması gösterilmiştir. Bu cevabı uzun süre oturur durumda kalmak, pencerenin klima 

olmaması sebebiyle açık olması cevapları izlemiştir (Tablo B.28). 

5.21. Aracın bagaj ihtiyacı 

Sürücülerin % 59,09'u araçlarının bagaj hacmini yetersiz bulduğu görülmüştür (Tablo 

B.29). Yolcuların kaç bavulluk bir bagaj hacmine ihtiyaç duydukları sorusuna % 

29,55'lik bir kısım iki adet bavul, % 27,27'lik bir kısım üç adet bavul ve % 22,73'lük 

bir kısım dört adet bavul cevapları verilmiştir. Sıfır ile altı bavul arasında cevaplarla 

karşılaşılmıştır (Tablo B.30). Sürücünün bagaja yük koyarken zorlanıp zorlanmadığı 

sorusuna % 54,55'i zorlandıkları yönünde cevap vermişlerdir (Tablo B.31). Bunun 

sebebi sorgulandığında cevaplayanların % 71,4'lük bir oranı ile en fazla bagajın 

darlığı sebebi ileri sürülmüştür (Tablo B.32). 
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5.22. Taksi kullanırken can ve mal güvenliği 

Sürücüler taksi kullanırken can ve mal güvenliğini tehdit eden durumlarla karşılaşıp 

karşılaşmadıkları sorusuna % 84,09'luk bir oranla bu tür olaylarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir (Tablo B.33). Hangi tür tehditlerle karşılaştıkları sorgulandığında en 

çok % 45,45 ile gasp olduğunu belirtmişlerdir, diğer verilen cevap ise sarhoş 

yolcuların yaptığı taşkınlıklardır (Tablo B.34). Sürücünün can ve mal güvenliğinin 

sağlanması için ne tür tedbirler alınabilir sorusuna en sıklıkla % 62,9'luk bir oranla 

koruyucu kabin cevabını vermişlerdir. Bu cevabı, acil durumda taksi durağı ve 

emniyet güçlerine acil sinyal gönderecek bir sistem ve araç takip sistemi cevapları 

takip etmiştir (Tablo B.35). 

5.23. Sürücü memnuniyeti 

Sürücülere yöneltilen bu aracı onlar yapsalar sürücü memnuniyeti için neler 

eklerlerdi açık uçlu sorusuna en sık olarak %24,1'lik bir oranla klima cevabını 

vermişlerdir. Bu cevapları %22,4'lük yakın bir oranla ABS fren sistemi, hava yastığı, 

ergonomik sürücü koltuğu, koruyucu kabin cevapları takip etmiştir (Tablo B.36).  

5.24. Araç ömrü ve bakımı 

Şu anki araçlarının ekonomik sürüş ömrünün kaç yıl olduğu sorusuna en fazla % 25 

ile beş yıl cevabı verilmiştir. Bu cevabı üç ve dört yıl cevapları izlemiştir. Sıfır ile 10 

yıl arası cevaplar verilmiştir (Tablo B.37). Aracı yılda kaç kere bakıma sokulduğu 

sorusuna en sık olarak % 20,45 ile on iki defa cevabı verilmiştir. Bu cevabı on ve on 

beş defa cevapları izlemiştir (Tablo B.38). Yıllık bakım masrafının ne kadarlık bir 

tutar oluşturduğu sorusuna, en sık % 20,45 ile 1.000.000.000 TL cevabı verilmiştir. 

Bu cevabı 1.500.000.000 TL cevabı izlemiştir. Diğer cevapların daha düşük 

tutarlarda yoğunlaştığı görülmüştür (Tablo B.39). En fazla sorun çıkaran parçalar 

sorulduğunda en sıklıkla %20,8'lik bir oranla fren balataları cevabı alınmış, bu cevabı 

aks bilyası, ön takım ve diferansiyel cevapları izlemiştir (Tablo B.40). En fazla 

değiştirilen parçaya ödenen yıllık tutar ise 400.000.000 TL ile 150.000.000 TL 

arasında yoğunlaşmıştır (Tablo B.41). Araçta hiç değişiklik yapılıp yapılmadığı 

sorusuna % 75 hayır cevabını vermiştir (Tablo B.42). Değişiklik yapanların en 



26 

sıklıkla mekanik yapı ve aksesuarda değişiklik yaptıkları görülmüştür (Tablo B.43). 

Değişiklik nedeni olarak da en sıklıkla araçta kullanılan malzemelerin kalitesizliği 

gösterilmiştir (Tablo B.44). 

5.25. Araç yenileme 

Sürücülere araçlarını yenilemeyi düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda % 47,72'lik 

bir kısmın aracı değiştirmeyi düşündüğü, % 43,18'lik kısmın ise aracı değiştirmeyi 

düşünmediği gözlemlenmiştir (Tablo B.45). Araç değişiklik sebebi açık uçlu olarak 

sorulmuş ve % 18,18'lik oranla mevcut arabanın eskiliği en sık öne sürülen sebep 

olduğu görülmüştür. Bundan başka daha konforlu bir araç isteği ve daha ekonomik 

olması sebebiyle dizel araca geçiş cevapları verilmiştir (Tablo B.46). Aracını 

değiştirmeyi düşünmeyenlere bunun sebebi sorulduğunda en sık %15,90 ile 

ekonomik kısıt cevabı verilmiş, bunu aracın daha eskimemiş olması, aracın sevilmesi 

ve taksi olarak kullanılabilecek başka araç marka ve modelinin olmadığına 

inanılması cevapları izlemiştir (Tablo B.47). Yeni araç almayı düşünenlere aracın 

markası sorulduğunda % 17,94 ile Renault en sık verilen cevap olmuş (Tablo B.48), 

Renault'nun ürettiği Kangoo ve Peugeot'nun ürettiği Partner modelleri % 11,36'şarlık 

paylarla en sık alınması planlanan modeller olduğu görülmüştür (Tablo B.49). 1,6 

l'lik motor hacmi (Tablo B.50) ve 2002 yılında üretilmiş araç alma planı en baskın 

cevaplar olmuşlardır (Tablo B.51). Bu yeni aracın seçim nedeni açık uçlu 

sorulduğunda en sık olarak, cevaplayanların % 36,7'lik bir oranıyla, yeni aracın dizel 

motorlu olması cevabı verilmiştir. Bu cevabı, yeni aracın sağlamlığı ve geniş iç 

hacmi cevapları izlemiştir. Bunlardan başka yedek parça bolluğu ve mevcut araçtan 

daha estetik bulunması cevapları alınmıştır (Tablo B.52). 
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6. KARŞILAŞTIRMA 

Derlenen veriler belirli kıstaslara göre karşılaştırılıp istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olup olmadığına bakıldı. 

6.1. Havaalanı taksilerine en sık binen yolcu sayısı ile diğer taksilere en sık 

binen yolcu sayısı 

H0 : Havaalanı taksilerine en sık binen yolcu sayısı varyansı, diğer taksilere en sık 

binen yolcu sayısı varyansına eşittir. 

H1 : Havaalanı taksilerine en sık binen yolcu sayısı varyansı, diğer taksilere en sık 

binen yolcu sayısı varyansına eşit değildir. 

% 95 anlamlılık düzeyinde p = 0,009 < 0,05   H0 kabul edilemez 

       İki grubun varyansı eşit değildir. 

H0 : Havaalanı taksilerine en sık binen yolcu sayısı ile diğer taksilere en sık binen 

yolcu sayısı arasında fark yoktur. 

H1 : Havaalanı taksilerine en sık binen yolcu sayısı ile diğer taksilere en sık binen 

yolcu sayısı arasında fark vardır. 

% 95 anlamlılık düzeyinde p = 0,001 < 0,05   H0 kabul edilemez 

       İki grup arasında istatistiksel olarak 

fark vardır. Havaalanı taksilerine en sık binen yolcu sayısı, diğer taksilere en sık 

binen yolcu sayısından büyüktür. Havaalanı taksilerine en sık binen yolcu sayısı 

ortalaması 2,65 iken, diğer taksilere en sık binen yolcu sayısı 1,67'dir. 
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6.2. Havaalanı taksilerinin ihtiyaç duydukları bagaj hacmi ile diğer taksilerin 

ihtiyaç duydukları bagaj hacmi  

H0 : Havaalanı taksilerinin ihtiyaç duydukları bagaj hacmi varyansı, diğer taksilerin 

ihtiyaç duydukları bagaj hacmi varyansına eşittir. 

H1 : Havaalanı taksilerinin ihtiyaç duydukları bagaj hacmi varyansı, diğer taksilerin 

ihtiyaç duydukları bagaj hacmi varyansına eşit değildir. 

% 95 anlamlılık düzeyinde p = 0,487 > 0,05   H0 reddedilemez 

       İki grubun varyansı eşittir. 

H0 : Havaalanı taksilerinin ihtiyaç duydukları bagaj hacmi, diğer taksilerin ihtiyaç 

duydukları bagaj hacmine eşittir. 

H1 : Havaalanı taksilerinin ihtiyaç duydukları bagaj hacmi, diğer taksilerin ihtiyaç 

duydukları bagaj hacmine eşit değildir. 

% 95 anlamlılık düzeyinde p = 0,000 < 0,05   H0 kabul edilemez 

       İki grubun ihtiyaç duyduğu bagaj 

hacmi istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklıdır. Havaalanı taksilerinin ihtiyaç 

duydukları bagaj hacmi, diğer taksilerin ihtiyaç duydukları bagaj hacminden 

büyüktür. Havaalanı taksilerinin ihtiyaç duydukları bagaj hacmi ortalaması 3,68 

bavulken, diğer taksilerin ihtiyaç duydukları bagaj hacmi ortalaması 2,09 bavuldur. 

6.3. Havaalanı taksilerinin yıllık bakım sayısı ile diğer taksilerin yıllık bakım 

sayısı  

H0 : Havaalanı taksilerinin yıllık bakım sayısı varyansı, diğer taksilerin yıllık bakım 

sayısı varyansına eşittir. 

H1 : Havaalanı taksilerinin yıllık bakım sayısı varyansı, diğer taksilerin yıllık bakım 

sayısı varyansına eşit değildir. 
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% 95 anlamlılık düzeyinde p = 0,087 > 0,05   H0 reddedilemez 

       İki grubun varyansı eşittir. 

H0 : Havaalanı taksilerinin yıllık bakım sayısı ile diğer taksilerin yıllık bakım sayısı 

arasında fark yoktur. 

H1 : Havaalanı taksilerinin yıllık bakım sayısı ile diğer taksilerin yıllık bakım sayısı 

arasında fark vardır. 

% 95 anlamlılık düzeyinde p = 0,230 > 0,05   H0 reddedilemez 

       İki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. Havaalanı taksilerinin yıllık bakım sayısı ortalaması 16 iken 

diğer taksilerin yıllık bakım sayısı ortalaması 23'tür. İki grubun ortalamaları farklı 

gözükseler de standart sapmaları çok yüksek olduğundan (havaalanı taksilerinin yıllık 

bakım sayısı standart sapması 12,38; diğer taksilerin yıllık bakım sayısı standart 

sapması 23,70'tir) iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

söylenemez. 

6.4. Aracını yenilemeyi düşünenler ve yıllık bakım masrafı 

H0 : Aracını yenilemeyi düşünenlerin yıllık bakım masrafı varyansı, aracını 

yenilemeyi düşünmeyenlerin yıllık bakım masrafı varyansına eşittir. 

H1 : Aracını yenilemeyi düşünenlerin yıllık bakım masrafı varyansı, aracını 

yenilemeyi düşünmeyenlerin yıllık bakım masrafı varyansına eşit değildir. 

% 95 anlamlılık düzeyinde p = 0,900 > 0,05   H0 reddedilemez 

       İki grubun varyansı eşittir. 

H0 : Aracını yenilemeyi düşünenlerin yıllık bakım masrafı ile aracını yenilemeyi 

düşünmeyenlerin yıllık bakım masrafı arasında fark yoktur. 
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H1 :  Aracını yenilemeyi düşünenlerin yıllık bakım masrafı ile aracını yenilemeyi 

düşünmeyenlerin yıllık bakım masrafı arasında fark vardır. 

% 95 anlamlılık düzeyinde p = 0,146 > 0,05   H0 reddedilemez 

       İki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. Aracını yenilemeyi düşünenlerin yıllık bakım masrafı 

ortalaması 1.210.000.000 TL'iken, aracını yenilemeyi düşünmeyenlerin yıllık bakım 

masrafı ortalaması 920.000.000 TL'dir. İki grubun ortalamaları farklı gözükseler de 

standart sapmaları çok yüksek olduğundan (aracını yenilemeyi düşünenlerin yıllık 

bakım masrafı standart sapması 616.569,46 TL;  aracını yenilemeyi düşünmeyenlerin 

yıllık bakım masrafı standart sapması 500.285,63 TL'dir) iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu söylenemez. 
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7. TAKSİ ARACI ÜRETİCİLERİ İLE GÖRÜŞMELER 

Taksi sürücüleri ile yapılan anketlerin analizi; mevcut durum tespiti, taksi araçlarında 

olması gerektiği düşünülen özelliklerin ortaya konulması ve sınanması, geleceğe 

yönelik eğilimlerin belirlenmesi için yol gösterici olmakla beraber taksi aracı üreten 

ve pazarlayan başlıca firmaların görüşleri olmaksızın anlamlı sonuçlar ortaya 

koyulamayacağına inanıldığı için taksi aracı olarak kullanılan başlıca araçların yetkili 

kişileriyle görüşülmüştür. Bu sayede üretici ve pazarlayıcı firmaların eğilimlerini 

ortaya koymak, pazarı nasıl değerlendirdiklerini, yeni bir araç tasarımı ya da mevcut 

bir aracın uygun olarak değiştirilmesi hakkındaki görüşlerini, pazar ve kullanıcılar 

hakkındaki tecrübelerinden faydalanarak ortaya atılan savın değerlendirilmesi yoluna 

gidilmiştir. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’den Hafif Ticari Araçlar Marka 

Müdürü Sn. Feridun Atagan ve Hafif Ticari Araçlar Marka Bölümü’nden Sn. Furkan 

Çınar ile 02.04.2003 tarihinde yüzyüze mülakat yapılmıştır. Benzer şekilde Renault 

MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.’den satış koordinatörü Sn. Barbaros Aytar 

ve pazarlama ve planlama uzmanı Sn. Nebi Erbaş’la 07.04.2003 tarihinde yüzyüze 

mülakat yapılmıştır. Peugeot’dan ilgili yetkililere ulaşılamadığı için telefonla bilgi 

alınmıştır. Peugeot’nun beklentisinin yasal düzenlemeyle araç yaşının kısıtlanması ve 

araca göre farklı taksimetre tarifesi uygulamasının serbest bırakılması olduğu, aksi 

takdirde mevcut pazar yapısının değiştirilmeyeceğine inanıldığı görülmüştür. 

7.1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. yetkilileriyle görüşme 

Görüşülen Tofaş yetkilileri taksi piyasasını önemli bir piyasa olarak gördüklerini 

belirtmişlerdir. Trafik tescil kayıtlarının bilgisayar ortamına geçirilmemiş olması 

sebebiyle kesin dağılım bilinmemekle beraber İstanbul’da taksilerin %90-95 

oranında, tüm Türkiye’de ise %90 oranında Tofaş marka araçlar olduğu 

belirtmişlerdir. Tofaş’ın konuyla ilgili detaylı çalışmaları olduğu söylenmiştir. Bu 

çalışmalardan bir tanesinde yerel bayilerin belirlediği taksi duraklarından sürücülerin 

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasına götürülmesi, burada hem fabrika gezisi yaptırılıp 
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hem de tüketici eğilimlerini belirlemek için testler uygulanması yolu 

kullanılmaktadır. Bu testlerde Tofaş’ın farklı araçları ya da Tofaş ve diğer marka 

araçlar yanyana gösterilmekte, sürücülerden kendilerine verilen form üstünde 

beğendikleri ve beğenmedikleri özellikleri belirtmeleri istenmektedir, beşli Likert 

ölçeğine göre hazırlanan anketlerde aracın özellikleri için puanlama yapılması talep 

edilmektedir.  

Tofaş, taksi aracı olarak çok fazla tercih edilen kuş serisi olarak da bilinen Doğan, 

Şahin ve Kartal modellerinin üretimine son vermiştir ve taksi piyasasına yönelik 

olarak Doblo modelini öne çıkarmayı düşünmektedir. Taksi araçları için dizel ve 

turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunulmaktadır. Tofaş’ın taksi 

piyasası için iki tür kullanıcı varsayımı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi hem taksi 

aracının sahibi, hem de sürücüsü olan kullanıcılar, ikincisi ise başkasının aracında 

taksi sürücülüğü yapan kullanıcılardır. İşletme maliyeti, yedek parça değişimi, bakım 

ve onarım eğilimleri bu kullanıcılar arasında faklılık göstermektedir. Aracın sahibi 

olmayan sürücüler araç sahibine sabit bir ücret ödemekte, geri kalan miktar 

kazançları olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında araç sahibi olmayan sürücülerin aracın 

yedek parçasını ucuz, orijinal olmayan ürünlerden seçmekte olduğu, bakım ve 

onarımını yetersiz ve yetkisiz servislerde mümkün olduğunca düşük bir maliyete 

yaptırmaya çalışmakta olduğu belirtilmiştir.  

Normal bir binek aracı sürücüsünün İstanbul’da yılda ortalama 20.000 km yol yaptığı 

ancak bir taksinin yılda ortalama 100.000 km civarında yol yapmakta olduğu dile 

getirilmiştir. Bu da işletme maliyetlerini ve bakım onarım giderlerini çok 

arttırmaktadır. Kasko olarak da bilinen araç sigortaları da taksi araçlarına normal 

binek araçlara göre daha yüksek bir miktardan sunulmaktadır. Taksi sahiplerinin 

ortalama olarak 2-3 yıl sonra aracını yenilemeyi istediği ancak ikinci el araç 

piyasasında taksi araçlarının çok kısa sürede çok yol yapmış olması sebebiyle tercih 

edilmemesinden dolayı araçlarını satmakta zorlandıkları görülmüştür. Bunun önüne 

geçmek ve aracın daha önce taksi olarak kullanıldığını saklamak için aracı ilk satın 

alırken, kimi araç sahipleri, sarı taksi renginde değil piyasada genel rağbet gören 

renklerden seçmekte, sadece aracın dışarıdan görülen kısımlarını sarı renge 

boyatmakta, aracı satmak istediğinde sarıya boyanmış bu kısımları aracın ilk rengine 

çevirip piyasaya sürmektedirler. İlk satın alırken sarı renkli olan araçların kaporta içi 
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kısımları, bagaj içi, kapı açıldığında görülen iskeleti de sarı renkli olduğu için bunu 

gizlemek mümkün olmamaktadır. Motor gerekirse rektifiye edilmekte ya da 

sıfırlanabilmektedir. Aracın kaporta dayanıksızlığı sebebinin, eskiden, gereken 

kalitede galvanizli sac ithaline izin verilmemesi, döviz bulunamaması ve bu yüzden 

gereken kalitenin altındaki yerli malzemenin kullanılması olarak belirtilmiş ancak 

artık günümüzde bu tür bir problemin olmadığı belirtilmiştir. Yedek parça konusunda 

orijinal üretici firma parçalarının değil yan sanayi olarak tanımlanan diğer bazı marka 

yedek parçaların tercih edildiği, hiçbir kalite kontrol ve hukuki sorumluluğu olmayan 

bu tür yedek parçaların orijinal yedek parçalara göre daha ucuz olduğu ancak 

dayanıksız olmaları sebebiyle çok çabuk problem çıkarttıkları, böyle olduğunda da 

orijinal marka ve modelin suçlandığı belirtilmiştir. Türkiye’deki hiçbir otomobil 

üreticisinin markası olmadığı, hepsinin yabancı markaları lisanla ürettiği 

söylenmiştir. Sıfırdan yeni bir araç yaratmanın maliyetinin 750.000.000 ila 

1.000.000.000 Euro’luk bir yatırım gerektirdiği, bu yatırımı karşılamak için büyük 

miktarlarda satış yapmak gerektiği, üretici firmaların bu aracı hangi ülkelerde kaç yıl 

boyunca kaçar adetlik satış yapacaklarını hesap ettikleri, taksi aracı düzenlemelerinin 

ülkeden ülkeye değişmesi sebebiyle de ve böyle büyüklükte bir pazar görülmediği 

için hiçbir üretici firmanın bu tür bir yatırıma kalkışmayacağı belirtilmiştir. Bunun 

tek istisnası Londra’daki taksi araçlarıdır. Bu tür bir aracın yine de üretilebileceği 

ancak bunun otomobil fiyatlarının çok üstünde çıkacağı söylenmiştir. Bu yüzden 

Tofaş yetkilerinin görüşüne göre taksi araçları ülkelerin yerel yasalarına uygun olarak 

otomobillerden dönüştürülmektedir. Taksi aracı ihtiyaçlarının farklı olabileceğini 

kabul etmekle beraber potansiyel satış adetlerinin yetersiz olması sebebiyle böyle bir 

aracın üretilemeyeceği savunulmuştur. Taksi sürücülerin belirttikleri klima, 

ergonomik sürücü koltuğu gibi ürünlerin piyasada bulunduğu ama sürücülerin bunları 

edinmek için gereken bedeli ödemek istemedikleri belirtilmiştir.  Görüşülen yetkililer 

taksi aracı sahibi olup aracı başkasına kullandıranların bu konuyu umursamadıkları, 

mümkün olan en ucuz araçla iş yapmayı, aldıkları aracın çok az problem çıkarmasını 

istedikleri belirtilmiş; aracın sahibi olmayan sürücülerin de kazançlarından 

kaybetmemek için aracı asla yetkili servise götürmedikleri, orijinal yedek parça 

kullanmadıkları dile getirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında neden piyasadaki taksi 

araçlarının kötü durumda olduklarının anlaşılabileceği, bu durumun üretici firma 

açısından değiştirilebilecek bir konu olmadığı ancak yasal düzenlemelerle taksi 
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araçlarının çeşitli kriterleri sağlaması ve muayenelerle sıkı şekilde bunun kontrol 

edilmesi ile mümkün olacağı belirtilmiştir. Konunun üreticilerle değil yasa 

düzenleyicilerle ilgili olduğu dile getirilmiştir. Çıkarılacak bir kanunla taksi 

araçlarına örneğin  yaş sınırı getirilebileceği, 3 yaşındaki araçların değiştirilmesinde 

önemli vergi avantajları sağlanabileceği öne sürülmüştür. 

Yakıt türü konusunda bir süre öncesinde LPG’nin çok uygun fiyatlı olması sebebiyle 

taksi araçlarınca tercih edilmeye başlandığında konu hakkında bir düzenleme yapmak 

ve güvenilir bir araç yapmak için tüm Avrupa güvenlik normlarını karşılayan Fiat 

lisansıyla LPG motorlu araç ürettiklerini, bu konuda orijinal olarak LPG yakıt 

kullanan Türkiye’de üretilen ilk taşıtları imal ettiklerini belirtmişlerdir. Ancak LPG 

fiyatının artık avantajlı olmadığı, benzinli araçlara göre maliyet avantajının kalmadığı 

belirtilmiştir. Şu anda LPG ve benzine göre çok daha avantajlı gözüken dizel yakıtın 

fiyatının da LPG’ye benzer şekilde artmayacağını kimsenin garanti edemeyeceği 

söylenmiştir. Bu konuda karar vericinin yasa düzenleyiciler olduğu, Tofaş’ın hem 

benzinli, hem LPG’li, hem dizel, hem de Avrupa’ya sattığı ve Türkiye’de henüz 

istasyonlarda satılmayan CLP denilen doğal gazla çalışan araçlar ürettiği 

belirtilmiştir.  

Yetkililerin görüşleri çok ve uzun kullanıma uygun olan Çok Amaçlı Araç (Multi 

Purpose Vehicle) türü taşıtların taksi olarak kullanılmaya çok uygun olduğudur. 

Müşteriye geniş bir bagaj hacmi ve iç mekan sunmasının bir avantaj olduğu 

düşünülmektedir. Türkiye’de ticari taksi araçlarının ticari araç vergisine değil 

otomobil vergisine tabi olmasının ciddi bir problem olduğu ileri sürülmüştür. Çünkü 

tamamen ticari amaçla kullanılan bu araçlardan daha uygun miktarda olan ticari araç 

vergisi almamanın doğru bulunmadığı belirtilmiştir. Ticari araç vergisine tabi olan 

Doblo Cargo Van modelinin % 4 ÖTV, % 18 KDV’ye tabi olduğu, otomobil 

vergisine tabi olan Doblo binek modelinin % 27 ÖTV ve % 18 KDV’ye tabi olduğu 

belirtilmiştir. Devletin taksi aracı olarak satın alınan araçtan ticari araç vergisi 

alabileceği ama 3 yıl boyunca bu taşıtı satmama kısıtı getirebileceği, bu süre zarfında 

satılırsa otomobil vergisi ile olan farkın tahsil edilebileceği önerilmiştir. Türkiye’nin 

araçtan alınan vergilerde Avrupa lideri olduğu, tüm dünyada da sayılı devletlerden 

olduğu belirtilmiş ancak bunun sonucu olarak 2000 yılında 450.000 adet olan yeni 

araç pazar hacminin 2002 yılında 90.000 adete düştüğü belirtilmiştir. Yepyeni bir 
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araç yaratmak yerine “carry over” olarak tanımlanan mevcut araçların platformunu, 

şasisini ve diğer bazı parçalarını kullanarak yeni bir araç meydana getirmenin 

maliyetinin de en az 150.000.000 ila 200.000.000 Euro olacağı ve bu maliyetin bile 

satış adetleriyle karşılanamayacağı savunulmuştur. İstanbul’da yaklaşık 17.000 taksi 

aracı olduğu göz önüne alınırsa ve 2003 yılında bunlardan iyimser bir tahminle 

3.000–4.000 adedinin yenileyip bu aracı alacağı varsayılsa bile bu kadar adetlik bir 

pazar için hiçbir üreticinin düşünmeyeceği söylenmiştir. Tofaş kuş serisinin artık 

üretilmemesinden dolayı piyasadaki bu araçlar belli bir süre içinde değiştirilmek 

istendiğinde yeni kuş serisi araçlar bulunamayacağı için yeni araç arayışına 

girecekleri buna yönelik olarak Tofaş’ın Doblo modelini öne sürdüğü belirtilmiştir. 

Konu hakkında araştırmalara devam edildiği, Doblo’nun Londra taksilerine 

yaklaştırılabileceği, örneğin sürücü yanındaki koltuğun kaldırılıp bavul koyma yeri 

yapılabileceği, sürücü mahali çevresinde balistik çelik ve kurşun geçirmez cam 

kullanılabileceği, yolcu kabini kilidinin sürücü tarafına bağlanabileceği belirtilmiştir. 

Konu hakkında çalışmalar yapıldığını ama bu özelliklerin de bir bedeli olacağı 

hatırlatılmıştır. Doblo haricinde yeni gelecek olan turbo dizel motorun uygulanacağı 

Albea, Palio gibi modellerin de piyasaya taksi aracı olarak sunulabileceği dile 

getirilmiştir. Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde taksi araçlarına yönelik 

düzenlemelerin yapılabileceği de göz önüne konulmuştur.  

Doblo taksi aracı olarak yurtdışında da pazarlanmaktadır (Şekil 7.1). Doblo’nun ürün 

gamında Doblo European Taxi adında bu amaçla üretilmiş araçlar da vardır. Doblo 

modelinin Avrupa dışındaki ülkelerde de dolmuş olarak kullanıldığı belirtilmiştir.  

Türkiye’de taksi aracı olarak kullanılan Doblo’ların sayısını kesin olarak 

belirtememekle beraber 500 ila 1.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Doblo’nun taksi harici bir modelinin alınıp sonradan taksiye çevrilmesinden dolayı 

kesin adetler bilinememektedir.  

Tofaş profesyonel araştırma firmalarına çeşitli konular vererek anket çalışmaları 

yaptırmakta, 3.000 ila 5.000 kişiye bu anketler uygulanmaktadır. Taksi sürücülerine 

yönelik olarak tüm Türkiye’den yerel bayilerin seçtiği 20 ila 40 kişilik taksi sürücüsü 

grupları Tofaş Bursa fabrikasına götürülmekte, fabrika gezisi sonrasında 5 veya 6 

araç gösterilerek çeşitli özellikleri puanlamaları ve bu özellik için ödemeye hazır 
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oldukları bedeli bildirmeleri istenmektedir. Bu çalışmalar yılda 3 veya 4 defa 

tekrarlanmaktadır. 

 

Şekil 7.1. Tofaş tarafından üretilen Doblo modelinin İngiltere’de kullanılan Doblo 

European Taxi altmodeli (Atagan, 2003) 

Ayrıca gizli anket denilen bir çalışmada da hangi firmadan geldiklerini söylemeden 

profesyonel anketçiler sürücülere anketler yapmaktadır. Ayrıca aktif satış 

danışmanları denilen bir grup Tofaş çalışanı da sürekli müşterilerle görüşüp ürünleri 

tanıtmakta oldukları dile getirilmiştir. Doblo’nun taksi modelindeki özelliklere 

araştırmalar ve genel deneyimlerden hareketle karar verildiği söylenmiştir. Tofaş’ın 

genel yaklaşımının yenilikçi ve olumlu olduğuna inanılmaktadır. 
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7.2. Renault MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. yetkilileriyle görüşme 

Renault şu anda taksi sürücülerine yönelik olarak Kangoo ve Clio Symbol 

Authentique 1,5 dCi modellerini pazara sürmektedir. 

Renault’nun Kangoo modeli 1,9 l’lik motor hacmi ile üst vergi grubuna girdiği için 

taksiciler tarafından tercih edilmediği, genelde ticari araç olarak alınıp koltuk takılıp 

ruhsatta düzeltme yapılarak taksi olarak kullanıldığı bildirilmiştir. Bir süre önce LPG 

fiyatının artması sonucunda taksicilerin dizel araç arayışına girdikleri ancak 

firmaların hazırlıksız yakalanmaları sonucunda ellerinde pazara sunabilecekleri başka 

dizel araçların olmaması sebebiyle Renault’nun Kangoo, Fiat’ın Doblo, Peugeot’nun 

Partner aracını taksi piyasasına sundukları iddia edilmiştir. Bu sunulan araçlardan da 

beklenilen tepkinin alınmadığı, bu tür araçların ne müşteriler ne de sürücüler 

tarafından taksi olarak kabul edilmediği görüşü sunulmuştur. Buna delil olarak da bu 

tür araçların her tarafına “taksi” yazılarak bu araçların taksi olduklarının altının 

çizilmesi gösterilmiştir. Bunun sonucu olarak da bahsi geçen modellerin satış 

miktarlarının istenilen düzeylere varmadığı belirtilmiştir. Renault şu anda Symbol 1,5 

dizel aracını taksi pazarına çıkarmış ve Kangoo’dan daha fazla tercih edildiği 

bildirilmiştir. Bu başarının sebebi olarak da 1,5 litrelik motor hacmi sayesinde daha 

düşük vergi grubuna girmesi ve bir binek aracı olduğu için taksi aracı olarak 

algılanması gösterilmiştir. Kangoo, Doblo ve Partner gibi araçların Türkiye için 

uygun taksi aracı olarak görülmediği dile getirilmiştir. Taksi sürücülerinin, kamyonet 

gibi gördükleri ticari araç değil binek otomobil kullanmak istedikleri belirtilmiştir. 

Kangoo modelinde sürücü koruma kalkanı konulan bir aracın hazırlandığı ancak hem 

ekonomik kriz, hem yeterince duyuramamaktan dolayı bu araca hiç ilgi olmadığı 

belirtilmiştir. Son iki yıldan beri taksi sürücülerinin iyi kazanç sağlayamadıkları dile 

getirilmiştir. Taksi aracı olarak kullanılan Kangoo’ların 100 adedi bulmadığı 

belirtilmiştir. Değişik bir örnek olarak taksimetre tarifesi daha fazla olduğu için daha 

fazla kazanç sağlayan Bodrum Türkbükü’ndeki bir taksi durağında 2 adet Renault 

Megan Scenic, 1 adet Renault Megan Sedan, 1 adet Renault Kangoo, 1 adet Opel 

Astra bulunduğu belirtilmiş, taksicilerin iyi kazanç sağlamaları durumunda bu tür 

araçlara yöneldikleri dile getirilmiştir. Taksi sürücülerinin müşteri rahatlığını çok 

dikkate almadıkları, bir binek araç kullanma keyfi yaşamak istedikleri dile 

getirilmiştir. Taksi sürücüleri ile yapılan ankette ortaya çıkan isteklerin yerinde 
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olduğu ancak bu özellikler için ne kadarlık bir bedel ödemek isteyebilecekleri 

konusunda problem olduğu belirtilmiştir. Taksi aracının bazen bir tane plaka sahibi, 

bir tane araç sahibi, üç tane de sürücüsü olduğu ve bu yüzden gelirin çok 

bölündüğüne, en az yatırımın da araca yapıldığına dikkat çekilmiştir. Normal 

bakımların bile sağlıklı yaptırılmadığı belirtilmiştir. % 61 oranında sadece plaka 

kiralayan bir kesim olduğu, % 13 oranında hem aracın sahibi, hem de kullanıcısı olan 

bir kesim, % 26 oranında da aracı ve plakayı kiralayan bir kesim olduğu belirtilmiştir. 

Sadece plakayı kiralayan kesimin Renault tarafından hedeflenmediği, bu kesimin 

araçla ilgilenmedikleri belirtilmiş geri kalan % 39’luk kesimin hedeflendiği dile 

getirilmiştir.  

Dünyada taksi aracı olarak tek örneğin Londra’daki taksilerin olduğu belirtilmiş ve 

şehir merkezinin hemen dışında “corner taxi” denilen ve Londra taksilerine göre % 

30-40 ucuz olan taksi araçlarının olduğu, Londra Black Cab’lerinin çoğunlukla 

turistler tarafından tercih edildiği dile getirilmiştir. Türkiye’de taksi sürücülerinin 

örgütlü olmadıkları, toplu halde satın alma ile filo indirimi yaptırtmayı 

düşünmedikleri dile getirilmiş, en örgütlü olan Yeşilköy Atatürk Havalimanı 

taksicilerinin bile tek tek alım yaptıkları belirtilmiştir. Türkiye’deki bir başka 

problemin de sürücülerin günlük olarak karar vermesi ve uzun vade bir yana kısa 

vadeli bir yatırımı bile düşünmemesi olduğu dile getirilmiştir. Aracın sahibi olmayan 

sürücülerin günlük olarak bir miktarı aracın sahibine vermek zorunda oldukları, yakıt 

masrafını da verince günlük olarak o gün zarar etmekten kurtaracak bir kazanç elde 

etmek istedikleri belirtilmiş, bu durumda da başka taksi sürücüleri tarafından tercih 

edilen, az problem çıkardığı düşünülen, güvenilen modellerin tercih edildiği 

söylenmiştir. En fazla gördükleri modeli tercih etmelerinin bundan kaynaklandığı, bu 

kıstasın sürücüler açısından çok önemli görüldüğü belirtilmiştir. İkinci nokta olarak 

da parça değiştirmek gerektiğinde orijinal üretici parçaları ve servisleri yerine en 

yakınlarındaki tanıdıkları tamircilere, ustalara gitmek istemeleri belirtilmiştir. Hemen 

ve en ucuza çözümün tercih edildiği dile getirilmiştir. Symbol 1,5 dizel modelinin 

yıllık yakıt tüketiminde LPG kullanan araçlara göre 10.000.000.000 TL’lik bir 

avantaj yarattığı Taksiciler Derneği yetkililerince belirtildiği, iki yılda bu tasarruf 

sayesinde aracın maliyetinin çıktığı dile getirilmiştir. Symbol 1,5 dizel modelinde, 

sürücülerce talep edilen ABS ve klimanın bulunduğu belirtilmiş, iç mekan darlığı 

kabul edilmiş ancak sürücülerin bu konuyu ne kadar önemsedikleri, ne kadar müşteri 
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tarafını düşündükleri sorgulanmıştır. Müşterinin de tercih şansı ve isteğinin olmadığı, 

yolda geçen ilk taksi aracını durdurduğu, taksi duraklarında sıra hangi araçtaysa o 

araca bindiği belirtilmiştir. Belli taksi duraklarının belirli modelleri kullandığı bir 

durumda müşterinin tercihini taksi durağı temelinde yapabileceği ancak uygulamada 

bu tür taksi duraklarının olmadığı dile getirilmiştir. Müşterilerin kısa mesafeler için 

taksi kullandıkları, bu yüzden araca dikkat etmedikleri görüşü dile getirilmiştir.  

Taksi sürücüleriyle ilgili olarak da taksiciliğin taksi sürücülüğü yapanlar tarafından 

bile bir meslek olarak görülmemesi, on sekiz yaş üstünde ehliyeti olan herkesin taksi 

sürücüsü olabilmesi sonucunda mesleğe karşı bir aitlik duygusu oluşmaması 

sonucunda özensizlik problemi olduğu dile getirilmiştir. Başka mesleğe sahip 

kişilerin işleri bozulması sonucunda geçici olarak taksi sürücülüğü yapmasının, taksi 

sürücülerine sorulduğunda mesleklerini büyük oranda başka konular olarak 

belirtmesi ve taksiciliği bir meslek olarak görmemesinin aşılması gereken önemli bir 

problem olduğu da dile getirilmiştir. Taksi sürücülerinin piyasada genel olarak 

kullanılan modeller haricindeki araçlara karşı daha önyargılı ve tepkisel oldukları, en 

küçük bir arızada aracı toptan kötüler tepkiler verildiği söylenmiştir. Verilen bir 

örnekte başka bir markanın aynı yedek parçasının yılda beş defa, Renault’nunki yılda 

iki defa değiştirildiği belirtilmiş ve bu bakımdan yıllık olarak bakıldığında 

Renault’nun daha uygun fiyatlı olmasına rağmen günlük olarak yaklaşan taksi 

sürücülerinin adedi daha ucuz olan diğer marka aracı daha ekonomik saydıkları dile 

getirilmiştir. Taksi sürücüleri meslek örgütleri kurmadan, taksiciliği bir meslek haline 

getirmeden, müşteriler seçici olup tepki göstermeden yeni özel bir taksi aracı 

sunmayı düşünmediklerini, ancak taksilere özel hizmet üretmeye devam edileceğini 

belirtmişlerdir. Bir uygulama olarak taksicilere servislerde öncelik vererek zaman ve 

dolayısıyla kazanç kaybetmelerinin önüne geçilmeye çalışıldığı dile getirilmiştir. 

Başka bir uygulama da taksi araçlarına yönelik olarak Türkiye’nin her yerinde yetkili 

servislerde taksi aracının şasi numarası girildiğinde o güne kadar araçla ilgili yapılan 

tüm bakım-onarım bilgilerinin döküldüğü bir veri saklama hizmeti de sunulmaya 

başlanmasıdır. 

Aracına yeterince özenli davranmayan sürücülerin Renault’nun modellerini 

kullanmalarını istemeyeceklerini belirtmişler, Renault-Mais’in taksi aracı olarak 

kullanılacak modellerinin yine markayı temsil edeceği düşünüldüğü için belirli bir 
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kaliteyi korumayı amaçladıklarını, yan sanayi ürünü kalitesiz yedek parçalara göz 

yummayacaklarını belirtmişlerdir.  

Taksi sürücülerinin genelde müşterileri düşünmedikleri, sadece özel bazı durakların 

getirdikleri kurallar sayesinde müşteri konforu göz önüne alınan seçimler yapıldığını 

ancak bunun genel bir davranış şekli olmadığı iddia edilmiştir. Örnek olarak 

havaalanı taksi durağında çalışan ancak bir bavulluk bile bagaj hacmi olmayan 

araçları kullanan sürücüler verilmiştir. Genel olarak bakıldığında Renault-MAIS 

yetkililerinin daha karamsar ve muhafazakar yapıda olduğuna inanılmaktadır. 
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8. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Piyasadaki taksilerin marka ve model dağılımı incelendiğinde binek aracı olarak 

tasarlandığına inanılan ve taksi aracı ihtiyaçlarının hepsini karşılamadığı düşünülen 

marka ve modellerin baskın olduğu görülmektedir. Örneklem büyüklüğünden 

hareketle  % 95 güven aralığında İstanbul'daki taksi araçlarının % 90,91 +- 15 yani % 

75,91 ile % 100'ü arasındaki bir oranda markası Tofaş'tır. Yine % 95 güven 

aralığında İstanbul'daki taksi araçlarının % 88,63 +- 15 yani % 73,63 ile % 100'ü 

arasındaki bir oranda modelleri Tofaş'ın binek araç modelleri olan Doğan, Şahin, 

Kartal ve Tempra'dır. Diğer markaların modelleriyle de beraber % 95,46 oranında 

İstanbul'daki taksiler binek araçlardır. 

Normal binek tipte araçlar genelde, motor hacmi ve yakıt türü olarak, hem şehiriçi 

hem şehirler arası yollarda kullanılmak amacıyla optimum noktada tasarlanmış 

araçlardır. Oysa taksi araçlarının ihtiyaçları, şehiriçi yoğun trafikte daha az yakıt 

tüketmesidir ve motor hacim ve gücü; yakıt türü ve tüketimi buna göre 

belirlenmelidir savı değerlendirildiğinde sürücülerin en fazla şikayetçi oldukları 

konulardan birisinin araçların fazla yakıt tüketimi olması bu savı doğrular 

niteliktedir. Yine piyasada göreceli olarak daha ekonomik olan LPG yakıtlı araçların 

seçilmesi, benzinli araçların LPG kullanır hale döndürülmesi yine bu savı doğrular 

niteliktedir. 

Yürüyen aksamın yapısı özellikle İstanbul'un ve genelde Türkiye'nin kötü yol şartları 

göz önüne alınarak oluşturulmadığı savı, yine sürücülerin en fazla şikayetçi oldukları 

konulardan birisinin kaporta dayanıksızlığı ve aracın genel dayanıksızlığı olmasıyla 

doğrulanmış görülmektedir. Zayıf fren sistemi konusundaki cevaplar da bu savı 

doğrular niteliktedir ve normal binek taşıtlara özgü kısa süreli kullanıma ve bir yılda 

yapılan yol uzunluğuna göre tasarlanmış araçların genel dayanıklılığının, genelde 

sürücü değişimi ile günde yirmi dört saat durmaksızın çalışan taksi araçları açısından 

uygun olmadığı savını doğrular niteliktedir. 
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Sürücü ve yolcu konforu açısından değerlendirildiğinde binek araçların, model ve 

modelin seçimlik (opsiyonel) aksesuarlarına bağlı olarak zengin bir palet sunduğu 

savunulmuş ve taksi aracının sürücü ve yolcularının ihtiyaçlarının normal binek aracı 

sürücü ve yolcularından farklı olduğu ileri sürülmüştü. Taksi araçlarının, sürücü 

açısından kimi zaman aynı sürücünün yirmi dört saat durmaksızın uzun süreli 

kullanımları da göz önüne alınarak tasarlanmasının gerektiği ortaya atılan hipotezler 

arasındaydı. Sürücülerin büyük bölümünün araç kullanımına bağlı fiziksel ağrı 

çektiklerini belirtmeleri ve daha ergonomik koltuk talepleri. Can ve mal güvenlikleri 

için ezici bir çoğunlukla koruyucu kabin istekleri, hem kendi konforları hem de yolcu 

konforu için klima talepleri, bu savları doğrular nitelikte olduğuna inanılmaktadır. 

Klima talebinin diğer binek araçlar için de olması, bu talebin sadece taksiler için 

geçerli olduğu fikrini çürütmektedir. Ne var ki normal binek araçlarda daha çok lüks 

bir aksesuar olarak algılanan klima sisteminin taksiler için -örneğin araçta klima 

olmaması sebebiyle sürekli pencerenin açık tutulması sonucu fiziksel şikayetlerin 

oluştuğunun belirtilmesinden de hareketle- bir gereklilik olduğuna inanılmaktadır. 

Yakıt tüketimini olumsuz etkileyecek olması sebebiyle daha önce ortaya atılan 

taksilerin düşük yakıt tüketimli araçlar olması gerektiği savının çakıştığı da bir 

gerçektir. 

Normal binek araçlarda olmayan ve bu yüzden araç gösterge ve kabin tasarımı 

sırasında dikkate alınmadığı düşünülen taksimetre cihazının konumu yine 

sürücülerce şikayette bulunulmuş bir konudur ve ortaya atılan savı doğrular 

niteliktedir. 

Yolcular açısından da bakıldığında araca kolay ve çabuk binmenin göz önüne 

alınması gerektiği ve binek araçlarda bunu göz ardı edildiği savı, yine derlenen 

verilerden hareketle doğrulanmış olduğu düşünülmektedir. Yolcu koltuğunun ve 

yolcuyu çevreleyen kabinin malzeme seçiminde binek araçlara göre çok daha sık 

kullanıldığına dikkat edilmesinin doğru olacağı savı da sürücülerin verdikleri 

cevaplarla kısmen doğrulanmış görülmektedir.  

Diğer binek araçlarda karşılaşılmayan ancak taksilerde gözlemlenen, araçta yolcu var 

zannedilmemesi için yolcu kafalıklarının çıkarılması ve bu yüzden yolcu emniyetinin 

tehlikeye atılması durumuna karşı da bir çözüm gerektiği savı, elde edilen verilerden 
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hareketle test edilememektedir. Olumlu veya olumsuz yönde bir veri elde 

edilememiştir. 

Bagaj hacmi ihtiyacının ve bagaja yük koyma sırasında karşılaşılan güçlüklerin, 

normal binek araçlardan farklı olduğu savı, anket analizi sonucunda, normal binek 

araçlarının bagaj hacmi ihtiyacı ve bagaja yük koyma sırasında karşılaşılan güçlükler 

tespit edilmediği için kesin olarak doğrulanmamakla beraber sürücülerin bagaj 

hacminden şikayetçi olmaları bu yönde bir eğilim olduğunu göstermektedir. 

Özellikle gasp olayları yüzünden binek araçların tasarımında dikkate alınmayan 

sürücü can güvenliği önlemleri, araç kaçırılması durumuna karşı sim kart ve benzeri 

uygulamalarla araç takibi ihtiyaçlarının farklı olduğu savı sürücülerin büyük 

bölümünden gelen koruyucu kabin talebi ile doğrulanmış görülmektedir. Ne var ki 

telsiz cihazı ve para istifleme ve saklama bölümleri ile ilgili yeterince bilgi 

alınamamış, bu sav doğrulanamamıştır. 

Ortaya atılan hipotezler ve toplanan veriler ışığında taksi aracı olarak kullanılan 

taşıtlarda tasarımsal problemler olduğuna inanılmakta, yapılan tespitlerin yol 

gösterici olduğu düşünülmektedir. Bir başlangıç noktası olarak bu ihtiyaç ve 

taleplerden hareketle taksi aracı olarak tasarlanacak bir aracın, hem sürücü 

memnuniyetini, hem de yolcu memnuniyetini sağlayacağı düşünülmektedir. Sürücü 

sağlığı açısından olumsuzlukların azalacağı ve sürücü can ve mal güvenliği açısından 

gereken tedbirlerin alınan bir aracın hem sürücülerce hem müşterilerce tercih 

edileceğine inanılmaktadır. Yakıt tüketimi ve dayanıklılık konusunun dikkate 

alındığı, ekonomik olarak sürücülere avantaj sağlayacak bir taşıtın uzun dönemde 

otomotiv firmalarına da kazanç sağlayacağı düşünülmektedir. Bakım yaklaşımları ve 

satın alma eğilimleri konusunda genel bir profili çıkarılmaya çalışılan taksi 

sürücülerinin de böyle bir araç yönünde talepleri olduğuna ancak bu özellikleri 

karşılayan bir aracı satın almak için ödenmesi gereken bedele katlanmak 

istemediklerine inanılmaktadır. 

Ne var ki piyasada yeterli talebi görmeyecek, ticari açıdan başarı sağlamayacak bir 

aracın tasarımı da söz konusu olamaz. Sürücülerin ve müşterilerin eğilimlerini 

karşılayan bir aracın taksi pazarında tutunabilmesi için mevcut yapıda değişikliklere 

ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu değişikliklerin üç ayağı olduğu düşünülmektedir. 
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Birinci ayağı olarak kanun yapıcının taksi araçları konusunda düzenlemeye gitmesi, 

sürücülerin ve müşterilerin keyfine bırakılmadan sürücü ve yolcu güvenliği, rahatlığı 

ve sağlığı; trafik probleminin düzenlenmesi; çevresel ve ülkenin ekonomik durumuna 

uygun kuralların konulması, bu kurallara uyulduğunun sıkı takibi gerektiğine 

inanılmaktadır. Kanun yapıcının taksi araçlarına vergi düzenlemesi ile binek araçlara 

göre avantaj sağlaması, taksicilerin ne kadar yararına olacağı gibi binek araçlara göre 

çok daha sıkı şekilde araçla ilgili düzenleme, daha sık araç muayenesi gibi 

uygulamalar da hem yolcuların hem de sürücülerin yararına olacağı düşünülmektedir. 

Getirilecek düzenlemelerle hem taksi esnafına mevcut duruma göre avantajlar 

sağlanması hem de taksi aracı ve taksicilik mesleğinin belirli prensiplerle bir 

standardizasyona kavuşması sonucunda sürücü ve müşteriler lehine gelişmeler 

sağlanması gerektiğine inanılmaktadır. 

Değişimin ikinci ayağı olarak taksi sürücülerinin mesleki olarak örgütlenmesi, 

taksiciliği benimsenmiş ve elde edilmesi çok kolay olmayan bir meslek haline 

getirilmesi, toplu hareketle üretici ve pazarlayıcı firmalar nezninde ses getiren, 

ihtiyaçlarını duyuran, kendi ekonomik şartlarına uygun ürün ve ödeme koşullarının 

kabul ettiren bir yapıda olunması gereği vardır. Taksicilik mesleğini daha değerli 

kılacak olan yine taksicilerdir. 

Değişimin üçüncü ayağı ise müşterilerin bilinçlenmesidir. Taksi yolcularının daha iyi 

özellikler taşıyan taksi araçlarını tercih etmeleri yönünde bir irade ortaya 

koymadıklarına inanılmaktadır. Taksi araçlarının genel bakımsızlığı, kirliliği, 

emniyetsizliği gibi konularda yolcuların tepki vermemeleri toplumsal bir baskının 

ortaya çıkmamasına neden olmaktadır. Tepki vermek istemeleri durumunda muhatap 

bir kurum bulmakta zorlanacakları da bir başka gerçektir ve oluşması gerektiğine 

inanılan taksici meslek örgütlerinin belirli bir seviyeyi tutturmak için bu tür 

şikayetleri dikkate alan ve taksiciler nezninde yaptırımda bulunan bir yapıda olması 

gerektiği düşünülmektedir. Bir çok konuda geçmişe göre daha bilinçlenen 

müşterilerin, hayatlarını da emanet ettikleri taksi araçları konusunda da 

bilinçlenmeleri, olumsuzluklara karşı tepkisel olmaları, seçici olmaları gerektiğine 

inanılmaktadır. 

Değişimin bu üç ayağından bir tanesi bile üstüne düşeni yapmaz ya da eksik yaparsa 

mevcut durumda bir değişikliğin olmayacağına, var olduğuna inanılan 
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olumsuzlukların derinleşerek devam edeceğine inanılmaktadır. Bu değişimlerin 

gerçekleşmesi halinde araç üreticisi ve pazarlayıcısı firmaların arzu edilen araçları 

taksi piyasasına sunacaklarına, ekonomik şartların yerine gelmesi durumunda 

tamamen yeni bir taksi aracı hazırlanabileceğine inanılmaktadır. Tüm bu değişimlerin 

gerçekleşmesi için en önemli ve tetikleyici görevin de kanun yapıcıya düştüğü 

düşünülmektedir. 
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EKLER 

Ek A. Anket formu 

anket no: 
tarih: 

İyi günler, 
 
Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans öğrencisiyim. 
Taksilerin tasarımı, şekillendirilmesi, işleyişi, sorunları üzerinde bir tez çalışması yapıyorum. 
Bu çalışmanın amacı taksi üretici firmalar açısından düzeltmeleri gereken hususları ortaya 
koymaktır. Taksinizle ilgili bu anketi doldurmama yardımcı olur musunuz? 
 
1. Aracın markası, modeli, motor hacmi, üretim tarihi nedir?.................................................. 
2. Hangi tür yakıt kullanıyor?   benzin  mazot-dizel  LPG 
3. Kullanılan yakıt fabrika çıkışı mı, sonradan değiştirme mi? fabrika çıkış  değiştirme  
4. Niye bu yakıt seçilmiş?         değiştirmedim     ekonomik     güvenli     diğer.............. 
5. Araç sizin mi?  evet   hayır (soru 9’a geçiş) 
6. Başka taksi aracınız var mı?    var            yok 

7. (Varsa) marka, model, motor hacmi ve üretim tarihi nedir? ................................... 
.................................................................................................................................. 

8. Marka ve model olarak bu aracı seçmenizin başlıca 3 sebebini söyler misiniz? 
 i. ........................................ ii. ........................................ iii. ......................... 
 maliyet  yedek parça  servis yaygınlığı garanti 
 performans ödeme koşulu  güvenlik  dayanıklılık 
 konfor  yakıt tüketimi  aksesuar  diğer 
9. Günde ortalama kaç saat bu aracı kullanıyorsunuz? ....................saat 
10. Saat kaçla kaç arası? ............ - ............. 
11. Genelde kaç yolcu taşınıyor?  1 2 3 4 5+ 

12. Sizce bu taşıtın en olumlu 3 özelliği nedir? Nedenleriyle açıklayınız? 
i. ...................................................................................................... 

 ii. ..................................................................................................... 
 iii. .................................................................................................... 

13. Sizce bu taşıtın en olumsuz 3 yönü nedir?  Nedenleriyle açıklayınız? 
i. ..................................................................................................... 

 ii. .................................................................................................... 
 iii. ................................................................................................... 

14. Sizce normal bir binek arabada olmayıp da taksilerde olması gereken 3 özellik nedir? 
Nedenleriyle açıklayınız. 

i. ..................................................................................................... 
ii. .................................................................................................... 
iii. ................................................................................................... 

15. Bu araçta bir taksi için gereksiz olarak bulunan birşey var mı?  var          yok 
16. (Varsa) nedir? Açıklayınız. .................................................................................. 

17. Yolcular araçtan hiç şikayetçi oluyorlar mı?  oluyor   olmuyor 
18. (Oluyorlarsa) en fazla şikayet edilen konu nedir?................................................. 

19. Yolcu inip binerken zorluk çekiyor mu?  evet   hayır 
20. (Evetse) nedenlerini açıklar mısınız? .................................................................. 

21. Bu aracı siz yapsaydınız yolcuyu memnun etmek için neler eklerdiniz? ........................... 
.............................................................................................................................................. 
22. Araç kullanmaktan dolayı vücudunuzda ağrı gibi fiziksel bir problemle karşılaşıyor 
musunuz?                evet            hayır 
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23. (Evetse) ne tür şikayetler?................................................................................... 
24. (Evetse) sizce nedeni nedir? ............................................................................... 

25. Aracın bagaj hacmi yeterli mi?  yeterli   yeterli değil 
26. Yolcular genelde ne kadarlık bir bagaj hacmine ihtiyaç duyuyorlar? (bavul sayısı) ........... 
27. Bagaja yük koyarken zorluk çekiliyor mu?    evet  hayır 

28. (Evetse) nedenlerini açıklar mısınız? .................................................................. 
29. Sürücünün can ve mal güvenliğini tehdit eden durumlarla karşılaşıyor musunuz?  
         evet            hayır 

30. (Evetse) nelerdir? ............................................................................................... 
31. Sürücünün can ve mal güvenliği için ne gibi tedbirler alınabilir? ...................................... 
.............................................................................................................................................. 

acil durumda sinyal  yolcudan tamamen yalıtılmış sürücü mahali 
araç takip sistemi  diğer  

32. Bu aracı siz yapsaydınız sürücüyü memnun etmek için neler eklerdiniz? ......................... 
.............................................................................................................................................. 
33. Şu anki aracın ömrü ortalama kaç yıldır? ............. yıl 
34. Araç yılda kaç kere bakım için servise sokuluyor?  1       2         3        4    5       6+ 
35. Aracın yıllık bakım masrafı yaklaşık ne kadar? (kaza sonucu tamir hariç) ................... TL 
36. En fazla sorun çıkaran, değiştirilen parçalar hangileri? .................................................... 
.............................................................................................................................................. 
37. En fazla değiştirilen parçaya yılda toplam ne kadar ödeniyor? .................................... TL 
38. Araçta hiç değişiklik yaptınız mı?(yakıt hariç)  evet  hayır 

39. (Evetse) nelerde değişiklik yaptınız? ................................................................... 

 { Aksesuar(teyp) şasi-boya döşeme  diğer } 
40. (Evetse)Yaptığınız değişikliklerin nedenlerini açıklayabilir misiniz? ..................... 
.................................................................................................................................. 

41. Aracınızı yenilemeyi düşünüyor musunuz?   evet    hayır  
42. Nedenlerini açıklar mısınız? 
............................................................................................................... 
43. (Yeni araç almayı düşünüyorsanız) aracınızın markası, modeli, motor hacmi ve üretim 
tarihi ne olacak? ....................... /....................... / ........................ / ..................... 
  44. Bu seçiminizin nedeni nedir? .................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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EK B. Anket cevapları dağılım tabloları 

Tablo B.1. Araç marka dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Tofaş 40 90,9 90,9 

Renault 3 6,8 6,8 

Peugeot 1 2,3 2,3 

TOPLAM 44 100 100 

Tablo B.2. Araç model dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Doğan 5 11,4 11,4 

Şahin 30 68,2 68,2 

Broadway 2 4,5 4,5 

Kartal 3 6,8 6,8 

Partner 1 2,3 2,3 

Laguna 1 2,3 2,3 

Tempra 1 2,3 2,3 

Doblo 1 2,3 2,3 

TOPLAM 44 100 100 
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Tablo B.3. Araç motor hacmi (cm
3
) 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1400 7 15,9 15,9 

1600 34 77,3 77,3 

1900 2 4,5 4,5 

2000 1 2,3 2,3 

TOPLAM 44 100 100 

Tablo B.4. Araç üretim tarihi 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1993 3 6,8 6,8 

1994 3 6,8 6,8 

1995 1 2,3 2,3 

1996 4 9,1 9,1 

1997 10 22,7 22,7 

1998 7 15,9 15,9 

1999 5 11,4 11,4 

2000 5 11,4 11,4 

2001 5 11,4 11,4 

2002 

TOPLAM 

1 2,3 2,3 

TOPLAM 44 100 100 
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Tablo B.5. Araç yakıt türü 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Benzin 1 2,3 2,3 

Mazot 3 6,8 6,8 

LPG 35 79,5 79,5 

LPG-benzin 5 11,4 11,4 

TOPLAM 44 100 100 

Tablo B.6. Araç yakıt türü değişimi 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Fabrika çıkışı 12 27,3 27,3 

Sonradan 

değiştirme 

32 72,7 72,7 

TOPLAM 44 100 100 

Tablo B.7. Araç yakıt türü seçim nedeni 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Değiştirilmeye 

gerek görülmemiş 

1 2,3 2,3 

Ekonomik 43 97,7 97,7 

TOPLAM 44 100 100 
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Tablo B.8. Taksi aracı mülkiyeti 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Kendisinin 21 47,7 47,7 

Başkasının 23 52,3 52,3 

TOPLAM 44 100 100 

Tablo B.9. Başka taksi aracı mülkiyeti 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Başka taksisi var 6 13,6 28,5 

Başka taksisi yok 15 34,1 71,4 

TOPLAM 21 47,7 100 

Tablo B.10. Başka taksi aracı markası 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Tofaş 3 6,8 50 

Renault 1 2,3 16,7 

Hyundai 1 2,3 16,7 

Proton 1 2,3 16,7 

TOPLAM 6 13,6 100 
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Tablo B.11. Başka taksi aracı modeli 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Şahin 3 6,8 75 

Renault 21 1 2,3 25 

TOPLAM 4 9,1 100 

Tablo B.12. Başka taksi aracı motor hacmi (cm
3
) 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1400 1 2,3 16,7 

1600 3 6,8 50 

2000 2 4,5 33,3 

TOPLAM 6 13,6 100 

Tablo B.13. Başka taksi aracı üretim yılı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1984 1 2,3 20 

1997 2 4,5 40 

1998 1 2,3 20 

1999 1 2,3 20 

TOPLAM 5 11,4 100 
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Tablo B.14. Marka ve model olarak mevcut aracın seçilme nedenleri 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Aksesuar 2 8 3,3 

Performans 1 4 1,7 

Konfor 5 20 8,3 

Yedek parça 

bolluğu/ucuzluğu 

16 64 26,7 

Servis yaygınlığı 4 16 6,7 

Yakıt tüketimi 5 20 8,3 

Maliyet 11 44 18,3 

Dayanıklılık 3 12 5 

Müşterilerin 

tercihi 

1 4 1,7 

Geniş olması 2 8 3,3 

Kolay satılması 1 4 1,7 

Genelde tercih 

edilmesi 

7 28 11,7 

Vergi avantajı 2 8 3,3 

TOPLAM 60 240 100 
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Tablo B.15. Sürücü aracı günde kaç saat kullanmakta 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

2 1 2,3 2,3 

8 5 11,4 11,4 

9 1 2,3 2,3 

10 6 13,6 13,6 

12 10 22,7 22,7 

13 2 4,5 4,5 

14 1 2,3 2,3 

15 3 6,8 6,8 

16 2 4,5 4,5 

17 1 2,3 2,3 

18 2 4,5 4,5 

19 1 2,3 2,3 

24 9 20,5 20,5 

TOPLAM 44 100 100 

Tablo B.16. En sıklıkla kaç yolcu taşındığı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1 11 25 25 

2 22 50 50 

3 7 15,9 15,9 

4 3 6,8 6,8 

5 ve üstü 1 2,3 2,3 

TOPLAM 44 100 100 
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Tablo B.17. Mevcut aracın en olumsuz özellikleri 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Fazla yakıt 10 25 10,4 

Dayanıksız 7 17,5 7,3 

Performans 2 5 2,1 

Amortisör 2 5 2,1 

Diferansiyel 5 12,5 5,2 

Hararet 2 5,0 2,1 

Kapı kilidi 3 7,5 3,1 

Debriyaj 1 2,5 1 

Aks bilyası 1 2,5 1 

Ön diskler 1 2,5 1 

Kaporta 15 37,5 15,6 

Can güvenliği düşünülmemiş                   3 7,5 3,1 

Frenler zayıf                                8 20 8,3 

Arka koltuk bacak mesafesi dar               5 12,5 5,2 

Elektrik donanımı zayıf 4 10 4,2 

Ses alması 3 7,5 3,1 

Koltuk rahatsız 4 10 4,2 

Sürücü mahali dar 2 5 2,1 

Ön takım 4 10 4,2 

Göstergeler zayıf 1 2,5 1 

Yol tutuşu zayıf 3 7,5 3,1 

Hidrolik direksiyon yok 2 5 2,1 

Klima yok 1 2,5 1 

Silecekler 1 2,5 1 

Pahalı yedek parça 1 2,5 1 

Pahalı servis 1 2,5 1 

Zayıf farlar 1 2,5 1 

Enjeksiyon 2 5 2,1 

Vergisi fazla 1 2,5 1 

TOPLAM 96 240 100 
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Tablo B.18. Binek araçlarda olmayıp taksilerde olması gereken özellikler 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

ABS 5 13,9 6,7 

Havayastığı 4 11,1 5,3 

Klima 13 36,1 17,3 

Acil durum sinyali 2 5,6 2,7 

Sürücü mahali koruma kalkanı 13 36,1 17,3 

Yakıt tasarrufu 2 5,6 2,7 

Dayanıklılık 6 16,7 8 

Taksimetre yeri 1 2,8 1,3 

Sürücü tarafında kül tablası 1 2,8 1,3 

Para koyma yeri 3 8,3 4 

Telsiz 3 8,3 4 

Sürücü tarafında tüm camların 

kumandası 

1 2,8 1,3 

Hidrolik direksiyon 3 8,3 4 

Mendil koyma yeri                            2 5,6 2,7 

Ergonomik sürücü koltuğu 1 2,8 1,3 

Yolcu tarafında televizyon 1 2,8 1,3 

Yüksek amperli büyük akü 1 2,8 1,3 

Bakır radyatör 1 2,8 1,3 

Saat 1 2,8 1,3 

Merkezi kilit                                2 5,6 2,7 

Ses yalıtımı 1 2,8 1,3 

Yumuşak süspansiyon 1 2,8 1,3 

Konfor-güvenlik 3 8,3 4 

Navigator 1 2,8 1,3 

Otomatik kapı 1 2,8 1,3 

Daha yüksek araç 1 2,8 1,3 

Geniş iç mekan 1 2,8 1,3 

TOPLAM 75 208,3 100 
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Tablo B.19. Mevcut araçta bir taksi için gereksiz bir şeyin varlığı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Var 3 6,8 6,8 

Yok 41 93,2 93,2 

TOPLAM 44 100 100 

Tablo B.20. Mevcut araçta bir taksi için gereksiz bulunan şeyler 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Sürücü emniyet 

kemeri 

1 2,3 50 

Enjeksiyon 1 2,3 50 

TOPLAM 2 4,5 100 

Tablo B.21. Yolcuların araçla ilgili şikayetlerinin varlığı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Var 31 70,5 70,5 

Yok 13 29,5 29,5 

TOPLAM 44 100 100 
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Tablo B.22. Yolcuların araçla ilgili şikayetlerinin konusu 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Kabine gelen ses 13 29,5 46,4 

Klimasız olması 4 9,1 14,3 

Konforsuz olması 5 11,4 17,9 

Yolcu mahali darlığı 5 11,4 17,9 

Süspansiyon sistemi 1 2,3 3,6 

TOPLAM 28 63,6 100 

Tablo B.23. Yolcular araca inip binerken zorluk çekmekte mi 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Evet 20 45,5 45,5 

Hayır 24 54,5 54,5 

TOPLAM 44 100 100 

Tablo B.24. Yolcu araca inip binerken zorluk çekmesinin nedeni 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Kapının darlığı 16 36,4 80 

Koltuğun çökmüş 

olması 

3 6,8 15 

Aracın yerden 

yüksekliği 

1 2,3 5 

TOPLAM 20 45,5 100 
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Tablo B.25. Yolcu memnuniyeti için gerekenler 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Klima 23 63,9 41,1 

Ses tesisatı                                  3 8,3 5,4 

ABS 2 5,6 3,6 

Genel konfor                                  2 5,6 3,6 

Polen filtresi                                1 2,8 1,8 

Otomatik kapı                                 2 5,6 3,6 

Büyük küllük                                  1 2,8 1,8 

Süspansiyon yumuşak olsun                     2 5,6 3,6 

Geniş kapı                                    1 2,8 1,8 

Yolcu tarafında 

ışıklandırma                 

1 2,8 1,8 

Televizyon, buzdolabı, çay-

kahve makinesi 

3 8,3 5,4 

Geniş iç mekan                               8 22,2 14,3 

Rahat koltuklar                              3 8,3 5,4 

Ön koltuk arkası tutamaç                     1 2,8 1,8 

Rahat açılır arka kapı                       1 2,8 1,8 

Ses yalıtımı 2 5,6 3,6 

TOPLAM 56 155,6 100 

Tablo B.26. Araç kullanımına bağlı fiziksel şikayetlerin varlığı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 
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Var 34 77,3 79,1 

Yok 9 20,5 20,9 

TOPLAM 43 97,7 100 

Tablo B.27. Araç kullanımına bağlı hangi fiziksel şikayetlerle karşılaşıldığı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Sırt ağrısı 3 9,7 8,1 

Boyun ağrısı 4 12,9 10,8 

Bel ağrısı 13 41,9 35,1 

Ayak ağrısı 6 19,4 16,2 

Kol ağrısı 1 3,2 2,7 

Omuz ağrısı 3 9,7 8,1 

Bacak ağrısı 4 12,9 10,8 

Kuyruk sokumu ağrısı 1 3,2 2,7 

Kalça ağrısı 2 6,5 5,4 

TOPLAM 37 119,4 100 

 



64 

Tablo B.28. Araç kullanımına bağlı fiziksel şikayetlerin sebebinin ne olduğu 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Sürücü penceresinin 

açık olması 

8 24,2 22,2 

Uzun süre oturma 9 27,3 25 

Direksiyonun hidrolik 

olmaması 

2 6,1 5,6 

Koltuğun rahatsız 

olması 

14 42,4 38,9 

Sert debriyaj 3 9,1 8,3 

TOPLAM 36 109,1 100 

Tablo B.29. Araç bagaj hacmi yeterliliği 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Yeterli 16 36,4 38,1 

Yetersiz 26 59,1 61,9 

TOPLAM 42 95,5 100 

Tablo B.30. Araçta ihtiyaç duyulan bagaj hacmi (bavul sayısı olarak) 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1 5 11,4 11,9 

2 13 29,5 31 

3 12 27,3 28,6 

4 10 22,7 23,8 

5 1 2,3 2,4 

6 1 2,3 2,4 

TOPLAM 42 95,5 100 
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Tablo B.31. Bagaja yük koyarken zorluk çekilip çekilmediği 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Zorluk çekiliyor 24 54,5 55,8 

Zorluk çekilmiyor 19 43,2 44,2 

TOPLAM 43 97,7 100 

Tablo B.32. Bagaja yük koyma zorluğunun sebebi 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Bagajın darlığı 15 75 71,4 

Bagajın yüksekliği 5 25 23,8 

Kapağının içerden 

açılamıyor olması 

1 5 4,8 

TOPLAM 21 105 100 

Tablo B.33. Taksi kullanırken can ve mal güvenliğini tehdit eden durumlarla 

karşılaşıp karşılaşılmadığı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Tehditle karşılaşıyor 37 84,1 86 

Tehditle karşılaşmıyor 6 13,6 14 

TOPLAM 43 97,7 100 

Tablo B.34. Karşılaşılan tehdit türü 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Gasp 20 45,5 64,5 

Sarhoşlar ve uyuşturucu 

bağımlıları 

11 25 35,5 

TOPLAM 31 70,5 100 
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Tablo B.35. Can ve mal güvenliği için tedbirler 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Acil durum sinyali 7 23,3 20 

Araç takip sistemi 4 13,3 11,4 

Sürücü koruma kalkanı 22 73,3 62,9 

Sürücünün kapıları 

kilitleyebilmesi 

2 6,7 5,7 

TOPLAM 35 116,7 100 

Tablo B.36. Sürücü memnuniyeti için gerekenler 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Klima 14 43,8 24,1 

ABS 13 40,6 22,4 

Havayastığı 5 15,6 8,6 

Ses tesisatı 3 9,4 5,2 

Hidrolik direksiyon 4 12,5 6,9 

Koruma kalkanı ve diğer 

güvenlik önlemleri 

5 15,6 8,6 

Otomatik vites 1 3,1 1,7 

Telsiz 2 6,3 3,4 

Lüks aksesuar (televizyon vb.) 4 12,5 6,9 

Ergonomik sürücü koltuğu 5 15,6 8,6 

Geniş iç mekan 2 6,3 3,4 

TOPLAM 58 181,3 100 
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Tablo B.37. Şu anki araçlarının ekonomik sürüş ömrü (yıl) 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1 2 4,5 4,9 

2 5 11,4 12,2 

3 10 22,7 24,4 

4 8 18,2 19,5 

5 11 25 26,8 

6 2 4,5 4,9 

8 1 2,3 2,4 

10 2 4,5 4,9 

TOPLAM 41 93,2 100 

Tablo B.38. Aracın yılda kaç kere bakıma sokulduğu 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1 3 6,8 7,7 

2 1 2,3 2,6 

4 2 4,5 5,1 

5 1 2,3 2,6 

6 1 2,3 2,6 

7 3 6,8 7,7 

10 5 11,4 12,8 

12 9 20,5 23,1 

14 1 2,3 2,6 

15 3 6,8 7,7 

20 2 4,5 5,1 

24 2 4,5 5,1 

25 1 2,3 2,6 

48 1 2,3 2,6 

50 1 2,3 2,6 

52 1 2,3 2,6 

60 1 2,3 2,6 

104 1 2,3 2,6 

TOPLAM 39 88,6 100 
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Tablo B.39. Yıllık bakım masrafı toplam tutarı (TL) 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

250.000.000 1 2,3 2,7 

300.000.000 2 4,5 5,4 

400.000.000 1 2,3 2,7 

500.000.000 1 2,3 2,7 

600.000.000 4 9,1 10,8 

700.000.000 1 2,3 2,7 

750.000.000 1 2,3 2,7 

800.000.000 3 6,8 8,1 

900.000.000 1 2,3 2,7 

1.000.000.000 9 20,5 24,3 

1.200.000.000 3 6,8 8,1 

1.500.000.000 7 15,9 18,9 

2.000.000.000 1 2,3 2,7 

2.400.000.000 1 2,3 2,7 

3.000.000.000 1 2,3 2,7 

TOPLAM 37 84,1 100 
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Tablo B.40. En sıklıkla problem çıkaran parça 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Gaz beyni                                     3 7,5 4,2 

Enjektör 1 2,5 1,4 

Aks bilyası                                   12 30 16,7 

Diferansiyel 4 10 5,6 

Amortisör 3 7,5 4,2 

Fan motoru                                    1 2,5 1,4 

Devir daim                                    3 7,5 4,2 

Fren balataları                               15 37,5 20,8 

Dinamolar 2 5 2,8 

Öntakım   11 27,5 15,3 

Marş motoru                                  3 7,5 4,2 

Elektrik tesisatı                            4 10 5,6 

Hidrolik 2 5 2,8 

Kapı kilidi                                  1 2,5 1,4 

Fren diski                                   1 2,5 1,4 

Yağ filtresi                                 1 2,5 1,4 

Karbüratör                                   1 2,5 1,4 

Klima 1 2,5 1,4 

Triger kayışı 1 2,5 1,4 

Motor üst kapağı                           1 2,5 1,4 

Farların kararması 1 2,5 1,4 

TOPLAM 72 180 100 
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Tablo B.41. En fazla değiştirilen parçaya ödenen yıllık tutar (TL) 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

35.000.000 1 2,3 2,7 

40.000.000 4 9,1 10,8 

50.000.000 2 4,5 5,4 

60.000.000 1 2,3 2,7 

65.000.000 1 2,3 2,7 

72.000.000 1 2,3 2,7 

80.000.000 2 4,5 5,4 

90.000.000 1 2,3 2,7 

100.000.000 1 2,3 2,7 

150.000.000 4 9,1 10,8 

160.000.000 1 2,3 2,7 

180.000.000 2 4,5 5,4 

200.000.000 3 6,8 8,1 

250.000.000 2 4,5 5,4 

300.000.000 2 4,5 5,4 

400.000.000 4 9,1 10,8 

500.000.000 3 6,8 8,1 

720.000.000 1 2,3 2,7 

750.000.000 1 2,3 2,7 

TOPLAM 37 84,1 100 
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Tablo B.42. Araçta hiç değişiklik yapılıp yapılmadığı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Yapılmış 9 20,5 21,4 

Yapılmamış 33 75 78,6 

TOPLAM 42 95,5 100 

Tablo B.43. Araçta yapılan değişikliğin konusu 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Aksesuar 3 6,8 33,3 

Şasi-boya 1 2,3 11,1 

Döşeme 1 2,3 11,1 

Ön konsol 1 2,3 11,1 

Mekanik yapı (hararet, 

elektrik vb.) 

3 6,8 33,3 

TOPLAM 9 20,5 100 

Tablo B.44. Araçta yapılan değişikliğin sebebi 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Kalitesiz malzeme 3 6,8 33,3 

Daha gösterişli yapma 2 4,5 22,2 

Mekanik arıza 2 4,5 22,2 

Müşteri konforu 2 4,5 22,2 

TOPLAM 9 20,5 100 
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Tablo B.45. Araç yenileme eğilimi 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Yenilemeyi düşünüyor 21 47,7 52,5 

Yenilemeyi 

düşünmüyor 

19 43,2 47,5 

TOPLAM 40 90,9 100 

Tablo B.46. Araç yenileme sebebi 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Mevcut aracın eskiliği 8 18,2 44,4 

Dizel yakıtın daha 

ekonomik olması 

4 9,1 22,2 

Daha konforlu araç isteği 5 11,4 27,8 

Mevcut aracın yol 

şartlarına uygun 

olmaması 

1 2,3 5,6 

TOPLAM 18 40,9 100 

Tablo B.47. Araç yenilememe sebebi 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Ekonomik sebepler 7 15,9 50 

Mevcut aracın sevilmesi 2 4,5 14,3 

Taksi olacak başka aracın 

olmaması 

1 2,3 7,1 

Mevcut aracın 

eskimemesi 

4 9,1 28,6 

TOPLAM 14 31,8 100 
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Tablo B.48. Yeni araç için düşünülen marka 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Tofaş 3 6,8 15 

Renault 7 15,9 35 

Peugeot 5 11,4 25 

Mercedes 1 2,3 5 

Toyota 1 2,3 5 

Mitsubishi 1 2,3 5 

Citroen 1 2,3 5 

Nissan 1 2,3 5 

TOPLAM 20 45,5 100 

Tablo B.49. Yeni araç için düşünülen model 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Şahin 2 4,5 12,5 

Partner 5 11,4 31,3 

Megan 1 2,3 6,3 

Charisma 1 2,3 6,3 

Siena 1 2,3 6,3 

Saxo 1 2,3 6,3 

Kangoo 5 11,4 31,3 

TOPLAM 16 36,4 100 
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Tablo B.50. Yeni araç için düşünülen motor hacmi (cm
3
) 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1400 1 2,3 14,3 

1600 3 6,8 42,9 

1900 2 4,5 28,6 

2000 1 2,3 14,3 

TOPLAM 7 15,9 100 

Tablo B.51. Yeni araç için düşünülen üretim yılı 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

2000 1 2,3 14,3 

2001 1 2,3 14,3 

2002 4 9,1 57,1 

2003 1 2,3 14,3 

TOPLAM 7 15,9 100 

Tablo B.52. Yeni araç seçim nedeni 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Yedek parça uygunluğu 1 4,8 3,3 

Dizel olması 11 52,4 36,7 

Sağlamlık 8 38,1 26,7 

Genişlik ve konfor 8 38,1 26,7 

Daha estetik olması 2 9,5 6,7 

TOPLAM 30 142,9 

 

100 
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