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Ticari Taksilerde Çalışma İlişkilerinin Hukuki Niteliği: İstanbul Özelinde
Bir Değerlendirme

The Legal Nature of Labor Relations in Commercial Taxis: An Evaluation in 
Istanbul

İstanbul’da kent içi ulaşım birçok aktör ve kurum üzerinden şekillenmekte, bunun sonucunda ulaşımda farklı 
sistemler ve çalışma biçimleriyle karşılaşılmaktadır. Bu durum, çalışma ilişkilerini de doğrudan etkilemekte 
ve kent içi ulaşımda çeşitli sözleşme biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 
İstanbul’da ticari taksilerde tahsis belgesi (plaka) sahipleri ile şoförler arasındaki ilişkilerin hukuki niteliği 
incelenmektedir. İstanbul’da özellikle ticari taksilerde farklı alt sözleşme biçimleriyle karşılaşılmakta, bu 
durumun çalışma ilişkilerinde birçok gri alanın oluşmasına neden olduğu görülmektedir. Taraflar arasındaki 
sözleşmeler kimi durumlarda kira sözleşmesi kimi durumlarda ise iş sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. 
Bu çalışmada ise kent içi ulaşımı düzenleyen kanunlar ve Yargıtay kararları çerçevesinde iki aktör arasındaki 
ilişkinin iş ilişkisi olarak nitelendirilmesinin olanakları tartışılmaktadır. Ancak konuya ilişkin düzenlemeler 
tahsis belgesi sahibinin geçimini şoförlükten sağlaması ve bu mesleği sürekli olarak icra etmesi koşulunu 
içermektedir. Sonuç olarak İstanbul’da ticari taksiciliği düzenleyen mevzuatın iş ilişkisi temelinde şekillendiği 
görülmektedir. Bununla birlikte tahsis belgelerinin kiraya konu olması kamu hizmetinin kiralanması anlamına 
geleceğinden ilgili mevzuat gereği sözleşmelerin geçersiz olarak nitelendirilmesi gerekmektedir.

Urban transportation in Istanbul is shaped by many actors and institutions, resulting in different systems and 
working styles in transportation. This situation directly affects labor relations and leads to the emergence 
of various forms of contracts in urban transportation. This study examines the legal nature of the relations 
between license plate holders and drivers in commercial taxis in Istanbul. In Istanbul, especially in commercial 
taxis, different forms of sub-contracts are encountered, leading to the emergence of many gray areas in labor 
relations. The contracts between the parties are sometimes characterized as lease agreements and sometimes 
as employment contracts. This study discusses the possibilities of characterizing the relationship between the 
two actors as an employment relationship within the framework of the laws regulating urban transportation 
and the decisions of the Court of Cassation. However, the regulations on the subject include the condition that 
the holder of the licence plate earns his/her living from driving and performs this profession continuously. In 
conclusion, it is seen that the legislation regulating commercial taxi driving in Istanbul is shaped on the basis 
of the employment relationship. However, since the leasing of licence plates means the leasing of a public 
service, the contracts should be considered invalid in accordance with the relevant legislation.
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