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Taksinet AŞ; İstanbul Taksi İşletim Sistemi Açıklaması
Son günlerde basın aracılığı ile ileri teknoloji ürünü taksimetre sistemimiz hakkında yapmış olduğumuz
kamuoyunu aydınlatma adına basın açıklamalarımız özellikle taksi esnafı ve halkımız tarafından dikkatle takip
edilip, getirdiği yenilikler sebebi ile de basında geniş yer bulmuştur.
Fakat bazı kesimler taksilerdeki bu değişimi yanlış algılayarak sanki özellikle İstanbul’da faaliyet gösteren tüm taksilerin
tanıtımı yapılan bu taksimetreleri kullanma ve tek bir merkeze bağlı çalışma zorunluluğu getiriyormuş algılaması ile kamuoyunu
yanlış bilgilendirmektedirler.
Öncelikle şirketimiz TTK Hükümlerine göre kurulmuş ticari faaliyet gösteren bir şirket olup kanunun kendisine tanıdığı serbest
faaliyetler çerçevesinde tüm dünyanın tanıdığı üstün teknoloji ürünü taksimetreyi ilgili bakanlık onayı da alınmak sureti ile ithal
edip halen kullanılmakta olan çeşitli marka ve tipteki taksimetrelere alternatif olarak satışa sunacaktır. Taksi esnafının kar marjını
artıracak, kaliteli ve Avrupa standartlarında hizmet verecek, korsan taksi belasını minimize ederek, basit haliyle bas-konuş diye
tüm taksi duraklarının kullandığı sistemin çok daha gelişmiş üstün teknoloji ürünü bir sisteme geçilmesi zaten kaçınılmazdır.
Büyük Şehir Belediyesi iştiraki bir firmadan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Ticari Taksi
Yönetim Merkezi'nin kurularak işletilmesi işini 12 Mayıs 2011'de bu firmaya 10 yıl süreyle devrettiği ve firmamızı hakkında adli
işlem başlatılacağı yönünde Basın bülteni olarak bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada tamamen şirketimizin faaliyetlerini
yeterince algılamamış olmaktan kaynaklanmaktadır. Diğer büyük şehirlerimiz de tanıtımını yaptığımız bu üstün teknoloji ürün
taksimetre uygulamasını şehirlerinde görmekten memnun olacağını bildirirken İstanbul merkezli yürüttüğümüz ticari faaliyetimiz
ve hizmetimiz yanlış algılamıştır.
Şirketimiz Taksinet AŞ; olarak taksi işletmeciliği ve ödeme sistemleri alanında dünyanın en ileri teknolojilerini Türkiye pazarına
sunduk. Taksinet AŞ olarak hedefimiz İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde taksilerin ve dolayısıyla da halkımızın
dünyanın en güvenilir taksimetre uygulamalarını kullanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede çalışmalarını tamamladığımız ve
ülkemize kazandırdığımız Know-How ile ilk günden itibaren taksi sektöründe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden meclis
kararıyla yetki almış kurum olan Büyük Şehir Belediyesi iştiraki firma ile şartnamenin oluşturulmasında iletişim halinde
çalışmalarımıza devam ettik ve bundan sonra da fikir alışverişimize devam edeceğiz.
Şirketimiz Türkiye'de taksimetrelerin yenilenmesi ve Taksi işletmeciliği alanında sektöre değer katacak bir çalışma başlatmıştır.
Bu çalışmamız kapsamında temlikle satış usulü vereceğimiz araç içi donanım “Yeni Nesil Akıllı Taksimetreler” GoboxPOS
modeli ve teknolojisiyle kurulacak çağrı merkezi sistemine dâhil olan taksicilere hizmet verecektir. GSM operatörleri, teknoloji
şirketleri, akaryakıt firmaları ve bankaların da dâhil olduğu bir sistem uygulamaya alınacaktır. Taksi sahiplerinin kazançlı çıkacağı
ve hiçbir taksiciye zorlama olmaksızın bir çalışma başlattık. Sisteme dâhil olan taksicilere çağrı merkezi, ucuz akaryakıt, reklam
gelirlerinden pay alma gibi fırsatları sunan bir sistem oluşturduk. Bu sistemde vatandaşlarımızın ve ülkemize gelecek olan
turistlerin kaliteli hizmet sağlayacaktır. Başta Amerika, İngiltere, AB Ülkeleri’nde yaygın olarak kullanılan “Yeni Nesil Akıllı
Taksimetreleri” uygulamaya sokarken kamu yararına uygun olmasına ve rekabet kurulunun ilgili kanunlarında belirtildiği gibi
tekel olmaksızın rekabete açık rekabetçi, kaliteli hizmet vermeyi temel prensip edindik.
Sonuç olarak; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 31. maddesinde belirtildiği üzere taksilerin taksimetre takma
zorunluluğu olup ölçü ayarlar bakımından (MID 007) kapsamında olması ve taksimetreye takılacak harici cihazların da elektro
manyetik korumaya tabi izinlerinin bulunması gerekmektedir. Şirketimiz 19.02.2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ölçü ve Ölçü aletleri kanununa göre T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve izini dâhilinde
uluslararası onaylanmış kuruluşlar tarafından da sağlanan izinleri ile Taksinet AŞ her türlü taksimetre satışı, teknik servisi,
işletilmesi ve ithalatı izinlerine sahip olup taksiciler arasında kullanılan benzer uygulamalarda olduğu gibi (Push to Talk) baskonuş diye tabir edilen sistemde her hangi bir kısıtlama olamadığı gibi yasal çerçeveler içerisinde 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanununun açıkça belirtildiği gibi serbest piyasa koşullarında Taksinet AŞ piyasada kullanılmakta olan her türlü
taksimetreye alternatif üstün teknoloji ürünü taksimetre satışı, iletişimi ve yönetimi işini sağlayabilmektedir.
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