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Karayolu Ulaştırma ve Rent  a Car Komitesi  22. Dönem Faaliyet Raporu Her Ayın 1. Çarşamba günleri 

S.No                                                   Görüşülen Konu ve Alınan Kararlar< 

 
 
Mevzuattaki açıklar, Bakanlıklar arası koordinasyon ve iletişim kopukluğunun 
azaltılması/kaldırılması için gerekli iletişimin sağlanması. 
 
1618 sayılı yasa ile yetkilendirilen acentelerin transfer hizmetlerinin şoförlü/ şoförsüz 
olarak verilebilmesi yönünde Bakanlıklar Belediye ile görüşmelerin sürdürülmesi ve 
otomobil ile yolcu taşımacılığı için gerekli A1 yetki belgesinin verilmesi için gerekli 
birimlerle görüşmelerinin yapılması ve hızlandırılması 
 
UKOME'de TÜRSAB olarak bulunmamız için çalışmalarımız,  İstanbul dışındaki illerdeki 
farklı UKOME çalışmalarının karar ve uygulamalarının 6321 sayılı yasaya uygunluğunun 
sağlanması 
 
UKOME tarafından verilen ve durdurulan yol güzergâh belgesinin tekrar uygulamasının 
girişimlerinde bulunulması. 
 
D2 belgesi ile yapılan taşımacılık faaliyetlerinde grup yolcu tanımı değişikliği için hukuki 
çalışmalara devam edilmesi. 
 
Rent a car için belge çıkarılması, acente belgesi olmayan rent a car firmalarının içinde 
özellikle merdiven altı hizmeti verenlerle kaçakla mücadele edilmesi dile getirildi. 
 
KABİS uygulamasının (kiralık araç bildirim sistemi) devamlılığı için,  Rent a car da 
kiralama ile yurtdışına kaçırılan ve/veya yasadışı işlere karışan araçların emniyetle ortak 
platformda birlikte hareket ederek acentelerin korunması çalışmalarının devamlılığı ve 
geliştirilmesi. 
 
Havaalanları Mülki Amirlikleri ile toplantılar düzenlenmesi, havaalanlarında turizm 
araçlarının uygulamadaki sorunların giderilmesi ve Tur otobüsleri için, büyük araçlara 
park yeri sağlanması için TAV ile görüşülmesi. 
 
Meslek Odaları, İTO, TURİNG, Emniyet Genel Müdürlülüğü gibi kurumların düzenlediği 
çalıştaylara katılmayı sürdürerek görüş paylaşımında bulunmaya devam etmek ve Komite 
toplantılarımıza sigorta şirketleri, araç filo firmaları, emniyet yetkililerinin katılımı ve 
bilgilendirme yapmalarının devamlılığının sağlanması. 
 
TURSAB olarak 1618 yasadan direk İçişleri'ne ulaşabiliyoruz. Taksiciler ise şikâyetlerini 
Bimer üzerinden yapıyor.  Bu avantajımızı Acentelerimizin transfer sorunlarını çözmek 
üzere kullanmak istiyoruz. 
 
Yurtdışından Ülkemize gelen ve araç kiralayan engelli yolcular şuan Havaalanlarında ve 
otoparklarda engelliler için ayrılan engelli araç otoparkından faydalanamıyor. Bu konu ile 
ilgili olarak çözüm odaklı olacak şekilde emniyetle görüşmek istiyoruz. 



 
 
Aynı zamanda müzelerde engelli erişilebilirlik sıkıntısı ile cafe ve dinlenme yerlerinin 
yetersiz olması konusunda destek vermek üzere yapılan çalışmaların devamlılığı için 
gündemimizde tutuyoruz. 
 
Direk olarak komitemiz konusu olmamakla birlikte uçakla ülkemize gelen engelli turistlerin 
karayolu ulaşımı ile ve ören yerleri birlikte değerlendirilmelidir. 

 


