22.02.2005 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü’nde yapılan AİTM Alt
Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Komitesinin 4.ncü

4. AİTM ALT KOMİTESİ KARARLARI
1) 3. AİTM Alt Komite toplantısında alınan kararların kabulüne,
2) Araçlara LPG ve CNG dönüşümü ile ilgili TSE ve MMO yaptığı çalışmalar neticesinde,
AİTM gerekli değişiklik yapılarak LPG dönüşümü yapılan araçların tadilatının incelenerek
onay verilmesi (Tadilatın onayı).
Seri tadilatta İmalat Yeterlilik Belge Suretlerinin yönetmeliğe eklenerek her
araç için
tek tek araç tadilatının kontrolü sonunda verilmesi hususunun MARTEK’İN görüşüne
sunulmasına,
3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen, taksi araçlarındaki gaspı önlemek ve
sürücülerin can güvenliğinin arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğünün isteği üzerine OSD tarafından hazırlanan “Güvenli Taksi Raporu”
görüşülmüş olup; MARTOY ve AİTM yönetmeliğinde N sınıfı araçlar yük aracı olarak
tanımlandığından N1 sınıfı araçların M1 tadil edildikten sonra yazıda bahsedilen “Zırhlı
Ara Bölme” tadilatının yapılabileceği, bu tadilatın yapılabilmesi için gerekli şartların GEK
ile birlikte konunun değerlendirilmesine ve 5. toplantıda görüşülmesine,
4) İl dışında yapılan LPG montajlarıyla ilgili mevcut uygulamaya paralel yapılan işlemlere
devam edilmesine ayrıca Kayıt Tescil esnasında İmalat Yeterlilik Belgeli firmaların kendi
firmaları adına kesmiş oldukları faturaların aranması ve söz konusu faturada takılan kitin
markası ve araç plaka bilgisinin yer alması ve bu konu ile ilgili EGM Trafik Hizmetleri Daire
Başkanlığına bilgi verilmesine,
5) Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 5. toplantıda
görüşülmesine,
6) Traktöre tadilat yapılarak lokomotif şekline dönüştürülerek arkasına römork takılması ve
bu aracın turistik bölgelerde kullanılması konusunda müstakil bir mevzuat oluşturulması
konusunda
OSD
tarafından
yapılan
Fransızca
mevzuatın
tercümesinin
tamamlanmasından sonra Komite tarafından mevzuat oluşturma çalışmasına devam
edilmesine,
7) Münferit Tadilat Projeleri konusunda TSE’ye komitede görüşülecek bir soru iletilmemiştir.
8) Yeni AİTM hakkındaki değerlendirmelerin 04.MART.2005 tarihinde OSD yapılacak Eğitim
toplantısında görüşülmesine,
9) 5.nci toplantının 22.MART.2005 tarihinde Saat:14.00’de TSE’de yapılmasına karar
verilmiştir.
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