
 
 

21.09.2005 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü‟nde yapılan AĠTM Alt  Komitesinin 7.nci 
Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 
7. AİTM ALT KOMİTESİ KARARLARI 
 
1) 6. AĠTM Alt Komite toplantısında alınan kararların kabulüne, 
2) LPG taşıyan araçların kontrolunun sağlanmasına yönelik LPG Derneğinin hazırladığı 

rapor görüşülmüş olup, Isısan firması yetkilileri ve LPG Derneği yetkililerinin konu ile ilgili 
görüşlerini almak üzere 8. toplantıya davet edilmesine, 

3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın 11.07.2005 tarih ve 3551 sayılı yazısı ve ekleri 
değerlendirilmiş olup; Ölçülerle ilgili değerler AĠTM Yönetmeliği‟nde verilmiştir. Bu tür 
araçların tadilatlarında ve imalatlarında MARTOY ve AĠTM Yönetmeliğinde verilen 
değerler esas alınmaktadır. Tadilattan sonra araçların kontrolları Muayene Ġstasyonlarınca 
Trafikte seyreden araçların kontrolu ise Emniyet Genel Müdürlüğü‟nce yapılmaktadır. 
Ayrıca konu ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟na bilgi verilerek araçlarla ilgili detaylı bilgi 
alınması durumunda inceleme yapmak üzere bir komisyon görevlendirilmesinin talep 
edilmesine, 

4) Traktöre tadilat yapılarak lokomotif şekline dönüştürülerek arkasına römork takılması ve 
bu aracın turistik bölgelerde kullanılması konusunda fransızcadan tercüme edilen 
mevzuatın AĠTM‟ye adapte edilecek şekilde düzenlenmesi için üyelerimizce (STB 
Temsilcileri) çalışma yapılmasına, 

5) M1 Tip Onay Belgesi bulunan araçların Aksam Tip Onay Belgeleri ibraz edilerek; N1 
kategorisi araçların M1 kategorisine dönüşümünün uygun olmayacağına, 

6) Okul Taşıtlarında aracın kategorisinin belirlenmesinde yolcu sayısının esas alınması, 
aracın aynı anda hem minibüs hemde otobüs olarak değerlendirilemeyeceği ve tadilat 
projelerinde iki ayrı cins tanımının yazılmamasına, okul taşıtlarında koltuk ölçülerinin %30 
„a kadar eksiltilmesi durumunda bu aracın sadece okul taşıtı olarak kullanılmasına, 

7) Kamyon kasasına “profil, demir taşıma aparatı montajı” tadilatı projesinin uygun 
olmayacağına, 

8) Geçmiş dönemlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılan müracaat ve firmaların taahhüt 
yazılarına istinaden kamyonet iken kamyona dönüştürülen araçlar üzerinde yapılan 
tadilatlar sırasında araç cinsinin mevcut durumunu korumasına, ancak bu türden (N1 
kategorisi) araçların tadilat ile N2 kategorisine dönüşümünün yürürlükteki AĠTM‟ye göre 
uygun olmayacağına, 

9) TSE‟ce yayınlanan motor tadilatları ile ilgili uygulama esasları yeniden değerlendirilmiş 
olup; motor tipinde değişiklik olmamış ise AĠTM Ek: IV madde  4.1.3. „e göre motor tipinin 
değişmediği tespit edilerek model yılında kısıtlamaya gidilmemesi gerektiğine, 

10) Trafik tescili sırasında aranacak belgeler (AĠTM Seri Tadilat, Seri Ġmalat Tip Onay Belgesi, 
LPG Seri Tadilat Tip Onay Belgesi, Tarım Römorku Seri Ġmalat Tip Onay Belgesi) 
hususunun 8. toplantıda görüşülmesine 

11) Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 07.07.2005 tarih ve 120207 sayılı yazısı çerçevesinde araç 
ruhsat bilgilerinin teyit edilerek 8. toplantıda bilgi verilmesine, 

12) Tamamlanmamış araçlara AĠTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi (Damper, Açık Kasa vb) 
verilmesinin uygun olmadığına, 

13) LPG uygulamaları ile ilgili Makine Mühendisleri Odası tarafından istenen evraklarla ilgili 
konuların TSE ve MMO ile görüşülerek mutabakata varılmasına, 

14) Hatalı proje hazırlayan SMM Belgeli Mühendislerle ilgili MMO‟ya bilgi verilmesine ve 
odanın bu konu ile ilgili çalışma yaparak komiteye bilgi vermesine, 

15) Ġtfaiye araçlarının AĠTM kapsamına alınması konusunda görüş birliğine varılmış olup; OSD 
görüşünün MARTEK‟e sunulmasına, 

16) CNG ile ilgili OSD görüşünün 8 toplantıda görüşülmesine, 
17) LPG dönüşümü ile ilgili AĠTM değişikliği önerisinin 8 toplantıda görüşülmesine 
18) Güvenli taksi projesi ile ilgili OSD görüşünün üyelerce değerlendirilerek 8. toplantıda 

görüşülmesine 
19) Ulaştırma Bakanlığı‟ndan Komitemize bir üyenin katılması için tekrar MARTEK‟ten görüş 

alınmasına 
Karar alınmıştır. 
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Not : Toplantıya katılanlar (*) ile işaretlenmiştir. 
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