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1) AİTM Alt Komitesinin 28’inci toplantısında alınan kararların kabulüne, 

2) 28’inci toplantıdan devreden konulardan;  BSTB’nin 09.11.2012 tarihli ve 2694 sayılı 

“tadilat ile azami yüklü ağırlık tayini” konulu yazısı görüşülmüş olup; konunun TSE 

tarafından değerlendirilerek, BSTB aracılığıyla TÜV muayene istasyonlarına bir yazı 

yazılmasına, 

3) 28’inci toplantıdan devreden konulardan;  BSTB’nin 14.01.2013 tarihli ve 163 sayılı 

“AİTM değişikliği” konulu yazısı görüşülmüş olup;  

a) Çöp toplama araçları ile ilgili olarak, ARÜSDER’in konu ile ilgili çalışmayı üyelerle 

paylaşması ve BSTB’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ülkemizdeki çöplerin yoğunluğu 

hakkında görüş sormasının uygun olacağına, 

b) İtfaiye araçları ile ilgili olarak, ilgili standardına uyacak şekilde üst yapıcı firmaların AR-

GE çalışması yapmasının uygun olacağına, 

4) 28’inci toplantıdan devreden konulardan;  BSTB’nin 03.01.2013 tarihli ve 13 sayılı “yakıt 

sistemi uygunluk raporu” konulu yazısı görüşülmüş olup; konunun ivedi olması sebebi ile 

taslak uygunluk raporunun üyelerle e-posta ile paylaşılmasına ve yapılacak değerlendirmeler 

neticesinde gelecek toplantıda karar verilmesine, 

5) BSTB’nin 05.03.2013 tarihli ve 792 sayılı “AİTM Değişiklik (Minibüs)” konulu yazısı 

görüşülmüş olup, minibüs tanımının Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik 

Yönetmeliği’nde de yer alması ve Karayolları Trafik Kanunu’nda ilgili tanımın değiştirilmesi 

yönünde değişiklik yapılması gündemde olduğundan söz konusu tanımın AİTM’de 

değiştirilmesi için mevzuatta yapılacak diğer değişikliklerle paralel olarak 

değerlendirilmesinin uygun olacağına, 

6) BSTB’nin 01.04.2013 tarihli ve 1194 sayılı “3. dingil ilavesi” konulu yazısı görüşülmüş 

olup; Mercedes Benz Türk A.Ş’nin de talebi üzerine firmanın üyelere konu hakkında bir 

sunum yapmasının uygun olacağına, 

7) BSTB’nin 10.04.2013 tarihli ve 1342 sayılı “araçlarda takip sistemi” konulu yazısı 

görüşülmüş olup; konunun otomotiv mevzuatı kapsamında bir AB Direktifi ya da regülasyonu 

olması durumunda değerlendirilmesinin uygun olacağına, 

8) BSTB’nin 24.04.2013 tarihli ve 1501 sayılı “yangın söndürme sistemleri” konulu yazısı 

üzerine, M.E. Madencilik firmasının bu konudaki yazısı tekrar görüşülmüş olup, konunun 

firmanın standartlar ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde somut bir öneri getirmesi 

halinde değerlendirilmesinin uygun olacağına, 

9) BSTB’nin 27.03.2013 tarihli ve 1119 sayılı “motorlu araçların özellikle binek otomobil 

(M1) ve kamyonet/minibüs (N2/M2) kategori araçlarına ilişkin halk arasında modifiye ya da 

tuning tabir edilen; araçların motor gücü, fren sistemi, kabin ve karoserinde gerçekleştirilen 
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tadilatlar” konulu yazısı görüşülmüş olup; söz konusu tadilatların ancak AİTM Ek IV’te 

tanımlamış olan müsaade edilen tadilatlar kapsamında tip onayı düşen sistemlerin tip 

onaylarının yenilenmesi halinde yapılabileceği, 

10) EMS Acil Mobil Sistemler firmasının 07.03.2013 tarihli “havalı süspansiyon tadilatı” 

konulu yazısı görüşülmüş olup, söz konusu tadilatın ancak, onay kuruluşunca şartlarının 

belirlenmesi ve AİTM’ye bu tadilat türünün de eklenmesi durumunda yapılabileceği, 

11) BSTB’nin 03.05.2013 sayılı ve 1605 sayılı “otobüslerin görme engelliler için uygun hale 

getirilmesi” konulu yazısı görüşülmüş olup; engellilerle ilgili tüm hususların 2001/85/AT ve 

ilgili Kanun’da tanımlanmış olması nedeni ile açıklanmayan diğer hususların genel şartları ile 

ilgili olarak ilgili Kuruluşların sosyal sorumluluk anlamında tedbir almalarının uygun 

olacağına, 

12) BSTB’nin “Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” konulu e-postası görüşülmüş olup, konu ile ilgili 

taslak metnin üyelerle e-posta ile paylaşılmasına ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde 

gelecek toplantıda karar verilmesine, 

13) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 30.01.2013 tarih ve 19850 sayılı ve Koluman 

Otomotiv Endüstri A.Ş.’nin 08.05.2013 tarih ve 001 sayılı “çift üst yapılı kamyonlar” yazıları 

görüşülmüş olup; söz konusu tadilatın AİTM’ye göre uygun olmayacağına, 

14) BSTB’nin 18.03.2013 tarihli ve 983 sayılı “araç üzerine monte edilen ve merdiven 

taşımaya yarayan aparat” konulu yazısı görüşülmüş olup; konunun gündemin 16. Maddesini 

oluşturan OSD’nin “bisiklet taşıyıcı” konulu e-postası ile birlikte değerlendirilmesinin ve 

konu ile ilgili olarak OSD tarafından Genel Emniyet Komitesi’nden görüş alması sonrası 

tekrar değerlendirilmesine, 

15) Özgür Erkan’ın 12.02.2013 tarihli “ABS fren sistemi bulunmayan 2003 model aracının 

okul taşıtına dönüşümü” konulu yazısı görüşülmüş olup, aracın Okul Servis Araçları Hizmet 

Yönetmeliği ve AİTM Ek VII 1.50 ve Ek XII şartlarına haiz olması kaydıyla okul servis 

aracına dönüşebileceği, 

16) Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.’nin 08.05.2013 tarih ve 002 sayılı yazısı görüşülmüş 

olup, AİTM 3.6 “Tamamlanmamış araç Tip Onay Belgesi bulunan bir araç üzerinde yapılacak 

değişiklikler ile yeni bir tamamlanmamış araç ancak, bu araç için birinci seviyede Ulusal Tip 

Onayını almış imalatçısı tarafından gerçekleştirilebilir.” hükmü gereğince söz konusu 

tadilatların AİTM kapsamında yapılması gerektiğine, 

17) Alt Komite’lerin çalışma esaslarının belirlenmesi ve MARTEK Kuruluş Yönetmeliği ile 

ilişkilendirilmesinin uygun olacağına, 

18) Üyelerce belirlenecek komite üyelerinin isimlerinin AİTM Alt Komite Başkanlığı’na 

bildirilmesine, 
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19) 30. AİTM Alt Komite Toplantı tarihinin 11.06.2013 olarak belirlenmesine 

karar verilmiştir. 
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