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MÜNFERİT OLARAK İTHAL EDİLEN ARAÇLARDA AİTM 

YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK UYGULAMALARLA 

İLGİLİ PROSEDÜR 

 

 

  21.10.2004 tarih 25620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve 

Montajı Hakkında (AİTM) Yönetmeliği çerçevesinde  tip onayı olmayan münferit olarak ithal 

edilen araçlara “AİTM MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ” düzenlenmesi ile ilgili 

hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

Müracaat sahibi veya yetkili temsilcisi Türk Standardları Enstitüsüne; 

-Yetkili mühendis ile yapılan sözleşme (firma antetli kağıdına ıslak imzalı), 

-Mühendisin yetki belgesi örneği (Mühendisçe ıslak kaşe ve imzalı), 

-Firma imza sirküsü (Noter onaylı), 

-Yetkili mühendise ait imza örneği (Noter onaylı), 

-AİTM EK V/A3’e uygun olarak hazırlanmış AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi, 

- AİTM EK V/A’ya uygun olarak hazırlanmış Araç Tanıtım Bildirimi (Bilgi Dokümanı), 

-Onaylı proforma faturasını, 

içeren üç takım “TANITIM DOSYASI” ile müracaat eder. 

 

TSE’ce, “Tanıtım Dosyası” ile yapılan müracaata istinaden aşağıda belirtilen 

“Münferit İthal Araç Kontrol Listesi”ne göre yapılacak inceleme ve testlerden sonra 

düzenlenecek “AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi” ile birlikte “Tanıtım Dosyası”nın 

birer nüshası onaylanarak Bakanlığımıza ve ilgili firmaya gönderilir.    

TSE, aracın; ithalatçı firması, tipi, ticari tanımı, model yılı, aynı olması kaydıyla bu 

uygulamaya göre daha önce düzenlenen AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi verilmesi ile 

ilgili olarak yapılan inceleme ve deneylere atıfta bulunarak aracı şasi numarasına göre kontrol 

etmek kaydıyla AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi düzenleyebilir. Herhangi bir tereddüt 

oluşması halinde teknik servis gerekçeyi belirterek aracı gerekli inceleme, test ve kontrollere 

tabi tutabilir.    

Firmalar uluslar arası yürürlükte bulunan Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik 

Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre almış 

oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onay belgelerini veya raporları dosyalarına 

ekleyebilirler. Bu durumda  teknik servis tarafından yapılacak incelemede uygun bulunan 

belgelerle ilgili konuda araç gerekli testlerden muaf tutulur.   

Aracın tahribatına neden olabilecek testler aranmaz. 
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MÜNFERİT İTHAL ARAÇ KONTROL LİSTESİ 

 

AÇIKLAMA 

 

 DIŞ GÜRÜLTÜ   

-Gürültü seviyesi AİTM EK VII Madde 1.1.2 deki çizelgede verilen gürültü seviyesi değerlerine uygun 

olmalıdır.  

 EGZOZ SİSTEMİ 

-  Konumu  

 

 

EGZOZ EMİSYONU 

- 31.12.2005 tarihine kadar yetkilendirilmiş kurumlardan alınan egzoz emisyon (çevre pulu) raporu 

aranacaktır.  

- Anılan tarihten sonra AİTM EK VII Madde 1.2  hükümleri uygulanır. 

 

 

ARKADAN ÇARPMAYA KARŞI KORUMA VE SIVI YAKIT TANKLARI 

 - Depoların yakınında çıkıntı yapan parçalar, keskin uçlar v.s. bulunmamalıdır. 

- Deponun/Depoların  şekil, boyutu , hacmi ve malzemesi  beyan edilmelidir.               

- Deponun/Depoların araç içindeki konumu ( sağ ve/veya sol, ön, arka, orta). beyan edilmelidir.               

- Arka koruma donanımı alt kenar yerden yüksekliği  55 cm yi geçemez.   

-Arka koruma donanımı dışa dönük keskin uçlar ihtiva etmemelidir.     

 

 

ARKA TESCİL PLAKASI YERİ 

- Arka plakanın monte edildiği yerin boyutları, beyan edilmelidir. 

- Arka plakanın konumu ( sol, orta)      beyan edilmelidir. 

-Plaka alanı alt kenar yerden yüksekliği  0.30 m den az, 1.20 m den fazla olamaz. 

 

 

DİREKSİYON DÜZENİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR 

 - Sürücünün alışılmışın dışında bir direksiyon düzeltmesine ihtiyaç duyulmadan titreşim olmadan aracın 

yolun düz bir kesiminde hareket etmesi mümkün olmalıdır.  

- Direksiyon kontrolünün çalışma yönü, aracın yönünde amaçlanan değişikliğe karşılık gelmelidir. 
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KAPI KİLİT VE MENTEŞELERİ 

-Aracın tasarım özellikleri mümkün olan en iyi güvenlikle araca girmeye ve araçtan çıkmaya izin 

vermelidir. 

-Kapılar, girişler ve çıkışlar tehlikeye sebep olmayacak ve kolaylıkla kullanılabilecek şekilde olmalıdır. 

-Kapılar ve kapı kilitleri kapama sırasında herhangi bir rahatsız edici gürültüye meydan vermeyecek 

şekilde tasarlanmalıdır. 

-Kapı kilitleri kapıların rasgele açılmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

-Menteşeli kapıların menteşeleri (katlanan kapılar hariç) aracın yanlarındaki kapılara monte edilirlerken, 

aracın ileri doğru hareket yönündeki kapıların en ön kenarına takılmalıdır. Çift kanatlı kapı durumunda, 

bu şart ilk olarak açılan kapı kanadına uygulanır; kapının diğer kanadını ise sabit olarak tutturması 

gerekmektedir. 

-Araca girişi sağlayan ara yardımcı kesit yüzeyinin yerden 700 mm’den fazla yüksekte olması halinde, 

araç bir veya daha fazla hareketli basamağa sahip olmalıdır. Hareketli basamak veya birden fazla 

basamak olması durumunda basamaklardan yere en yakın olanı yerden 700 mm’den fazla yüksekte 

olmamalı ve ayak kayma riskine yol açmayacak şekilde yapılmalıdır. Tekerlek göbeği, jantlar ve 

tekerleğin diğer kısımları, yapı ve kullanım ile ilgili nedenlerin aracın başka yerlerine hareketli basamak 

yerleştirilmesini engellediği durumlar hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre hareketli basamak olarak 

kabul edilmeyecektir.  

- Her bir kilit, bir yarı ve bir tam kilitleme konumuna sahip olmalıdır. 

 

 

SESLİ İKAZ CİHAZLARI  

- Sesli ikaz cihazı(korna) sürekli bir ses yayacaktır. 

- Sesli ikaz cihazı kumandası sürücü tarafından sürekli kullanılabilir ve kolay ulaşılabilir konumda 

olmalıdır. 

 

GERİ GÖRÜŞ DÜZENEKLERİ 

-Dikiz aynası, sürücü, sürücü koltuğunda normal sürüş pozisyonunda otururken, aracın yan ve arka 

taraflarının net bir görüntüsünü elde etmesini sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

--  ““DDOOTT””  iişşaarreettllii  ddiikkiizz  aayynnaallaarrıı  kkaabbuull  eeddiilliirr.. 

-Iç dikiz aynası sürücü tarafından sürüş pozisyonundayken ayarlanabilir olmalıdır. 

-Dikiz aynası görüşü engelleyecek titreşime sahip olmamalıdır. 

-Dikiz aynası, sürücünün algılanan görüntüyü yanlış yorumlamasına neden olabilecek ölçüde 

titreşmeyecek veya ölçülen görüş sahasını değiştirecek ölçüde oynamayacak şekilde takılması 

gerekmektedir. 

- Sürücü tarafına yerleştirilmiş olan dış dikiz aynası, kapı kapalıyken, cam açık olduğu halde, araç 

içinden ayarlanabilir olmalıdır. Buna karşın, ayna bulunduğu yere dışarıdan kilitlenmiş olabilir. 

 

 

 FRENLER  

- Frenlerin uygunluğu ile ilgili  tip onayı belgesi veya teknik servis tarafından AİTM EK VII madde 

1.9’a göre düzenlenen rapor olmalıdır.   

 

 

PARAZİT GİDERİCİ 
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DİZEL EGZOZ DUMANI 

- 31.12.2005 tarihine kadar yetkilendirilmiş kurumlardan alınan egzoz emisyon (çevre pulu) raporu 

aranacaktır.  

- Anılan tarihten sonra AİTM EK VII Madde 1.11  hükümleri uygulanır. 

 

 

İÇ DONANIM  

-  Aracın içinde bulunanların önemli yaralanma riskini artırabilecek tehlikeli pürüz veya keskin kenar 

olmamalıdır 

- El freni kumandası, kumanda panelinin üzerine veya altına takılmışsa, serbest bırakıldığında, önden 

çarpma durumunda, aracın içinde bulunanların temas etmesinin mümkün olmayacağı şekilde 

yerleştirilmelidir.  

- Koltuk arka kısımlarının yüzeyleri aracın içinde bulunanların önemli yaralanma riskini   artırabilecek  

tehlikeli pürüz veya keskin kenar oluşturmamalıdır. 

 

 

İZİNSİZ KULLANIMA KARŞI ÖNLEM  

- İzinsiz kullanıma karşı koruma cihazı(varsa) ve bu cihazın üzerinde çalıştığı araç aksamı, (örneğin, hali 

hazırda piyasada rahatlıkla bulunabilen, düşük maliyetli ve kolayca gizlenebilen aletler, teçhizat veya 

taklit mamuller kullanılarak), çabuk ve dikkati çekmeden açılamayacak, etkisiz hale getirilemeyecek 

veya tahrip edilemeyecek şekilde olmalıdır. (Örneğin, alarm cihazı) 

 - İzinsiz kullanıma karşı koruma cihazı(varsa) orijinal donanımın (yani ilk perakende satıştan önce araç 

imalatçısı tarafından takılan donanımın) bir parçası olarak araca takılabilir. Muhafazası çıkarıldıktan 

sonra bile, blokajlı durumdayken, özel aletleri dışında başka aletler kullanılarak sökülemeyecek şekilde 

takılmalıdır. .(Örneğin, alarm cihazı) 

- İzinsiz kullanıma karşı koruma cihazı(varsa) faaliyetten çıkarılıncaya kadar, normal şekilde, aracı 

hareket ettirmek mümkün olmamalıdır.(örneğin direksiyon kiliti) 

 - İzinsiz kullanıma karşı koruma cihazı(varsa) sürücüyü ikaz eden bir özelliğe sahipse, cihaz önceden 

faaliyete geçmemiş ve anahtar operatör tarafından çıkarılmamışsa, operatörün sürücü yan kapısını 

açmasıyla çalışmaya başlamalıdır.(örneğin alarm cihazının devreden cıkarılması) 

 

 

KORUYUCU DİREKSİYON 

 

 

KOLTUK MUKAVEMETİ  

- Koltuk ve Koltuk başlığının bulunması, araçta bulunanlar için fazladan bir tehlike oluşturmamalıdır. 

Özellikle, herhangi bir kullanım konumunda, araçta bulunanların yaralanması riskini ve ciddiyetini 

artıracak tehlikeli pürüzler veya keskin ve sert kenarlar bulunmamalıdır.  

- Koltuk adedi ve konumu beyan edilmelidir. 

- Sağlanan her ayar ve hareket sistemlerinde, otomatik çalışan bir kilitleme sistemi bulunmalıdır. Koltuk 

kollarının ve diğer konfor tertibatlarının kilitleme sistemleri, bir kaza halinde araçta bulunanların 

yaralanma riskini arttırmadığı taktirde, gerekli değildir. 
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DIŞ ÇIKINTILAR  

- Dış yüzeye sürtünen bir kişinin yaralanma riskini veya derecesini artıracak dışa yönlendirilmiş, sivri 

veya keskin kısımlar veya herhangi bir çıkıntı bulunmamalıdır. 

 - Araçların dış yüzeyinde, motosiklet kullanıcılarını, bisiklet kullanıcılarını veya yayaları rahatsız  

edecek dışa yönelmiş herhangi bir kısım bulunmamalıdır. 

- Çıkıntı, yan kapı kolları için 40 mm’yi, diğer bütün durumlar için 30 mm’yi aşmamalıdır. 

 - Tekerlekler, tekerlek somunları, poyra kapakları ve jant disklerinde, tekerlek jantının dış düzleminin 

ötesine uzayan hiçbir sivri veya keskin çıkıntı bulunmamalıdır. Rüzgarlık somunlarına izin 

verilmemelidir. 

 

 

HIZ GÖSTERGESİ VE GERİ VİTES   

-   Araçlar, sürücü konumunda çalıştırılabilen bir geri vites donanımı ile donatılmalıdır.  

-  Hız ölçer göstergesi sürücünün tam görüş alanın karşısında konumlandırılmalı, gece ve gündüz net 

olarak okunabilmelidir. Gösterilen hız aralığı, araç tipi için imalatçı tarafından verilen en yüksek hızı 

içerecek şekilde yeteri kadar geniş olmalıdır.  

- Hız ölçer, dijital hız göstergesi haricinde bir skala bulunması durumunda, bu skala net olarak 

okunabilmelidir.  

- Hız ölçer taksimatları 1,2,5 veya 10 km/h şeklinde olmalıdır.   

-Belirtilen hız değer aralıkları yeknesak (üniform) olmak zorunda değildir. 

 

 

TANITIM ETİKETLERİ 

- Bütün araçlarda açık ve net karakterlerle yazılı levha veya etiketler bulunmalıdır.  

- VIN NO (ŞASİ NO) levhanın üzerine ve/veya şasinin ve/veya iskeletin veya diğer benzer yapının 

üzerine işaretlenmelidir. 

 

 EMNİYET KEMERİ  BAĞLANTILARI  

- Emniyet kemeri ve bağlama sistemleri, düzgün olarak takıldığında, yeterli derecede çalışabilmelidir.  

- Toka, ayarlama tertibatları ve bağlantılar gibi rijit parçalar, bir kaza sırasında kullanıcının veya aracın 

içindeki diğer kişilerin yaralanma riskini arttırmamalıdır.   

 

 

AYDINLATMA TESİSATI  

- Özel talimâtların bulunmaması durumunda, yön belirtme lâmbaları ve araç tehlike ikaz işaretinin 

haricinde hiç bir lâmba yanıp sönmemelidir 

 - Elektrik bağlantıları ön ve arka konum lâmbaları, uç hat işaret lâmbaları, varsa yan işaret lâmbaları, ve 

arka tescil plâka lâmbası, sadece aynı anda yakılıp söndürülebilecek şekilde yapılmalıdır. 

- Ön ve arka konum lâmbaları ile bu lâmbalarla birleştirilmiş veya karşılıklı olarak birleştirilmiş yan 

işaret lâmbaları, park lâmbaları olarak kullanılıyorsa, bu şart uygulanmaz. 

- KISA HUZMELİ FAR: 

- “E”  veya “e” işaretli far kullanılmalıdır veya teknik servisten deney raporu ibraz edilmelidir.  

ARKA REFLEKTÖR: 

“E”  veya “e” işaretli reflektör kullanılmalıdır. Olmaması durumunda “E”  veya “e” işaretli reflektörler 

simetrik olarak  monte ettirilmelidir. 

 

STOP LAMBASI: 

M1 ve M1G kategorisi araçlarda üçüncü stop lambası bulunmalıdır. 
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SİNYAL LAMBALARI: 

Sinyal lambaları amber renkli olmalıdır. 

 ÇEKİ KANCALARI 

- Araçta ön çekme tertibatı bulunmalıdır.  

 

 

EMNİYET KEMERLERİ 

- Doğru takıldığı halde, kullanıcının öne doğru hareketi nedeniyle kemerlerin omuzdan kayma tehlikesi 

asgariye indirilmelidir. 

- Her koltuk konumunda bulunan emniyet kemerinin tasarımı ve yerleştirilmesi kolayca 

kullanılabilmesine imkan verir şekilde olmalıdır.  

- Kemer takılı iken, otomatik olarak kullanıcıya uyacak şekilde ayarlanmalı veya elle ayar tertibatı 

kullanıcı oturur durumda iken kullanıcı tarafından kolaylıkla erişilebilir ve kullanılabilir şekilde 

tasarımlanmış olmalıdır.. 

-  Geri sarıcılı emniyet kemerleri veya bağlama sistemleri, geri sarıcılar düzgün olarak   çalışacak ve 

kolanı uygun olarak toplayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

-  ““DDOOTT””  iişşaarreettllii  eemmnniiyyeett  kkeemmeerrlleerrii  kkaabbuull  eeddiilliirr.. 

-   M1 ve M1G kategorisi araçların bütün koltuklarında emniyet kemeri bulunmalıdır. 

 

 

 ÖN GÖRÜŞ ALANI  

- Ön camdan görüş alanı açık ve net olmalı, 

- Sürücü görüşüne engel donanım olmamalı  

     -  Ön cam ve diğer cam yüzeyleri kuru ve temiz olduğunda, yeterli görüş alanı sağlamalıdır. 

 

 

GÖSTERGE KULLANICI İKAZLARI  

Sembol No Cihaz 
Kumanda/ Gösterge mevcut mu? 

1. Ana aydınlatma anahtarı  

2. Kısa hüzmeli farlar  

3. Uzun hüzmeli farlar  

4. Yan lambalar  

5. Ön sis lambaları  

6. Arka sis lambaları  

7. Far ayar tertibatı  

8. Park lambaları  

9. Sinyal lambaları  

10. 4’lü uyarı lambası  

11. Ön cam sileceği  

12. Ön cam yıkama  

13. Ön cam silecek ve yıkama  

14. Far temizleme tertibatı  

15. Ön cam buz ve buğu giderici  
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16. Arkacam buz vebuğu giderici  

17. Havalandırma fanı  

18. Dizel ön ısıtıcı  

19. Jikle  

20. Fren arızası  

21. Yakıt seviyesi  

22. Akü şarj edilme durumu  

23. Motor soğutucu sıcaklığı  
 

 

BUZ / BUĞU GİDERME  

- Araç ön camın iç yüzeyinden buğuyu kaldıran veya buzu çözen bir sistemle donatılmalıdır.  (örneğin 

cama sıcak soğuk hava verilerek,) 

- Buğu veya buzu  giderme sistemi, yağışlı havada ön camdan görüşü sağlamak için yeteri kadar etkili 

olmalıdır. 

 

 

ÖN CAM SİLECEKLERİ  

- Araç  otomatik bir ön cam yıkama veya silme sistemi ile donatılabilir.. (Örneğin;  ön cam sileceğini 

çalıştırma ve durdurma ) 

-Ön cam sileceği en az  iki süpürme kademeli (frekanslı) olmalıdır: 

-Ön cam silme kumandası kullanılarak ön cam silme sistemi durdurulduğunda, siliciler (paletler)  önceki  

konumuna otomatik olarak geri dönmelidir 

-Silecek kol montajı, ön camın elle temizlenmesine müsaade edecek şekilde, ön cam üzerindeki 

konumundan ön cam kolunun yerini değiştirilmesini sağlamalıdır. Bu özellik park edildiğinde aracın 

parçaları (motor kaputu, cihazların yerleştiği panel gibi) görünümü gizlenen ön cam alanında bulunan 

tertibatlara uygulanmaz. 

--SSııvvıı  hhaazznneessiinniinn  kkaappaassiitteessii    bbiirr  lliittrreeddeenn  aazz  oollmmaammaallııddıırr..  

 

 

 

ISITMA VE HAVALANDIRMA  

- - Araçlar ısıtma amaçlı bir sistemle donatılmalıdır. 

- Araçtaki kişiler, kendilerinin yanmasına sebep olabilecek tertibatın parçasına temas etmemelidir.  

- Isıtma tertibatından gelen hava yolcuların araç içinde yanmasına neden olacak sıcaklığa ulaşmamalıdır. 

 

 

ÇAMURLUKLAR  

- Çamurluklar mümkün olduğunca uzaktaki diğer yol kullanıcılarını fırlayan taşlardan, çamurdan, 

buzdan, kardan ve sudan koruyacak ve bu kullanıcıların hareketli tekerleğe temas tehlikesini azaltacak 

şekilde tasarımlanmalıdır. 

 - Çamurluklar, takıldığında parçalar arasında veya parçalarda aralık kalmaması kaydıyla birkaç 

parçadan oluşabilir. 

- Çamurluklar sıkıca takılmalıdır. Bununla birlikte bütün olarak veya parçalar halinde sökülebilir 

olabilir. 

--  ÇÇaammuurrlluukkllaarr  tteekkeerrlleeğğiinn  hhaarreekkeettiinnee  eennggeell  oollmmaayyaaccaakk  şşeekkiillddee  ttaassaarrllaannmmaallııddıırr.. 

 

 

KOLTUK BAŞLIKLARI 

- Koltuk başlığının bulunması, araçta bulunanlar için fazladan bir tehlike oluşturmamalıdır. Özellikle, 

herhangi bir kullanım konumunda, araçta bulunanların yaralanması riskini ve ciddiyetini artıracak 
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tehlikeli pürüzler veya keskin ve sert kenarlar bulunmamalıdır.  

- Koltuk başlıklarının tipi  (bütünsel, ayrılabilir, ayrı) 

 

YAKIT TÜKETİMİ 

- Tanıtım bildiriminde beyan edilmelidir. 

 

 

MOTOR GÜCÜ 

- Tanıtım bildiriminde beyan edilmelidir. 

 

 

KÜTLE VE BOYUTLAR  

- Uzunluk, Genişlik, Yükseklik, Kütleler ve Dingil Yükleri  v.b. bilgiler AİTM’ ye göre hazırlanan 

tanıtım bildiriminde beyan edilmelidir. Beyan edilen veriler kontrol edilmelidir. 

- - MARTOY EK II’de istenen araç kategorisi ile ilgili hesaplamalar firmaca yapılarak beyan edilecektir. 

 

 

GÜVENLİK CAMI  

- “E”  veya “e”  veya “DOT” işaretli camlar kullanılmalıdır.  

 

 

 

LASTİKLER 

- “E”  veya “e”  veya “DOT” işaretli lastikler kullanılmalıdır.  

 

 

 

BAĞLANTI TERTİBATI 

 

 

 

ÖNDEN ÇARPMADA İÇ GÜVENLİK 

 

 

 

YANDAN ÇARPMADA İÇ GÜVENLİK 

 

 


