11.10.2006 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü’nde yapılan AĠTM Alt
Toplantısında aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır.

Komitesinin 12.

12. AİTM ALT KOMİTE TOPLANTI KARARLARI
1) 11. AĠTM Alt Komite toplantısında alınan kararların kabulüne,
2) ECE R 115 Regülasyonunun Uygulama Esasları ile ilgili LPG sektörü tarafından oluĢturulan
AdHoc komitesinin görüĢleri çerçevesinde hazırladıkları rapor değerlendirilmiĢ olup konunun test
imkanları süresi tip tanımı ve gruplandırılması, maliyetler, tescil yönüyle teknik servisler, ilgili alt
komiteler, laboratuarlar sektör temsilcilerinden oluĢacak komite tarafından bir çalıĢma yapılarak
hazırlanacak raporun MARTEK’e sunulmasının uygun olacağına,
3) LPG Seri Tadilat Tip Onay Belgesi verilmesi esnasında ibraz edilen servis sözleĢmesi/bayilik
sözleĢmesinde servisin/bayinin montaj yapabileceği Ģartının aranması,
4) Rapsotec Tic. Ltd. ġti.’nin üretecekleri biyolojik yağın dizel araçlara yakıt dönüĢüm sistemi
takarak kullanılmasını sağlamak üzere yakıt sisteminin AĠTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi talebi
görüĢülmüĢ olup; söz konusu tadilatın AĠTM kapsamında tanımlanmaması sebebiyle AĠTM Seri
Tadilat Tip Onay Belgesi verilmesinin uygun olmayacağına,
5) Bugüne dek kayıt tescil görmemiĢ olan 1978 model Ford D 1210 aracın tadilat projelerinin
onaylanıp onaylanmayacağı hususu firmanın yazılı talebi üzerine görüĢülmüĢ olup, Uygunluk
Belgesi, Ġmalat Yeterlilik Belgesi, Teknik Belge asıllarının ibraz edilmesi durumunda AĠTM’ye
uygun projenin onaylanmasının uygun olarak hazırlanacak projenin onaylanabileceğine,
6) TasiĢ tarafından satılan sağdan direksiyonlu araçlar için talep edilen uygunluk belgesinin
düzenlenmesiyle ilgili TasiĢ’ten gelen bilgi edinme çerçevesinde; trafik güvenliği bakımından
ancak direksiyonun tadilatla sol tarafa alınması ve geri görüĢ aynalarında ilgili yönetmeliğe göre
gerekli tadilatın yapılması durumunda Uygunluk Belgesi düzenlenebileceğine,
7) TasiĢ haricinde TMSF, MKE Hurdasan vb. kuruluĢlar tarafından satıĢı yapılan (plakalı veya
tescil görmemiĢ veya tescili olmayan) veya Ordu hizmetinden çıkarılarak satıĢı yapılan araçlara
tescil yapılması için Uygunluk Belgesi talepleri görüĢülmüĢ olup AĠTM Yönetmeliği kapsamında
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek Ģartlara göre iĢlem yapılmasına,
8) TasiĢ tarafından itfaiye aracı olarak satılan aracın Açık Kasalı Kamyonete tadilatının eski
araçlarla ilgili AĠTM Ģartlarına uygun olması Ģartıyla, tadilatının uygun olacağına,
9) Tadilatla Cenaze TaĢıma Aracına dönüĢtürülen araçların kategorisinin belirlenmesi (M/N)- ve
MARTOY Ek-XI’e göre ve özel amaçlı araçların (lokanta, büfe, fırın vb. araçların tadilatında
kullanım amacına uygun açıklamaya yer verilmesi) hususu görüĢülmüĢ olup MARTOY Ek–XI
“Özel Amaçlı Araçların Yapısı ve Ġlgili Hükümleri” Ģartlarını sağlaması ve MARTOY Ek-II’ye göre
tanımlanmasına ayrıca Uygunluk Belgesinin Açıklama kısmına ”faaliyet alanı ile ilgili olarak ilgili
kurumlardan gerekli izin alınmalıdır” ibaresinin yazılmasına,
10) Askam Kamyon Ġmalat ve Tic. A.ġ.’nin Argen Otomotiv San. ve Tic. Ltd ġti. tarafından yapılan
tadilatla ilgili “AĠTM Seri Tadilat Tip Onayı Belgesi” talebinin uygun olmadığına ve “AĠTM Seri
Tadilat Tip Onayı Belgesi”nin tadilatı yapan firmaya verilmesi gerektiğine,
11) Tüm parçalarını ithal ederek yurtiçinde montajını yaptığını belirtilen 1997 model COBRA
marka AC 427 tipi araca münferit araç uygunluk belgesi talebi görüĢülmüĢ olup; MARTOY ve
AĠTM Yönetmeliğinde herhangi bir Ģart bulunmaması sebebi ile uygunluk belgesi
düzenlenmemesine,
12) MMO tarafından yapılan Mesleki Denetim’den kaynaklanan problemlerin ve Ģikayetlerin bir
sonraki toplantıda görüĢülmesine,
13) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 14.06.2006 tarih ve 002891 sayılı traktör alt yüksekliğinin
yükseltilmesi hakkındaki yazısı görüĢülmüĢ olup, konuyla ilgili traktör alt komitesinden gelecek
görüĢ çerçevesinde iĢlem yapılmasının uygun olacağına,
14) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 08.08.2006 tarih ve 003783 sayılı TasiĢ tarafından satılan ve
tescili yapılamayan motorsikletlerle ilgili Motorsikletler ve Mopedler Alt Komitesinin 08.06.2006
tarihindeki uygunluk belgesi verilmemesi Ģeklindeki görüĢü çerçevesinde AĠTM yönetmeliğinin
Ek-VII “L kategorisi araçları için Ģartları “sağlaması gerektiği,
15) 13. Komite Toplantısı’nın tarihinin Komite BaĢkanı tarafından üyelerin teyidi alınarak
belirlenmesine,
karar alınmıĢtır.

Sayfa 1 / 1

Mehmet EVCĠ (TSE)*

Salih ÖZCAN (STB)*

Halil DALAK (KGM)

Hülya ERCAN (OSD)

Mesut KARABAY(TAYSAD)

Ufuk GÖKSEL (EGM)*

Cenk LĠġESĠVĠDĠ (MMO) *

Ali PaĢa HEKĠMOĞLU (STB)

Ramazan DÖNMEZ(TOFAġ)*

Celalettin ULUDAĞ(ALSĠAD)*

YaĢar ÇEVĠK(ALSĠAD)*

Ramazan DÖNMEZ(TOFAġ)*

Not : Toplantıya katılanlar (*) ile iĢaretlenmiĢtir.
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