18.04.2007 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü’nde yapılan AİTM Alt Komitesinin
14 .Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
14.AİTM ALT KOMİTE TOPLANTI KARARLARI
1- 13. AİTM Alt Komisyon Kararlarının kabulüne,
2- Direktifler yürürlüğe girmeden önce üretimi yapılan üst yapılara ait CE işareti olmayan
üst yapının, tadilat ile farklı bir araca monte edilmesinde üst yapının CE işaretli olmasının
mevzuat gereği aranmasına ve CE işareti olmayan üst yapı tadilatlarının
onaylanmamasına,
3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından daha önceden verilen Seri Tadilat Tip Onay
Belgelerinin güncellenmesi hususunda konunun 15. AİTM Alt Komisyonunda çözüm
önerileri getirilmek üzere yeniden gündemde görüşülmesine,
4- TSE’den Seri Tadilat Tip Onay Belgesi almış firmaların belgelerinin iptal edilmesi
durumunda, bu firmaların elektronik ortamda iptal edildiğine dair TSE-WEB sitesinde
yayımlanması için çalışma yapılmasına,
5- Münferit İthal edilen araçların TSE onayı olmaksızın yalnızca makine mühendisleri
tarafından imzalanarak düzenlenen uygunluk belgeleri ile tescil işlemleri yapılmaması
için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm ilgili birimlerine bilgi verilmesi için
çalışma yapılacağına.

6- Sivil savunma ve kamu koruma amaçlı hizmet araçlarının tadilat projelerinin

onaylatılması hususunda AİTM Yönetmeliğinde değişiklik yapılması için çalışma
yapılmasına,Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının aynı konu hakkında vermiş olduğu
görüş çerçevesinde uygulamanın bu yönde devam etmesine,

7- Tarım Römorklarının Belgelendirilmesi aşamasında Ülkemiz üreticilerinin koşulları
dikkate alındığında,TS 585 “Tarım Romorkları” standardında aranılan testlerin tamamının
aranması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle belgelendirme çalışmalarında TS 585
“Tarım Romorkları” Standardının atıfta bulunduğu TS 3143 “Tarım MakinalarıRomorklar ve Su Tanterleri Muayene ve Deney Metodları” standardında aranılan testlerin,
01.77. 2007 tarihinde yayımlanması planlanan TORTOY yönetmeliğinin 2003/37/AT
seviyesinin yürürlüğe girmesine kadar aranmaması ve daha sonra TORTOY kapsamında
değerlendirilmesine,
8- İki römorklu katar uzunluğu; 96/53/AT ve AİTM Yönetmeliğinde 22.00 m olarak
belirlenmiş olup, Karayolu Trafik Yönetmeliğinin bu çerçevede gözden geçirilmesinin
uygun olacağın
9- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06/04/2007 tarih ve 1916 sayılı Martekin 88’ci
toplantıcında alınan karar ve gereği TSE’nin hizmet almak istediği Kurum dışı
laboratuarların Komisyonlar tarafından incelenmesi ile ilgili hazırlanan raporların
görüşülmesi hususunun Gündemden çıkarılmasına,
10- 15.Komite Toplantısı’nın tarihinin, komite başkanının üyelerle görüşerek tespit etmesine,
karar verilmiştir.
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