15.AİTM ALT KOMİTE TOPLANTI KARARLARI
1 - 14. AİTM Alt Komisyon Kararlarının kabulüne,
2 - Özürlü Araçların tadilatı ve özürlü taşıma araçları hususunda;
AİTM alt komitesinin 9. toplantısında alınan karar çerçevesinde, anılan toplantıda
alınan kararının uygulamasının devamına,
Özürlü taşıma araçlarına Uygunluk Belgesi düzenlenmesinde, özürlünün özür
seviyesinin ÖTV Muafiyetiyle ilgili bir husus olması sebebiyle, AİTM uygulamaları
kapsamında dikkate alınmamasına,
ÖTV Muafiyetindeki hususların ilgili kurumlarca değerlendirilmesine,
İthal araçlarda Uygunluk Belgesi düzenlenmesi esnasında, Uygunluk Belgesinin
51 İstisnalar Maddesine Trafik Şahadetnamesindeki şerhin aynen yazılmasına,
3 - Araçlarda herhangi bir tadilat olmaması durumunda tadilat dosyası üzerinde
herhangi bir işlem yapılmamasına(tadilat projelerinin tasdik edilmemesine),
4 - Daha önceden gümrükten çekilmiş ve şimdiye kadar tescil işlemi görmemiş
araçlarla ilgili olarak;
İthalat Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen Trafik Şahadetnamesi ve ilgili araca
ait evrakların asılları ve ilgili Gümrük Müdürlüğünün yazısı olduğu takdirde işlem
yapılmasına,
Evrak asılları ve Gümrük Şahadetnamesi olmadığı durumda, ilgili gümrükten yazı
ile teyit alındıktan sonra işlem yapılmasına,
5 - Emniyet Genel Müdürlüğü’ne intikal eden şasi tadilatlarıyla ilgili olarak, araçlar
üzerinde yapılan tadilatlar hakkında gelen şikayetlerin, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından Alt Komitemize yönlendirilmesi durumunda Komitemizde
görüşülmesine,
6 - VİP araçları tadilatı hususunda;
MARTOY Ek-II C şartlarının sağlanması ve bu hususla ilgili olarak Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Tamimi çerçevesinde işlem yapılmasına,
Özel amaçlı araçların yapısıyla ilgili hükümlerin ve tanımlarının MARTOY Ek-XI
kapsamında araştırılarak bir sonraki toplantıda görüşülmesine,

1

7 - Üst yapı tadilatları hususu ;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 04.01.2008 tarih ve 000056 sayılı yazısı ekindeki
tanımlamalar doğrultusunda tanımlama yapılmasına ve belirtilen grupta yer
almayan araçların “diğer”leri kapsamında değerlendirilmesine,
8 - Uygunluk Belgesi üzerindeki M.M.O onayı hakkındaki şikayetleri hususunda,
konunun Makine Mühendisleri Odası ve TSE arasında görüşülerek, şikayetlerin
çözülmesi yönünde sonuçlandırılmasına,
9 - İçişleri Bakanlığı’nın 10.12.2007 tarih ve 167757 sayılı yazısında bahsedilen
Motorsikletlerin komple şasi tadilatları ile ilgili olarak, AİTM Ek IV - Madde 4.4.1’e
göre, İmalatçı firmanın yetkilendirdiği servis tarafından tadilatın yapılması şartının
aranmasına,
10 - AİTM Ek V/A1’de yer alan “AİTM SERİ TADİLAT/SERİ İMALAT TİP ONAY
BELGESİ” örneği ve EkV/A3 ve EkV/A5 ’de yer alan “ARAÇ UYGUNLUK
BELGESİ” örneğinde, araç cinsleri bilgisinin yer almaması sebebiyle, kayıt
tescilde ve vergilendirmede sıkıntılar yaşanması sebebiyle, MARTOY’un 8.
Maddesi (B) Bendi 2.Fıkrasına istinaden, söz konusu Uygunluk Belgelerine araç
cinsi bilgisinin eklenmesinin gerekliliğine,
11 - Bir sonraki toplantının 02 Nisan 2008 tarihinde yapılmasına ve toplantı
yerinin daha sonra belirlenmesine karar verilmiştir.
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