
17. AİTM ALT KOMİTE KARARLARI 

 
 
 
1) 16. AİTM Alt Komite Kararlarının kabulüne, 
 
2) ARGEN Otomotiv Mühendislik Ltd. Şti. yetkilisi Gn. Md. Yrd. Murat KORAY’dan  
2001/85/AT yönetmeliğinin uygulama usul ve esasları hakkında sektör görüşü ile ilgili 
bilgi alınmıştır, 
 
3) Dizel yakıt ile çalışan araçların LPG sistemi (Çift yakıtlı) belgelendirilmesi ile ilgili 
usul ve esasların TSE ve MMO tarafından oluşturulacak bir komisyon vasıtası ile 
belirlenerek ( TSE tarafından yürütülen LPG/CNG uygulamalarına paralel olarak ) 
belgelendirme yapılmasının uygun olacağına, 
 
4) Dizel yakıt ile çalışan araçların CNG sistemi (Çift yakıtlı) belgelendirilmesi ile 
ilgili usul ve esasların TSE ve MMO tarafından oluşturulacak bir komisyon vasıtası ile 
belirlenerek ( TSE tarafından yürütülen LPG/CNG uygulamalarına paralel olarak ) 
belgelendirme yapılmasının uygun olacağına, 
 
5) Araç camların renklendirilmesi ile ilgili taleplerin ECER 43 Regilasyonunda 
tanımlanan gerekli deneylerin tekrar yapılması ve AİTM Yönetmeliğinin Ek IV – 
Madde 3.4 çerçevesinde sınırlı tadilat bildirimi düzenlenerek ve ilave şartların 
sektörle görüşülerek TSE tarafından belirlenmesine ; 
 
Bu uygulamanın yapılabilmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63. Maddesinde 
belirtilen ‘’ Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı 
veya camların üzerine renkli film yapıştırılması yasaktır’’ hükmü çerçevesinde 
Ulaştırma Bakanlığından görüş almak üzere Bakanlığımıza yazılı talepte 
bulunulmasının uygun olacağına, 
 
6) Dizel Motorların yakıt sisteminin değiştirilerek direkt CNG ye dönüştürülmesi 
hususu ile ilgili usul ve esasların TSE ve MMO tarafından oluşturulacak bir komisyon 
vasıtası ile belirlenerek ( TSE tarafından yürütülen LPG/CNG uygulamalarına paralel 
olarak ) belgelendirme yapılmasının uygun olacağına, 
 
7) Anadol Otomobil Derneği Samsun Şubesi’nin orijinal hali otomobil iken 
kamyonete  tadil edilen araçların tekrar otomobile tadilatı ile ilgili talebi görüşülmüş 
olup ; N kategorisi bir aracın M 1 Kategorisi araca tadilatı ile ilgili AİTM Ek VII ‘de 
belirtilen şartların sağlanması durumunda uygun olacağına, 
 
8) LPG montajı yapılan araçların orijinal yakıt depoların tadil edilmesi ve LPG 
tanklarının aracın alt kısmına monte edilmesinin uygun olmayacağına, 
 
9) 18. AİTM Alt Komite Toplantısının daha sonra belirlenmesine 
 karar verilmiştir.  
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Not: Toplantıya katılanlar koyu punto ve (*) ile işaretlenmiştir. 
 
 
 

 


