19. AİTM ALT KOMİTE KARARLARI

1)

18. AİTM Alt Komite Kararlarının kabulüne,

2)

İçişleri Bakanlığının 06.07.2007 tarih ve 123514 sayılı yazısında belirtilen

‘’H Sınıfı sürücü belgesi bulunan engellilerin özel tertibatlı motosiklet ve otomobiller
dışında, sakatlıklarına uygun özel tertibatlı olması şartıyla azami yüklü kütlesi 4700 kg’ı
geçmeyen kapalı kasa, sürücü sırasından başka oturma yeri olan veya sürücü sırası
dışında yanda pencereleri olan , motor silindir hacmi 2800 cm³ ü aşmayan eşya taşımaya
mahsus (Kamyon - N2 ve Kamyonet - N1) taşıtlar kullanmalarında sakınca bulunmadığı’’

görüşü çerçevesinde tadilat projelerinin onaylanmasının uygun olacağına,
3)
STB 21.04.2009 tarih ve 01924 sayılı yazısı eki TOBB dan alınan Konya Sanayi
ve Ticaret odasının İlave dingil ve üst yapı sanayicilerinin çözüm bekleyen yazıları
incelenmiş olup, AİTM Yönetmeliğinin EK IV 3.6 maddesinin ‘’ Tamamlanmamış Araç Tip
Onay Belgesi bulunan bir araç üzerinde varyant ve versiyon seviyesinde yapılacak
değişiklikler, ancak bu araç için Birinci seviyede Ulusal Tip Onay’ ını almış imalatçı
tarafından gerçekleştirilebilir ’’ Hükmü gereği 2 dingilli araçlara 3. dingil ilavesinin
yapılabilmesi için, bu araçlara ikinci aşama Tip Onay Belgesi alınması veya aracın

tamamlanmış olması gerekmekte olup, bu tadilatı yapan kuruluşların MARTOY veya
AİTM Yönetmeliği hükümlerinin gereğini yerine getirmeleri gerektiğine,
4)
Alan Turizm Seyahat Acentesi adına ‘’ Kamyon Özel Turist Aracı’’ olarak tescili
yapılan, bahsi geçen aracın, hangi kategoride motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı
konusunda tereddüde düşüldüğü, araca ait tadilat projelerine ulaşılamadığından araca
ait resimlerin incelenerek ” Kamyon Özel Turist Aracı’’ olarak tescil edilip edilemeyeceği
hususu görüşülmüş olup, AİTM Yönetmeliği EK IV madde 4.4.3.1 , 4.4.3.2 ve KYT
Kanunu madde 130 gereği yolcu taşıtı olarak tescil edilmesinin uygun olmayacağına,
5)
ARGEN Otomotiv Mühendisliği, Özel Araç İmalat ve Ticaret Ltd. Şti‘ne ait olup
Stoklarda Bulunan Ticari Araçlarda Tescil Problemi ile ilgili yazısı değerlendirilmiş olup;
konunun münferit olarak tescil bürolarınca farklı yorumlanmış olabileceği düşüncesiyle,
bahse konu firmanın Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek, bu konunun
çözümlenmesinin uygun olacağına,
6)
18. AİTM Alt Komite Toplantısı gündeminde yer alan 2. madde tekrar görüşülmüş
olup, İmalatçı firmalar tarafından, AİTM Ek - IV Madde 4.4.1 kapsamında, şasi tadilatı
ile ilgili firmalarca yetkilendirecek servislerin listesinin, Bakanlığımızca OSD, ODD,
TAİD ve TREDER‘e yazılı olarak sorulmasına ve sonucunun 20.Toplantıda tekrar
görüşülmesine,
7)
18. AİTM Alt Komite Toplantısı gündeminde yer alan 6. madde tekrar görüşülmüş
olup, LPG li araçların yakıt tanklarının araçların alt kısımlarına takılması ile ilgili TSE
Araç Tip Onay Müdürlüğü ile MMO’nun koordineli olarak 20. toplantıda görüşülmek
üzere bir rapor sunulmasına,
8)
20. AİTM Alt Komite Toplantısının tarihinin Alt Komite Başkanlığı tarafından daha
sonra tespit edilerek üyelere bildirilmesine, karar verilmiştir.
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