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70/221/AT Yönetmeliği 

(Yakıt depoları - Arka koruma tertibatları) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 
Yakıt deposu (depoları) yolcu bölümünden bir bölme ile ayrılmış 

olmalıdır.  
   

2 

Her depo, depodan veya deponun aksesuarlarından kaynaklanan 

herhangi bir yakıt sızıntısının, zemine ve normal kullanım şartları 

esnasında yolcu bölümüne akmamasını sağlayacak şekilde sıkıca 

monte edilmiş ve yerleştirilmiş olmalıdır. 

   

3 
Doldurma deliği, yolcu bölümünde, bagaj bölümünde veya motor 

bölümünde bulunmamalıdır. 
   

4 

Depo kapağı, dolum borusuna monte edilmiş, sızdırmazlık elemanının 

güvenli şekilde takılması sağlanmış, kapak kapatıldığında sızdırmazlık 

elemanı ve doldurma borusuna güvenli şekilde kilitlenmiş olmalıdır. 

   

5 

Depolar, aracın önden veya arkadan çarpışmasından kaynaklanan 

durumlardan korunacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Dışa çıkıntı 

parçalar, keskin kenarlar gibi parçalar depo kenarında bulunmamalıdır. 

   

6 

Aracın arka aksamları, şekil ve özellikleri sayesinde arka bölümün 

arızalanmasına karşı, koruyucu donanımın yerini tutacak şekilde araç 

tasarlanmış ya da donatılmışsa, arkadan araç koruma donanımını 

oluşturduğu kabul edilir ve aşağıdaki şartlar aranmaz. 

   

7 

Donanım aracın arkasına mümkün olduğu kadar yakın olarak monte 

edilmelidir. Araç yüklü değilken donanımın alt ucunun yerden 

yüksekliği hiç bir noktada 55 cm’den yüksek olmamalıdır 

   

8 

Donanımın genişliği tekerleklerin en dışındaki noktalarından yere 

yakın kısımlarının şişkinliği göz ardı edilerek ölçüldüğünde arka 

dingilin genişliğini hiç bir noktada aşmamalı, her iki taraf için de 10 

cm.den daha kısa olmamalıdır. Birden fazla arka dingil olduğu 

durumda dikkate alınacak genişlik en geniş dingilinkidir. 

   

9 

Traversin kesit yüksekliği 10 cm.den az olmamalıdır. Traversin yan 

uçları arkaya eğilmemeli ya da keskin bir dış uca sahip olmamalıdır; 

bu gereklilik traversin yan uçlarının dıştan yuvarlatılmış olması ve 

eğrilik çapının 2,5 mm’den az olmaması durumunda yerine getirilmiş 

sayılır. 

   

 

 

 

 

2003/97/AT Yönetmeliği 

(Dolaylı görüş cihazları) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 Tüm aynalar ayarlanabilir olmalıdır.    

2 

Bir adet sürücü tarafında ve bir adet yolcu tarafında olmak üzere iki 

adet ana (büyük) (Sınıf II) ayna bulunmalıdır. 

 

   

3 

Bir adet sürücü tarafında ve bir adet yolcu tarafında olmak üzere iki adet 

Geniş açılı (Sınıf IV) ayna bulunmalıdır. 

 

   

4 

Aynalar, sürücü normal sürüş konumunda sürücü koltuğunda 

otururken, aracın arka, yan veya ön taraflarındaki yolun net bir 

görüntüsünü elde etmesini sağlayacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. 
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5 

Sürücü tarafına yerleştirilmiş olan dış ayna, kapı kapalıyken, cam açık 

olduğu halde, araç içinden ayarlanabilmelidir. Bununla birlikte, ayna 

bulunduğu konuma dışarıdan kilitlenmiş olabilir. 

   

 

70/388/AT Yönetmeliği 

(Sesli ikaz) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 Sesli ikaz cihazı sürekli bir ses yayacaktır.    

 

71/320/AT Yönetmeliği 

(Fren) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 
Aksam Tip Onayı/İmalatçı Beyanı/AB’de geçerli Araç Muayene 

Belgesi veya Trafik Tescil belgesi aranır. 
   

 

76/114/AT Yönetmeliği 

(Zorunlu levhalar) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 
Her bir araçta, bu kısımda tanımlanan imalatçı zorunlu levhası 

bulunmalıdır. 
   

2 
Araç tanıtım numarası (VIN) her bir araç üzerinde işaretlenmiş 

olmalıdır. 
   

3 
Araç tanıtım numarası benzersiz ve açık bir şekilde belirli bir araçla 

alakalı olmalıdır. 
   

 

76/756/AT Yönetmeliği 

(Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 Uzun huzmeli farlar mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

2 Kısa huzmeli farlar mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

3 Geri vites lambası mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

4 Yön belirtme lambası mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

5 Tehlike ikaz işareti mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

6 Stop lambası mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

7 Arka tescil plaka lambası mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

8 Arka konum lambası mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

9 Arka sis lambası mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

10 
Üçgen olmayan arka geri yansıtıcı mevcut ve çalışır durumda 

olmalıdır. 

   

11 Ön konum lambası mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

12 Uç hat işaret lambası mevcut ve çalışır durumda olmalıdır.    

 

 

77/541/AT Yönetmeliği 

(Emniyet kemerleri ve bağlanma sistemleri) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 
Emniyet kemerleri ve bağlanma sistemleri mevcut ve çalışır durumda 

olmalıdır. 
   

 

 

 

AB/1008/2010 Yönetmeliği 

(Cam yıkama/silme) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 Mevcut olup olmadığı ve çalışır olduğu tespit edilmelidir.    
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595/2009/AT Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet taşıtları/bilgilere erişim  veya 

2005/55/AT Emisyonlar (Euro IV, V) Ağır hizmet araçları Yönetmeliği 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 
Aksam tip onayı/çevre pulu/AB’de geçerli  trafik tescil belgesi aranır.  

(97/68/AT Yönetmeliğine uygunluk eşdeğer kabul edilir.) 
   

 

92/22/AT Yönetmeliği 

(Emniyet camı) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 

Ön camlar ve ön camlar haricindeki cam paneller, normal çalışma 

şartlarında aracın maruz kaldığı gerilmelere rağmen, yerinde kalacak 

ve aracın içerisindekilere görüş ve emniyet sağlamaya devam edecek 

şekilde takılmış olmalıdır. 

   

2 Camlarda, AT aksam tip onayı işareti bulunmalıdır.    

 

92/23/AT Yönetmeliği 

(Lastikler) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 Bir dingile normal olarak takılan lastiklerin tümü aynı tiptedir.    

 

 

97/27/AT Yönetmeliği 

(Kütleler ve boyutlar) 

Madde Şartlar 
Uygun Uygun  

Değil 

Açıklama 

1 Uygunluk belgesinde beyan edilen boyutların doğruluğu kontrol edilir.    

2 
Aracın dingil ağırlıkları ve azami yüklü ağırlığı doğruluğu araç 

üzerinde bulunan zorunlu etiketten kontrol edilir. 
   

 

 

SONUÇ: Müracaat konusu araç/araçların yukarıda belirtilen tüm şartları sağladığı/sağlamadığı(1) tespit edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

NOT: (1) Uygun olmayanı çiziniz. 

(2) Lütfen her sayfayı paraflayınız. 

TSE İnceleme Uzmanı TSE İnceleme Uzmanı 

Adı Soyadı :  Adı Soyadı :  

Unvanı :  Unvanı :  

İmza :  İmza :  


