22. AİTM ALT KOMİTE KARARLARI
28 Haziran 2011

1)

21. AİTM Alt Toplantısında alınan kararların Kabulüne,

2) STB’nın 005401/02.11.2010 yazısı ekindeki , UBAK tarafından kayıt tescil
belgelerinde klima sistemi kayıtlı olmayan araçların muayeneleri hakkındaki yazı
değerlendirilmiş olup;
Araçlara İmalatından sonra veya hizmet süresi içinde tavan kliması takılması AİTM
Yönetmeliği Ek-IV Madde 4.11 gereği müsaade edilen tadilatlar kapsamında yer almakta olup,
Tadilat projesi ile tescil edilmesi gerekmektedir. Ancak mevcut Kayıt Tescil Belgelerinin araç
üzerinde yapılan tüm tadilatları işlemeye uygun olmaması sebebi ile Kayıt Tescil Belgelerine
işlenemeyen bilgilerin Polnet veri tabanına işlenmesi ve verilerin ihtiyaç duyulduğunda
Polnet’ten, TSE Seri Tadilat Tip Onay Belgeleri üzerinden veya Araç Uygunluk Belgelerinden
teyit edilmesinin uygun olacağına,
Ayrıca bu hususun ağır kusur sayılıp sayılmayacağı hususunda görüş oluşturulamayacağına,
3) STB’nın 2773/05.05.2011 yazısı ekindeki LOHR İstanbul firmasının çekici üzerine
ayrılabilir şekilde bağlanan araç taşıyıcı üstyapı tadilatı konusunun incelenmesi
neticesinde;
İlgi yazıda tarif edilen tadilat ile ilgili AİTM Yönetmeliğinde bir hüküm bulunmaması sebebi ile
uygun olmayacağına,
4)

STB’nın 2500/21.04.2011 yazısı çerçevesinde yapılan değerlendirmede;

AİTM Yönetmeliği 2 nci Maddesi b bendinde; “Ordu hizmetleri için kullanılan taktik araçları, iş
makineleri, sivil savunma ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak
üzere imal edilen özel maksatlı araçlar, tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçlarını
kapsamaz” hükmü yer almakta olup; MARTOY 4. Maddesi b fıkrası gereği bu tür araçların
tescili için istenmesi gereken belge ve bilgilerin, STB, OSD, TSE ve ilgili tarafların katılımı ile
oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak çalışma ile belirlenmesinin uygun olacağına,
5) TSE tarafından talep edilen, BP Gaz A.Ş. ‘nin LPG tanklarının %80 doluluk oranı ile
ilgili 28.03.2011 sayılı yazısının görüşülmesi neticesinde;
İlgi yazıda bahsedildiği üzere TS 1449 standardı eki çizelge B.2 Yerüstü tanklarında müsaade
edilen azami LPG sıvı hacmi bilgilerini içermekte olup;
Hacim bilgilerinin hesaplanmasında “EN 12493 LPG equipment and accessories - Welded steel
tanks fo rliquefied petroleum gas (LPG) - Road tankers design andmanufacture” standardının
“B.4 Filling” maddesinin esas alınmasının uygun olacağına,
B.4 Filling: The reference temperature used for calculation of maximum allowable fill shall be
50°C. Tanks shall be designed to be filled in accordance with the following equation:
degree of filling (kg/l) = 0,95 .density of the liquid phase at the reference temperature (50 °C).
Tanks shall not become 100 % liquid full at 60 °C.
6) TPAO’nın 10.05.2011/008492 özel izin belgesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
neticesinde;
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Araç Uygunluk Belgesinin 51. İstisnalar Maddesine “ escort eşliğinde trafikte seyretmesi”
açıklaması yazılması ve 70/221/AT yönetmeliği şartlarını sağlayan Arka koruma çerçevesi
takılması şartıyla Araç Uygunluk Belgesi düzenlenmesinin uygun olacağına,

7)

111. MARTEK kararları (8.madde,10.madde) hakkında bilgi verilmesi,

Gündemin 4. ve 8. maddelerinde detaylı olarak görüşülmüştür.
8) STB tarafından 22. AİTM Alt Komitesinde görüşülmek üzere gönderilen ABS sorunu
hakkındaki elektronik posta ile gönderilen yazısını değerlendirilmiş olup;
21.04.2005 tarihinden önce M2 olarak üretilen araçlarda ABS’nin zorunlu olarak aranmasının
uygun olmayacağına,
ABS’siz olarak üretilen araçların M kategorisine tadilatlarında ABS ‘nin olmasının zorunlu
olduğu ve bu tür araçlarda fren sistemi tadilatının AİTM’de belirtilen hükümleri sağlamak
şartıyla müsaade edilen tadilatlar kapsamında olduğuna,
Ancak sorunların çözümü için STB, TSE, UBAK, OSD yetkililerinin ortaklaşa bir karar
almalarının uygun olacağına,
9) STB’nın 004024/20.06.2011 sayılı Gaz sızdırmazlık ve montaj tespit raporu ile ilgili
yazısı görüşülmüş olup,
Gaz sızdırmazlık raporu ve montaj tespit raporu düzenleme yetkilendirmesi ve uyulacak
kriterlerin belirlenmesi konusunda STB, TSE, MMO, ve OSD yetkililerinin katılımı ile bir alt
çalışma komitesinin oluşturulması üyelerin bakanliğa bildirilmesi ve sonucunun 23. AİTM Alt
komite toplantısında görüşülmesi
10) OLGUN LPG firmasının 03.06.2011 evrak tarihli dolum ağzı konulu yazısı
görüşülmüş olup,
TSE ve MMO’nun görüşleri kapsamında 23. AİTM Alt komite toplantısında görüşülmesi ve
STB’na bilgi verilmesine
11) 23. AİTM Alt Komite toplantısının tarihinin Alt Komite Başkanlığı tarafından daha
sonra tespit edilerek üyelere bildirilmesinin uygun olacağına,
karar verilmiştir.
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