23. AİTM ALT KOMİTE KARARLARI
17 Kasım 2011
1) AİTM Alt Komitesinin 22. Toplantısında alınan kararların Kabulüne,
2) 22.toplantının 4.Maddesinde ”BSTB’nin 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, BSTB, OSD, TSE ve ilgili tarafların katılımı ile
oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak çalışma ile belirlenmesinin uygun
olacağına,” şeklinde alınan karar yeniden değerlendirilmiş olup;
AİTM Hakkında Yönetmeliğinin kapsam başlığı Madde 2 – (2) b bendinde revizyon
yapılarak “tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçlarının” MARTOY Ek XI
‘deki şartlar da dikkate alınarak kapsama dahil edilmesinin ve MARTOY’un 4. Maddesi b
fıkrası gereği bu tür araçların tescili için istenmesi gereken belge ve bilgilerin, BSTB
koordinesinde OSD, TSE, MMO, ARÜSDER’den birer üyenin katılımı ile oluşturulacak
bir komisyon tarafından yapılacak çalışma ile belirlenmesinin uygun olacağına
3) “BSTB tarafından gönderilen ABS sorunu hakkındaki elektronik posta ile gönderilen
ve 22. AİTM Alt Komitesinde görüşülerek “ sorunların çözümü için BSTB, TSE, UDHB,
OSD yetkililerinin ortaklaşa bir karar almaları” şeklindeki kararı yeniden
değerlendirilmiş olup;
22. toplantıda alınan karar çerçevesinde sorunların çözümlediği mütalaa edilmiş olup
ancak sorunların devam etmesi durumunda konunun ilgili tarafların oluşturacağı bir bir
komisyon tarafından değerlendirildikten sonra komitede görüşülmesinin uygun
olacağına,
4) 22. toplantının 9.Maddesinde görüşülen, BSTB’nin 004024/20.06.2011 sayılı Gaz
sızdırmazlık ve montaj tespit raporu ile ilgili yazısı görüşülmüş olup,
Gaz sızdırmazlık raporu ve montaj tespit raporu düzenleme hizmetinin çok fazla
yaygınlaştırılmasının uygun olmayacağı mütalaa edilmiş ve BSTB’ın koordinesinde TSE
ve MMO’dan birer üyenin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından gaz
sızdırmazlığı ile montaj tespitini yapma yetkisini talep eden kurum veya kuruluşların
yeterliliklerine ilişkin kriterlerin belirlenmesinin uygun olacağına,
5) BSTB’nin 002034/29.09.2011 yazısı ekindeki , HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal
Endüstrisi A.Ş’nin LNG Depo değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi,
Konu ile ilgili HABAŞ firması yetkilileri tarafından üyelerimize detaylı bilgi verilmiş ve
üyelerimizin soruları cevaplandırılmıştır. Sayın Erhan ÜNSAL tarafından ECE R 110
Regülasyonunda, LNG ile ilgili WP 29’da değişiklik çalışmalarının devam ettiği bilgisi
verilmiş olup, bu süreçte LNG tadılatı ile ilgili kaynak dokümanlardan ISO
12991(taslak)’in TSE tarafından, NFPA 52’nin BSTB tarafından üyelere gönderilerek
üyelerce detaylı incelenmesi ve TS12664 -HYB ve LNG dolum istasyonlarının durumu
da dikkate alınarak 24.toplantıda değerlendirilmesine,
6) BSTB’nin 01848/23.09.2011 sayılı “okul servis araçları” konulu yazısının
görüşülmesi neticesinde,
Konu ile ilgili BTSB tarafından Genel Emniyet Alt Komitesinden yazılı görüş alınarak
24.toplantıda görüşülmesine,
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7) BSTB’nin 01735/21.09.2011 yazısı ekindeki Otomotiv Sanayi Derneğinin “Hafif ve
ağır araçlarda Euro VI Emisyon uyumu” konulu yazısının görüşülmesi,
BSTB tarafından konu TSE’ye yazılı olarak sorulmuş olup sonucu hakkında Alt
Komiteye bilgi verilmesine,
8) 112.MARTEK kararları hakkında bilgi verilmesi,
112. MARTEK kararlarından Alt komitemizi ilgilendiren 13, 14,15 ve 16. Maddeleri
gündemimizin 9. 10. 11. ve 12 maddelerinde detaylı olarak görüşülmüştür.
9) BSTB’da AİTM Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak 18 Ekim 2011 tarihinde
yapılan toplantıda alınan kararların görüşülmesi,
18.10.2011 tarihinde BSTB’da yapılan toplantı karar tutanağının alt komitemizi
ilgilendiren;
1. maddesindeki hususlar ile ilgili, bu gündemin 4. Maddesinde,
3. maddesindeki hususlar ile ilgili, bu gündemin 6. Maddesinde,
9. maddesindeki hususlar ile ilgili, bu gündemin 5. Maddesinde karar alınmıştır.
7. maddesindeki hususlar ile ilgili, değiştirilen LPG ve CNG tanklarının bertarafı
hususunda, BSTB koordinesinde OSD, TSE, MMO, TAYSAD’dan birer üyenin katılımı
ile oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak çalışma ile belirlenmesinin uygun
olacağına ve konu hakkında TOBB Komitesinin çıktılarından faydalanılmasına,
10) Münferit araçlar ile ilgili 2007/46/AT Yönetmeliğinde oluşacak değişiklere ilişkin
hususların görüşülmesi,
180/2011 Regülasyonunun üyelerce incelenerek komitenin 24. toplantısında
değerlendirilmesine,
11) “Motorlu Araçlar Teknik Alt Komitelerinin Çalışma Usul ve Esasları Taslak
metinin” görüşülmesi
Toplantıda dağıtılan taslak metin, üyeler tarafından detaylı olarak incelendikten sonra
görüşlerin mail olarak Başkana iletilmesine ve komite görüşünün BSTB’ye sunulmasına,
12) 112.MARTEK toplantısında alınan karar ile güncellenen üyelerin bilgilerinin
güncellenmesi,
Toplantıya katılamayan diğer üyelerin bilgilerinin BSTB (Sayın Birol KOCABAŞ)
tarafından güncellenerek Alt Komiteye bildirilmesine,
13) Araçlarda bulunması gereken yangın söndürücülerinin sayısı ve nitelikleri
konusunda mütalaa edilen hususlar Ek-1’de verilmiştir.
14)
24. AİTM Alt Komite toplantı tarihinin Alt Komite Başkanlığı tarafından daha
sonra tespit edilerek üyelere bildirilmesinin uygun olacağına,
karar verilmiştir.
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