27’inci AİTM ALT KOMİTE KARARLARI
03 Ocak 2013

1) AİTM Alt Komitesinin 26’inci toplantısında alınan kararların kabulüne,
2) 26’ncı toplantıdan devreden konulardan; BSTB’nin 30.03.2012 tarihli ve 256 sayılı
yazısına istinaden, EMO’nun AİTM tadilatı ile ilgili yazısı tekrar görüşülmüş olup; MMO ve
EMO’nun çalışmaları devam ettiğinden, çalışmaların neticelenmesi sonrası sonucun sektörle
değerlendirilerek karar verilmesinin uygun olacağına,
3) Traktör Alt Komitesi’nin 18/05/2012 tarihli ve bila sayılı yazısına istinaden, Tarım
Römorklarıyla ilgili AİTM’de değişiklik yapılması konusunun; TS 585 ve TORTOY ile
beraber deney şartlarının ve diğer alt başlıklarının görüşülmesi için BSTB tarafından Traktör
Alt Komite’sinden görüş istenmesinin uygun olacağına,
4) BSTB’nin 19.11.2012 tarihli ve 2786 sayılı AİTM değişikliği ile ilgili önerilerini içeren
CD içeriği yazılar görüşülmüş olup;
 Aunde firmasının ve OSD’nin AİTM değişikliği hakkındaki yazıları konusunda;
üyelerin detaylı incelemeleri neticesinde bir sonraki toplantıya görüş oluşturarak
gelmelerinin ve bu nedenle konunun bir sonraki Alt Komite Toplantısında
görüşülmesinin uygun olacağına,
 Cankur firmasının ve M.E. Madencilik firmasının yangın sistemleri ile ilgili yazıları
konusunda; önerilen 1. madde hakkında OSD tarafından sektör görüşü alınmasının
uygun olacağına, 2. madde için yürürlükteki mevzuatla alınmış bulunan önlemlerin
yeterli olduğuna,
 Genel Emniyet Alt Komite AİTM hakkındaki toplantı tutanağı konusunda;
-

Yangın algılama sistemleri konusunun Cankur ve M.E. Madencilik firmasının
yazıları ile beraber değerlendirilmesinin uygun olacağına,
Üst yapılarla ilgili standartlarla ilgili çalışma yapılmasının uygun olacağına,
5. Maddede belirtilen “damperli kamyonların kasası açık kaldığında uyaran sistem
önerisinin değerlendirilmesi” hususunun uygun görüşle BSTB’ye bildirilmesine,

 Pozitif Yangın Korunum firmasının yangın sistemleri ile ilgili yazısının Cankur ve
M.E. Madencilik firmasının yazıları ile beraber değerlendirilmesinin ve bir sonraki Alt
Komite Toplantısında görüşülmesinin uygun olacağına,
5) BSTB’nin 17.10.2012 tarihli ve 2527 sayılı Desmer Güvenlik Hizm. Tic. A.Ş. ‘nin sarı
ikaz lambaları hakkındaki yazısı görüşülmüş olup; söz konusu aracın KYTY’de şartları
belirlenen acil müdahale vb. amaçlı olmadığı kanaati oluştuğundan sarı ikaz lambası
takmasının KYTY’nin 141 ve 143. maddeleri kapsamında uygun olmayacağına,
6) BSTB tarafından e-posta ile gönderilen Swap Bodies ile ilgili toplantı tutanağı görüşülmüş
olup;
- AİTM Ek VIII’de sadece ülkemizde üretilen, tadil edilen ve/veya ithal edilen araçlarla ilgili
şartlarının belirlenmesi sebebi ile söz konusu araçlarla ilgili hususun AİTM yönetmeliğinde
değerlendirilmesinin ya da AİTM yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının uygun
olmayacağına,
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7) BSTB’nin 14.12.2012 tarihli ve 3067 sayılı yazısı ile TSE’ye göndermiş olduğu Sağlamlar
Ağır Sanayii – Mevlüt Sağlam firmasının N2 kategori araçlarda tadilat talebi konulu yazısı
görüşülmüş olup; söz konusu tadilatın, karayollarındaki trafik güvenliği ve araçların yapım
üretim şartları ve kullanımı bakımından uygun olmayacağı görüşüyle MARTEK’te
görüşülmesinin uygun olacağına,
8) BSTB’nin 03.01.2013 tarihli ve 13 sayılı Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu hakkındaki
yazısı görüşülmüş olup; TSE’nin konuyla ilgili ECE-R 115’ten de faydalanarak bir taslak
oluşturmasının ve üyelerce değerlendirilip Bakanlığa sunulmasının uygun olacağına,
9) ARÜSDER’in BSTB’ye gönderdiği 31.12.2012 tarihli ve 2012/630 sayılı ürün standartları
ile AİTM Yönetmeliği’nin uyumlu hale getirilmesi hususundaki yazısı görüşülmüş olup;
ARÜSDER’in konuyla ilgili detaylı rapor hazırlayıp TSE ile değerlendirmesinin ve ilgili
sektör görüşünün alınarak Alt Komitede tekrar görüşülmesinin uygun olacağına,
10) 28. AİTM Alt Komite toplantısının 30/01/2013 tarihinde yapılmasına,
karar verilmiştir.
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