31. AİTM ALT KOMİTE KARARLARI
12 Eylül 2013
1) AİTM Alt Komitesi’nin 30. toplantısında alınan kararların kabulüne karar verilmiştir.
2) 30’uncu toplantıdan devreden konulardan; BSTB’nin 14.01.2013 tarihli ve 163 sayılı
“AİTM değişikliği” konulu yazısının tekrar görüşülmüş olup; ARÜSDER’in toplantıya
katılamaması ve bir önceki toplantıda alınan karara göre BSTB tarafından Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan alınacak görüşün henüz alınamaması nedeni ile konunun bir sonraki
toplantıda değerlendirilmesine,
3) TSE’nin talebi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve Can CanKarasör firmasının
“bilgileri yanlış olarak tescil görmüş araçlar” konulu yazıları görüşülmüş olup; sehven yapılan
hatanın, hatanın kaynaklandığı kurum/kuruluş tarafından düzeltilmesinin ve gerektiği hallerde
konu ile ilgili diğer kurum/kuruluşlara bilgilendirme yapmasının uygun olacağına,
4) BSTB’nin18/07/2013 tarihli ve 2868 sayılı “diğer” konulu, Birol BAYTEMUR adlı
vatandaşın aracının “üst yapı değişikliği: araç yeni bir model, cins, tip veya bir başka markaya
dönüştürülmüş” ağır kusuru ve diğer emniyetsiz ve ağır kusurları nedeni ile muayenesinin
onaylanmaması hakkındaki yazısının görüşülmüş olup; araçta yapılan değişikliğin AİTM
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığına,
5) BSTB’nin24/07/2013 tarihli ve 2931 sayılı “cam filmi” konulu yazısının görüşülmüş olup;
cam filmleri konusunda 25/09/2013 tarihinde TSE’de EWFA ile yapılacak toplantıda
konunun değerlendirilmesi ve bu toplantı neticesine göre TSE’nin Komite’ye sunacağı raporla
birlikte değerlendirilmesine,
6) BSTB’nin14/08/2013 tarihli ve 3215 “yangın algılama ve alarm sistemleri hakkında”
konulu yazısının görüşülmüş olup, konunun 28. AİTM Alt Komite’de kabul edilen şekliyle
uygun olduğuna ve BSTB’nin 01/01/2014 tarihinden itibaren araç muayene istasyonlarınca da
araçlarda bulunması gereken yangın algılama ve alarm sistemlerinin kontrol edilmesi yönünde
UDHB’ye bir hatırlatma yazısı yazmasının uygun olacağına,
7) BSTB’nin talebine istinaden,
28. AİTM Alt Komitesi’nde karara bağlanan; Aunde firmasının değişiklik talebinin de yer
aldığı OSD’nin 02.10.2012 tarihli ve 2012/ 0583 sayılı “AİTM değişikliği” hakkındaki yazısı
ekinde bulunan çizelgede yer alan, AİTM Ek IV 3.6. ve 4.18.7 maddelerinin ve Ek XII 4.6.
maddelerinin tekrar değerlendirilmiş olup; ekli (Ek-1) çizelgede verilen şekliyle kabulüne,
8) BSTB’nin talebine istinaden, AİTM kapsamında yetkili mühendislik hususunda başlatılan
çalışma hakkında görüşülmüş olup, söz konusu çalışmanın ilgili tarafların katılımı ile
hazırlanmış olması ve konu hakkında tarafların mutabakatı da sağlanmış olması sebebiyle,
komitece de olumlu olarak değerlendirilmesine,
9) 32. AİTM Alt Komite toplantısının yerinin, tarihinin ve gündeminin Komite Başkanı’nca
belirlenerek üyelere duyurulmasına,
karar verilmiştir.
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