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MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ BELİRLİ SINIFLARINA AİT PAÇALIK SİSTEMLERİ
İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(AB/109/2011)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik
güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların belirli sınıflarına ait paçalık
sistemleri ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –(Değişik:RG-25/7/2015-29425)
(1) Bu Yönetmelik, 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek II’sinde tanımlanan N ve O kategorisi araçlara
ve bu araçlara takılmak için tasarımlanan paçalık tertibatlarına uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddelerine dayanılarak,
b)(Değişik:RG-25/7/2015-29425) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/166 ve (EU) 519/2013 ile
değiştirilen (EU) 109/2011 sayılı Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum
çerçevesinde,
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin
uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;
a) 78/549/AT Yönetmeliği: 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/549/AT)’ni,
b) AB: Avrupa Birliğini,
c) AT: Avrupa Topluluğunu,
ç) Ayrı teknik ünite: Bu Yönetmeliğe göre sadece bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili
olarak ayrı tip onayı alabilen, ön cam silme ve yıkama sistemleri gibi aracın bir parçası olarak hazırlanan
üniteyi,
d) Çamurluk: Tamamen veya kısmen araç gövdesinin veya yük platformunun alt kısmı gibi aracın
diğer parçalarının bütünleyici bir parçasını oluşturabilen, hareket halindeki lastiklerin yukarıya doğru
fırlattığı suyu tutmak ve onu yere doğru yönlendirmek için tasarımlanmış rijit veya yarı-rijit aksamı,
e) Dış saçak: Araç gövdesinin veya çamurluğunun bir parçasını oluşturabilen, yaklaşık olarak
aracın boylamasına düzlemine paralel bir düşey düzlem içerisinde yerleştirilmiş aksamı,
f) “e” işareti: Araçların paçalık tertibatının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren
işareti,
g) Enerji emici: Su püskürtme enerjisini emerek tozlaştırılmış su püskürtmesini azaltan, yağmur
kanadı ve/veya saçak ve/veya çamurluğun bir parçasını oluşturan aksamı,
ğ) Hava/su ayırıcı: Tozlaştırılmış suyun yayılmasının azaltılması sırasında havanın geçişine izin
veren yağmur kanadı ve/veya saçağın bir parçasını oluşturan aksamı,
h) Kaldırılabilir dingil: 18/4/2003 tarihli ve 25083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
(97/27/AT)’nin Ek I’inin 2.15 inci maddesinde tanımlanan dingili,
ı) Kendinden yönlenen dingil: Bir merkez noktası etrafında yatay bir yay oluşturacak şekilde
dönen bir dingili,

i) Kendinden yönlenen tekerlekler: Aracın direksiyon tertibatı tarafından harekete
geçirilmeksizin yerden kaynaklanan sürtünmeden dolayı 20°’yi geçmeyecek şekilde bir açı içerisinde
hareket edebilen tekerlekleri,
j) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve
Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni,
k) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve
gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket
etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini
yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
l) Paçalığına göre araç tipi:
1) Araca monte edilmiş olan paçalık tertibatının tipi,
2) İmalatçının paçalık sistemi tipi tanımı
yönlerinden farklılık göstermeyen tam, tamamlanmamış veya tamamlanmış araçları,
m) Paçalık sistemi: Paçalık sistemi paçalık tertibatı ile donatılmış çamurluk, yağmur kanatları ve
saçaklardan oluşan, hareket halindeki aracın lastiklerinin yukarıya doğru fırlattığı suyun dağılmasını
azaltmayı amaçlayan sistemi,
n) Paçalık tertibatı: Paçalık sisteminin bir parçası olan, bir hava/su ayırıcı ve bir enerji emiciden
oluşan tertibatı,
o) Paçalık tertibatının tipi:
1) Su-enerji emişi, hava/su ayırıcı gibi yayılmayı azaltmak için benimsenmiş fiziksel prensip,
2) Malzemeler,
3) Şekil,
4) Malzemenin davranışını etkileyebilecek şekilde olan boyutlar
gibi temel karakteristikler bakımından farklılık göstermeyen tertibatları,
ö) Sırt: Lastiğin, 25/4/2000 tarihli ve 24030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar
ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (92/23/AT)’nin Ek
II’sinin 2.8 inci maddesinde tanımlı bölümünü,
p) Tip onayı: Araç veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere
uygunluğunu gösteren onaylama işlemini,
r) Tip onayı belgesi: Onay Kuruluşunun araç veya ayrı teknik ünite tipinin onaylandığını resmi
olarak bildirdiği belgeyi,
s) Teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle (M): MARTOY’un Ek I’inin 2.8 inci maddesinde
tanımlandığı gibi, imalatçı tarafından belirtilen azami teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütleyi,
ş) Yağmur kanadı: Lastikler tarafından yerden alınan özellikle çakıl taşları gibi küçük nesnelerin,
yukarıya veya yan taraflara diğer yol kullanıcılarına doğru fırlatılması riskini de azaltan, tekerleğin
arkasına düşey olarak, yükleme yüzeyi veya şasinin alt kısmı üzerine veya çamurluk üzerine monte
edilmiş esnek aksamı,
t) Yarı römork çeken araç: Motorlu Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları
ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/27/AT)’nin Ek I’inin 2.1.1.2.2 nci maddesinde tanımlanan şekilde bir
çekme aracını,
u) Yönlendirilen tekerlekler: Aracın direksiyon sistemince harekete geçirilen tekerlekleri,
ü) Yüksüz araç: MARTOY’un Ek I’inin 2.6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde yürür vaziyetteki bir
aracı,
ifade eder.
Bir aracın paçalık sistemleri ile ilgili AT tip onayı
MADDE 5 – (1) İmalatçı veya yetkili temsilcisi bir aracın paçalık sistemleri ile ilgili AT tip onayı için
başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.
(2) Başvuru, Ek-1’in Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak düzenlenir.
(3) Ek-3 ve Ek-4’te yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu, AT tip onayı ve MARTOY’un
Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Aynı numara,
başka bir araç tipine tahsis edilemez.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu Ek-1’in Kısım 2’sindeki örneğe uygun
olarak oluşturulmuş AT tip onayı belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.
Paçalık sistemlerinin ayrı teknik ünite AT tip onayı
MADDE 6 – (1) İmalatçı veya temsilcisi, bir paçalık sistemi tipi için ayrı teknik ünite AT tip onayı
için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar. Başvuru, Ek-2’nin Kısım 1’indeki bilgi dokümanına uygun olarak
hazırlanır.
(2) Ek-3 ve Ek-4’te yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu ayrı teknik ünite AT tip
onayı ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası
verir. Aynı numara, başka bir ayrı teknik ünite tipine tahsis edilemez.
(3) İkinci fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu Ek-2’nin Kısım 2’sindeki örneğe uygun
olarak oluşturulmuş bir AT tip onayı belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.
(4) Bu Yönetmeliğe göre ayrı teknik ünite AT tip onayı verilmiş olması itibariyle bir tipe uygun
olan her ayrı teknik ünite, Ek-2’nin Kısım 3’ündeki ayrı teknik ünite AT tip onayı işaretini taşımak
zorundadır.
Tip onaylarının geçerliliği ve kapsam genişletme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.
(2) 8/6/2002 tarihli ve 24779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve
Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (91/226/AT)’ne göre
tip onayı mevcut araçların onaylarının ve ayrı teknik ünitelere verilen onayların kapsam genişletmeleri
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da devam eder.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ek-1
ARAÇLARIN PAÇALIK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ AT TİP ONAYINA İLİŞKİN
İDARİ BELGELER
KISIM 1
Bilgi Dokümanı
ÖRNEK
Bir aracın, paçalık sistemleri(*) ile ilgili AT tip onayına ilişkin ….. numaralı bilgi dokümanı.
Aşağıdaki bilgiler, üç kopya halinde verilir ve “içindekiler” listesini içerir. Çizimler A4
boyutunda veya A4 formatında bir dosyada, uygun ölçekte ve yeterli detay içerecek şekilde
verilir. Eğer fotoğraflar varsa, bunlar yeterli ayrıntıları göstermelidir.
Bu bilgi dokümanı içerisinde belirtilen aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerde elektronik
kumandalar varsa, bunların performansı ile ilgili bilgiler de verilir.
0. GENEL
0.1. Markası (İmalatçının ticari adı): ………………………………………………………………
0.2. Tipi: ……………………………………………………………………………………………
0.2.1. Ticari adı/ adları (varsa) :…………………………………………………………................
0.3. Araç üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli(b):….……………………………………................
0.3.1. Bu işaretin yeri:……….…….……………………………………………………………....
0.4. Aracın Kategorisi(c): …..……………………………………………………………………….
0.5. İmalatçının adı ve adresi: …………………………………………………………………......
0.8. Montaj fabrikasının/fabrikalarının adı/adları ve adresi/adresleri:……………………………..
0.9. İmalatçı temsilcisinin adı ve adresi (varsa):……… ………………………………………….
1. ARACIN GENEL YAPI ÖZELLİKLERİ
1.1. Numune bir aracın fotoğrafları ve/veya çizimleri: ...................................................................
1.3. Dingillerin ve tekerleklerin sayısı: ...........................................................................................
1.3.1. Çift tekerlekli dingillerin sayısı ve konumu: .........................................................................
1.3.2. Dümenlenebilir dingillerin sayısı ve konumu: ......................................................................
2. KÜTLELER VE BOYUTLAR (f)(g)
(kg ve mm cinsinden) (gerektiğinde çizime başvurunuz)
2.1. Dingil uzaklığı/uzaklıkları (tam yüklü) (g)(l): ………………………………………………...
2.6. Yürür vaziyette kütle (her varyant için azami ve asgari değerler)
Üst yapılı aracın ve M1 kategorisi dışındaki, çekici araçlar için eğer imalatçı tarafından
takılmışsa, çeki tertibatlı aracın yürür vaziyette kütlesi veya imalatçı üst yapı ve/veya çeki
tertibatı monte etmiyorsa, üst yapısız ve/veya çeki tertibatsız şasinin veya kabinli şasinin kütlesi
(soğutma sıvıları, avadanlıklar, yedek tekerlek (varsa) ve sürücü ve otobüslerde eğer araçta kabin
görevli koltuğu mevcutsa kabin görevlisi dâhil)(h) (her varyant için azami ve asgari değerler):
……………………………………………………………………………………………………..
(*) (Mülga dipnot:RG-25/7/2015-29425)
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2.6.1. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork veya merkezî dingilli bir römorkta
kavrama (bağlantı) noktasındaki yük (her varyant için azami ve asgari değerler): . ……………..
2.8. İmalatçı tarafından belirtilen teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle (i)(3): ………..
9. ÜST YAPI (GÖVDE)
9.20. Paçalık sistemi: ......................................................................................................................
9.20.0. Mevcudiyeti: Evet/ hayır/ tamamlanmamış(1): ……………………………………………
9.20.1. Paçalık sistemleri ve bileşenleri bakımından aracın kısa tanımı:…………………………..
9.20.2. Paçalık sistemini ve bu sistemin, bu Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan şekillerde
belirtilen boyutları ile birlikte araç üzerindeki konumunu gösteren ve lastik/tekerlek
kombinasyonlarının sınır değerlerini hesaba katan ayrıntılı çizimler:……………………………..
9.20.3. Paçalık sistemi/sistemlerinin tip onay numarası/numaraları, varsa: ...................................

Tarih
İmza

______________________________________________________________________________

Açıklayıcı notlar:
(1), (3), (b), (c), (f), (g), (h), (i), (l) : MARTOY’un, Ek I’inde yer alan Açıklayıcı Notlar
bölümündeki açıklamalar ile aynıdır.
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KISIM 2
ÖRNEK
(azami format: A4 (210 x 297 mm))
AT TİP ONAY BELGESİ
Tip Onayı Kuruluşunun damgası
Bu belge; son olarak (AB) .…/….. sayılı Yönetmelik(1) ile değiştirildiği şekliyle AB/109/2011
Yönetmeliğine göre paçalık sistemleri ile ilgili bir araç tipine,
— Tip onayının (1) ,
— Tip onayı kapsam genişletilmesinin (1) ,
— Tip onayının reddi kararının(1) ,
— Tip onayının geri çekilme kararının (1) ,
verilmesi hakkında bildirimdir.
AT tip onayı numarası: …………………………..
Kapsam genişletme nedeni: ……………………..
BÖLÜM 1
0.1. Markası (İmalatçının ticari adı): ……………………………………………………………....
0.2. Tipi: ……………………………………………………………………………………………
0.2.1. Ticari adı/adları (varsa): …………………………………………………………………….
0.3. Araç üzerine işaretlenmişse, tip tanıtım şekli (2): ……………………………………...............
0.3.1. Bu işaretin yeri: …………………………………………………………………………….
0.4. Aracın kategorisi(3): …..……………………………………………………………………….
0.5. İmalatçının adı ve adresi: ……………………………………………………………………...
0.8. Montaj fabrikasının/fabrikalarının adı/adları ve adresi/adresleri..............................................................
0.9. İmalatçı temsilcisinin adı ve adresi (varsa): .............................................................................
BÖLÜM 2
1. İlave bilgiler: Eklentiye bakınız.
2. Deneyi yapmaktan sorumlu teknik servis: ……………….…...………………….……...............
3. Deney raporunun tarihi: …………………………………………………………………………
4. Deney raporunun numarası: ……………………………………………………………………..
5. Açıklamalar (varsa): Eklentiye bakınız.
6. Yer: ……………………………………………………………………………………………..
7. Tarih: …………………………………………………………………………………………….
8. İmza: …………………………………………………………………………………………….
9. Talep edilmesi halinde temin edilebilecek, Onay Kuruluşuna verilen bilgi paketinin fihristi
eklidir.

Uygulanmadığı durumlarda siliniz.
Bir tip tanıtım şekli, bu tanıtım belgesinde yer alan araç, aksam veya ayrı teknik ünite
tiplerini açıklamak için tanıtım ile ilgili olmayan işaretler içeriyorsa, bu işaretlerin yerine
belgede '?' işareti konulmalıdır (örneğin; ABC ??123??).
(3)
MARTOY, Ek II, Kısım A’da tanımlandığı şekilde.
(1)
(2)

3

Eklenti
….. Numaralı AT Tip Onayı Belgesine ait
1. İlave bilgiler
1.1. Paçalık tertibatlarının özellikleri (tip, kısa tanım, ticari marka veya isim, aksam tip onay
sayısı/sayıları:………………………………………………………………………………………
5. Açıklamalar (varsa)…………………………………………………………………………….
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Ek-2
AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK PAÇALIK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ
AT TİP ONAYINA İLİŞKİN İDARİ BELGELER
KISIM 1
Bilgi Dokümanı
ÖRNEK
Paçalık sistemlerinin ayrı bir teknik ünite olarak AT tip onayına ilişkin …………..numaralı bilgi
dokümanı.
Aşağıdaki bilgiler üç kopya halinde verilir ve bir “içindekiler” listesini içerir. A4 boyutunda veya
A4 formatında bir dosyada, uygun ölçekte ve yeterli ayrıntıyı içerecek şekilde verilir. Eğer
fotoğraflar varsa, bunlar da yeterli ayrıntıları göstermelidir.
Bu bilgilendirme belgesinde atıfta bulunulan sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerde elektronik
kontroller varsa, bunların performansı ile ilgili bilgiler de verilir.
0.GENEL
0.1. Markası (imalatçının ticari adı): ......................................................................................... ….
0.2. Tipi:…………… ......................................................................................................................
0.5. İmalatçının adı ve adresi: ........................................................................................................
0.7. Aksamlar ve ayrı teknik üniteler söz konusu olduğunda AT onay işaretinin konumu ve
takılma yöntemi…………………………………………………………………………………….
0.8. Montaj fabrikasının/fabrikalarının adı/adları ve adresi/adresleri: .......................................... .
0.9. İmalatçı temsilcisinin adı ve adresi (varsa): ....................................................... …………….
1. TERTİBATIN TANIMI
1.1. Paçalık tertibatının, fiziksel çalışma prensibini ve tabi tutulması gereken deneyleri açıklayan
teknik tanımı: ................................................................................................................................ ..
1.2. Kullanılan malzemeler: .......................................................................................................... .
1.3. Tanımlanmasına/tanımlanmalarına imkân verecek ayrıntıda ve uygun ölçekte hazırlanmış
çizim/çizimler. Çizimde AT aksam tip onayı işareti için bırakılan boşluk gösterilmelidir: ..........

Tarih
İmza
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KISIM 2
ÖRNEK
Format: A4 (210 x 297 mm)
AT TİP ONAY BELGESİ
Tip Onayı Kuruluşunun damgası
Bu belge; son olarak (AB) .…/….. sayılı Yönetmelik(1) ile değiştirildiği şekliyle AB/109/2011
Yönetmeliğine göre aksam/ayrı teknik ünite olarak paçalık sistemleri ile ilgili bir paçalık sistemi
tipine
— Tip onayının (1) ,
— Tip onayı kapsam genişletilmesinin (1) ,
— Tip onayının reddi kararının(1) ,
— Tip onayının geri çekilme kararının (1) ,
verilmesi hakkında bildirimdir.
AT tip onayı numarası:………………………..
Kapsam genişletme nedeni:…………………..
BÖLÜM 1
0.1. Markası (imalatçının ticarî adı): .............................................................................................
0.2. Tipi: ........................................................................................................................................
0.3. Ayrı teknik ünite üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli (2): ...................................................
0.3.1. Bu işaretin yeri: ...................................................................................................................
0.5. İmalatçının adı ve adresi: .......................................................................................................
0.7. AT onay işaretinin yeri ve takılma yöntemi
0.8. Montaj fabrikasının/fabrikalarının adı/adları ve adresi/adresleri: ..........................................
0.9. İmalatçı temsilcisinin adı ve adresi (varsa): ...........................................................................
BÖLÜM 2
1. İlave bilgiler (Uygulanabiliyorsa): Eklentiye bakınız.
2. Deney yapmaktan sorumlu olan teknik servis: ……………….…...………………….…….......
3. Deney raporunun tarihi: ………………………………………………………………………..
4. Deney raporunun numarası: ……………………………………………………………………
5. Açıklamalar (varsa): Eklentiye bakınız.
6. Yer: ……………………………………………………………………………………………..
7. Tarih: ……………………………………………………………………………………………
8. İmza: ……………………………………………………………………………………………
9. Talep edilmesi halinde temin edilebilecek, Onay Kuruluşuna verilen bilgi paketinin fihristi
eklidir.

Uygulanmadığı durumlarda siliniz.
Bir tip tanıtım şekli, bu tanıtım belgesinde yer alan araç, aksam veya ayrı teknik ünite
tiplerini açıklamak için tanıtım ile ilgili olmayan işaretler içeriyorsa, bu işaretlerin yerine
belgede '?' işareti konulmalıdır (örneğin; ABC ??123??).
(1)
(2)
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İlave
………… Numaralı AT Tip Onayı Belgesine ait
1. İlave bilgiler
1.1. Tertibatın çalışma prensibi: Enerji emme / hava/su ayırma (1)………………………………..
1.2. Paçalık tertibatının özellikleri (kısa tanımı, ticari markası veya ismi, sayısı/sayıları):……….
5. Açıklamalar (varsa):…………………………………………………………………………...

(1)

Uygulanmadığı durumlarda siliniz.
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KISIM 3
AT Ayrı Teknik Ünite Tip Onayı İşareti
1. AT ayrı teknik ünite tip onayı işareti aşağıdakileri içerir:
1.1. Küçük “e” harfini çevreleyen bir dikdörtgen ve takiben Üye Ülkeye ait AT ayrı teknik ünite
tip onayı verilmiş ayırt edici numara:
Almanya için 1

Romanya için 19

Fransa için 2

Polonya için 20

İtalya için 3

Portekiz için 21

Hollanda için 4

Yunanistan için 23

İsveç için 5

İrlanda için 24

Belçika için 6

Slovenya için 26

Macaristan için 7

Slovakya için 27

Çek Cumhuriyeti için 8

Estonya için 29

İspanya için 9

Letonya için 32

Birleşik Krallık için 11

Bulgaristan için 34

Avusturya için 12

Lituanya için 36

Lüksemburg için 13

Türkiye için 37

Finlandiya için 17

GKRY için 49

Danimarka için 18

Malta için 50

(Ek:RG-25/7/2015-29425)
Hırvatistan için 25

1.2. Dikdörtgenin yanında, bu Yönetmeliğe veya bu Yönetmeliğe yapılmış en son büyük teknik
değişikliğe verilmiş olan sıra numarasını belirten iki rakamdan sonra gelen, tip onayı
numarasının 4 üncü bölümündeki “temel onay numarası” bulunur. Halihazırda sıra numarası
“00” dır.
2. AT ayrı teknik ünite tip onayı işareti paçalık tertibatına silinmez ve aynı zamanda, tertibat bir
araca monte edilmiş olsa bile açıkça ve kolayca okunabilir bir şekilde yazılır.
3. AT ayrı teknik ünite tip onayı işaretinin bir örneği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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Ayrı teknik ünite AT tip onayı işareti örneği

Açıklayıcı not:
AT ayrı teknik ünite tip onayı 0046 numarası altında Hollanda tarafından verilmiştir. İlk iki ‘00’
hanesi ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğe göre onaylanmış olduğunu belirtmektedir. ‘A’
sembolü ise enerji emici tipte bir tertibat olduğunu göstermektedir.
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Ek-3
KISIM 1
Paçalık Tertibatlarına İlişkin Şartlar
0. Genel Şartlar
0.1. Paçalık tertibatları, normalde, ıslak yollarda kullanılmaya uygun şekilde yapılmalıdır.
Ayrıca, paçalık tertibatları işlevlerini veya davranışlarını bozabilecek yapısal bir kusur veya
imalat kusuru barındırmaz.
1. Yapılacak Deneyler
1.1. Paçalık tertibatları, fiziksel çalışma prensiplerine bağlı olarak bu Ekin Kısım 2 ve
Kısım 3’ünde tarif edilen deneylere tabi tutulmalıdır ve bu deneyler neticesinde anılan
Kısımların madde 5’inde belirtilen sonuçların elde edilmesi şarttır.
2. AT Aksam Tip Onayı İçin Başvuru
2.1. Bir paçalık tertibatı tipinin MARTOY (2007/46/AT) Yönetmeliğinin 7 nci maddesi
uyarınca, AT aksam tip onayı başvurusu imalatçı tarafından sunulur.
2.2. Tanıtım belgesinin bir örneği bu Yönetmeliğin Ek-2, Kısım 1’inde verilmiştir.
2.3. Aşağıda sıralananlar, tip onayı deneylerini yapmakla sorumlu teknik servise verilir:
Dört numunenin üç tanesi deneylerde kullanılmalı ve dördüncüsü ise daha sonra yapılacak
herhangi bir doğrulamada kullanılmak üzere laboratuar tarafından saklanmalıdır. Deney
laboratuarı başka numuneler isteyebilir.
2.4. İşaretler
2.4.1. Her numunenin üzerinde ticari isim veya marka ve tipe ilişkin bir işaret açıkça ve
silinmez şekilde yer almalı ve AT aksam tip onayı işaretine yetecek büyüklükte boşluk bulunur.
2.4.2. Enerji emici tipteki tertibatlar için “A” sembolü, hava/su ayırıcı tipteki tertibatlar için “S”
sembolü MARTOY (2007/46/AT) Yönetmeliğinin Ek VII’sinin, İlavesin, madde 1.3’üne uygun
şekilde onay markasına eklenir.
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KISIM 2
Enerji Emici Tipteki Paçalık Tertibatlarının Deneyleri
1. Prensip
Bu deneyin amacı kendisine karşı bir seri su jeti yönlendirildiğinde suya maruz kalan tertibatın
suyu tutma kabiliyetini ölçmektir. Deney düzeneği, tertibat bir araca takıldığında hangi şartlar
altında çalışacaksa o şartları, lastik sırtı tarafından fırlatılan suyun hacim ve hızını sağlayacak
şekilde tekrar oluşturmayı amaçlamaktadır.
2. Ekipman
Deney düzeneğinin tarifi için bu Yönetmeliğin Ek-6, Şekil 8’ine bakınız.
3. Deney Koşulları
3.1. Deneyler durgun hava ortamında kapalı bir odada yapılır.
3.2. Ortam sıcaklığı ve deney parçalarının sıcaklığı 21 (± 3) °C olmalıdır.
3.3. De-iyonize su kullanılır.
3.4. Her deney için deney parçaları ıslatılarak hazırlanır.
4. Prosedür
4.1. Deney yapma ekipmanının düşey çerçevesine, deneye tabi tutulacak 750 mm yükseklik ve
500 (+0/-5) mm genişliğinde numune ekipmanın toplayıcının sınırları içinde kaldığına ve suyun
çarpma öncesi veya sonrasında suyun yönünü değiştirebilecek hiçbir engelin olmadığından emin
olarak bağlanır.
4.2. Suyun akış hızı 0,675 (+/– 0,01) lt/sn olarak ayarlanır ve 500 (+/-2) mm yatay mesafeden
numunenin üzerine en az 90 lt, en fazla da 120 lt su püskürtülür (Ek-6, Şekil 8).
4.3. Suyun numuneden toplayıcıya akması beklenir. Toplanan suyun, püskürtülen suyun yüzde
kaçını oluşturduğu hesaplanır.
4.4. Deney, madde 4.2 ve madde 4.3’e göre numunenin üzerinde beş kez yapılır. Beş deneylik
serinin ortalama yüzdesi hesaplanır.
5. Sonuçlar
5.1. Yukarıdaki madde 4.4’e göre hesaplanan ortalama yüzde, % 70 veya daha fazla olmalıdır.
5.2. Beş deneylik bir seride, toplanan suyun en yüksek ve en düşük yüzdelerinin ortalama
yüzdeden % 5’i aşan bir değerle sapması halinde beş deneylik seri tekrar edilir.
İkinci beş deneylik seride, toplanan suyun en yüksek ve en düşük yüzdelerinin tekrar ortalama
yüzdeden % 5’i aşan bir değerle sapması ve daha düşük olan değerin madde 5.1’in şartlarını
karşılamaması halinde tip onayı reddedilir.
5.3. Tertibatın düşey konumunun elde edilen sonuçları etkileyip etkilemediği deneye tabi
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tutularak tespit edilir. Böyle bir durum söz konusu ise, bu Kısmın madde 4.1 ila madde 4.4
arasında tarif edilen prosedür, toplanan suyun en yüksek ve düşük yüzdelerini veren konumlarda
tekrarlanmalı, madde 5.2’nin şartları geçerli olmaya devam eder.
Daha sonra münferit sonuçların ortalaması alınarak, ortalama yüzde hesaplanmalıdır. Bu
ortalama % 70 veya daha fazla olmalıdır.
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KISIM 3
Hava/su Ayırıcı Tipteki Paçalık Tertibatlarının Deneyi
1. Prensip
Bu deneyle, tozlaştırılmış hava/su püskürtücüsü vasıtasıyla üzerine püskürtülen suyu tutması
amaçlanan gözenekli malzemenin etkinliğinin bulunması amaçlanmaktadır.
Deney için kullanılan ekipman, bir araca takılı olması halinde, lastikler tarafından püskürtülecek
suyun hacmi ve hızı bakımından, malzemenin karşılaşacağı şartları temsil eder.
2. Ekipman
Deney düzeneğinin tarifi için Ek-6’daki, Şekil 9’a bakınız.
3. Deney Koşulları
3.1. Deneyler durgun hava ortamında, kapalı bir odada yapılır.
3.2. Ortam sıcaklığı ve deney parçalarının sıcaklığı 21 (± 3) °C olmalıdır.
3.3. De-iyonize su kullanılır.
3.4. Her deney için deney parçaları ıslatılarak hazırlanır.
4.

Prosedür

4.1. 305 × 100 mm ebadındaki bir numune düşey olarak deney düzeneğine yerleştirilir, numune
ile üst kavisli plaka arasında boşluk olmadığından ve tepsinin düzgün yerleştirildiğinden emin
olunur. Püskürtücü tankı, 1 ± 0,005 litre su ile doldurulur ve diyagramda tarif edildiği şekilde
yerleştirilir.
4.2. Püskürtücü aşağıdaki şekilde ayarlanır:
Basınç (Püskürtücüde): 5 bar + %10 /– % 0,
Akış hızı: 1 litre/dakika ± 5 saniye,
Püskürtme: Dairesel, numuneye 200 ± 5 mm mesafeden çapı 50 ± 5 mm,
nozulun çapı 5 ± 0,1 mm.
4.3. Hiç su zerresi kalmayacak şekilde püskürtülür ve geçen zaman not edilir. 60 saniye
numuneden suyun tepsiye akmasına izin verilir ve toplanan suyun hacmi ölçülür. Püskürtme
tankında kalan suyun miktarı ölçülür. Toplanan suyun hacminin püskürtülen suyun hacmine
oranı yüzde olarak hesaplanır.
4.4. Deney beş kez tekrarlanır ve toplanan miktarın ortalama yüzdesi hesaplanır. Her deneyden
önce tepsi, püskürtme tankı ve ölçüm kaplarının kuru olduğu kontrol edilir.
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5.

Sonuçlar

5.1. Yukarıdaki madde 4.4’e göre hesaplanan ortalama yüzdesi, % 85 veya daha fazla olmalıdır.
5.2. Beş deneylik bir seride, toplanan suyun en yüksek ve en düşük yüzdelerinin ortalama
yüzdeden % 5’i aşan bir değerle sapmaları halinde beş deneylik seri tekrar edilir. İkinci beş
deneylik seride, toplanan suyun en yüksek ve en düşük yüzdelerinin tekrar ortalama yüzdeden
% 5’i aşan bir değerle sapması ve daha düşük olan değerin madde 5.1’in şartlarını karşılamaması
halinde tip onayı reddedilir.
5.3. Tertibatın düşey konumunun elde edilen sonuçları etkileyip etkilemediği deneye tabi tutulur.
Böyle bir durum söz konusu ise, bu Kısmın madde 4.1 ila madde 4.4 arasında tarif edilen
prosedür, toplanan suyun en yüksek ve düşük yüzdelerini veren konumlarda tekrarlanır. Madde
5.2’nin şartları geçerli olmaya devam edecektir.
Her deneyin sonucu açısından madde 5.1’in şartları geçerli olmaya devam edecektir.
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Ek-4
PAÇALIK SİSTEMLERİ KONUSUNDA ARAÇLARIN
TİP ONAYI İLE İLGİLİ ŞARTLAR
0. Genel
0.1. (Değişik:RG-25/7/2015-29425)
2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek II’sinde tarif edilen
şekilde arazi tipi araçlar hariç, N ve O kategorisindeki araçlar bu Ekin şartlarını karşılayacak
şekilde imal edilmeli ve/veya paçalık sistemleri ile donatılmalıdır. Şasi/kabin araçlar söz konusu
olduğunda, bu şartlar yalnızca kabinin kapladığı tekerlekler açısından geçerli olabilir.
N1 kategorisi, izin verilen azami yüklü kütlesi 7,5 tonu aşmayan N2 kategorisi, O1 ve O2
kategorisindeki araçlar için; imalatçının talebi üzerine, 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Belirli Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliğinin (AB/1009/2010) M1 kategorisi için geçerli şartları, bu Yönetmeliğin şartlarına
alternatif olarak uygulanabilir. Bu durumda, bilgi dokümanı, AB/1009/2010 Yönetmeliğinin 5
inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çamurluklarla ilgili bütün ayrıntıları içermelidir.
0.2. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi (n) bendinde tarif edilen paçalık tertibatları ile ilgili
şartlar, izin verilen azami yüklü kütlesi 7,5 tonu aşmayan N, O1 ve O2 kategorisindeki araçlar,
şasi/kabin, üst yapısız araçlar veya paçalık tertibatının mevcudiyetinin kullanımına uymayacağı
araçlar açısından zorunlu değildir. Bununla beraber, bu araçlara bu tür tertibatların takılması
halinde söz konusu tertibatlar bu Yönetmeliğin şartlarına uymalıdır.
1. Onaylanacak araç tipini temsil eden paçalık sistemi takılmış olan bir araç onay deneylerini
yapan teknik servise sunulur.
Genel Şartlar
2. Dingiller
2.1. Kaldırılabilir dingiller
Bir araca bir veya daha fazla kaldırılabilir dingil takılmışsa, paçalık sistemi dingil indirildiğinde
tüm tekerlekleri ve dingil kaldırıldığında zeminle temas eden tekerlekleri kapsar.
2.2. Kendinden yönlenen dingiller
Bu Yönetmelikte, “dönerek dümenlenebilir” tipteki kendinden yönlenen dingil, yönlendirilen
tekerleklerle donatılmış bir dingil olarak kabul edilir.
Kendinden yönlenen dingil takılı bir araçta, paçalık, sistemi dönen kısma monte edilmiş ise
yönlendirilemeyen tekerleklere uygulanan şartları sağlar. Bu kısım üzerine monte edilmemiş ise
yönlendirilen tekerleklere uygulanan şartları sağlar.
3. Dış Saçağın Konumu
Lastiğin yere yakın şişkinliği hariç, dış lastik yanağına teğet değen boylamasına düzlem ile
saçağın iç kenarı arasındaki “c” mesafesi 100 mm’yi aşmamalıdır (Ek-4, Şekil 1a ve Şekil 1b).
4. Aracın Durumu
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Bu Yönetmeliğe uyulup uyulmadığını kontrol edebilmek için araç aşağıdaki durumda olmalıdır:
a) Araç tekerlekler düz konumu gösterecek şekilde ve yüksüz olmalı,
b) Yarı- römorklarda yükleme yüzeyi yatay olmalı,
c) Lastikler normal basınçlarında şişirilmelidir.
5. Paçalık Sistemleri
5.1. Paçalık sistemi, bu Ekin madde 6 veya madde 8’inde yer alan şartları karşılamalıdır.
5.2. Üstünde, üst yapının zemini veya yük platformunun alt kısmı bulunan yönlendirilemeyen
veya kendinden yönlenen tekerleklerin paçalık sistemi, bu Ekin madde 6 veya madde 8’inin ya
da madde 7’sinin şartlarını karşılar.
Özel Şartlar
6. Yönlendirilemeyen, Kendinden Yönlenen veya Yönlendirilen Tekerleklere Takılı
Dingiller İçin Enerji Emici Paçalık Sistemleri İle İlgili Özellikler
6.1.Çamurluklar
6.1.1. Çamurluklar, lastiğin veya lastiklerin hemen üstündeki, önündeki ve arkasındaki alanı
aşağıdaki usullerle örter.
a) Tek veya çoklu dingil söz konusu olduğunda, öndeki kenar (C), O-Z hattına ulaşacak şekilde
ileri doğru uzanır ve buna göre Θ (teta) yatayın üzerinden 45°’yi aşmamalıdır. En arkadaki kenar
(Ek-6, Şekil 2), tekerleğin merkezinden geçen yatay hattın en fazla 100 mm üstünde olacak
şekilde aşağıya doğru uzanır.
b) Çoklu dingil söz konusu olduğunda Θ açısı yalnızca en öndeki dingil açısından ve en arkadaki
kenarın yüksekliği ile ilgili şart yalnızca en arkadaki dingil açısından geçerlidir.
c) Çamurluğun toplam eni (q) (Ek-6, Şekil 1a), en azından lastiğin genişliğini (b) veya çift
tekerlek varsa, iki lastiğin genişliğinin tamamını (t) kaplar, imalatçının belirlediği en uç
lastik/tekerlek birleşimi dikkate alınır. “b” ve “t” boyutları lastik yanaklarındaki işaretler, dişler,
koruyucu bantlar vs. hariç tutularak göbek (poyra) yüksekliğinde ölçülür.
6.1.2. Çamurluğun arka kısmının ön tarafına, bu Yönetmeliğin Ek-3, Kısım 2’sinde yer alan
şartlara uyan bir paçalık tertibatı takılır. Bu malzeme, çamurluğun içini, tekerleğin merkezinden
geçen ve yatay ile en azından 30°’lik bir açı oluşturan düz bir çizginin belirlediği yüksekliğe
kadar kaplar (Ek-6, Şekil 3).
6.1.3. Çamurlukların birden fazla aksamdan oluşması halinde, söz konusu çamurluklar
takıldığında, araç hareket halindeyken suyun püskürmesine neden olabilecek bir açıklık içermez.
Araç yüklü veya yüksüz durumdayken, lastiğin yürüyen yüzeyinin tüm genişliği boyunca,
tekerleğin merkezinden dışarıya doğru giden ve çamurluğun kapladığı menzilin içinde kalan
radyal bir jet her zaman, paçalık sisteminin bir bölümüne çarpıyorsa, bu şart karşılanmış sayılır.
6.2. Dış saçaklar
6.2.1. Tek dingil söz konusu olduğunda, dış saçağın alt kenarı, tekerleğin merkezinden ölçülen
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aşağıdaki mesafelerin veya yarıçapların ötesine yerleştirilemez, ancak en aşağıdaki uçlar söz
konusu olduğunda yuvarlama yoluna gidilebilir (Ek-6, Şekil 2).
Hava süspansiyonu:
(a) Yönlendirilen tekerlekler veya kendinden yönlenen tekerlekler takılı dingiller: Rv ≤ 1,5 R
Ön kenardan (aracın önüne doğru) (C ucu)
Arka kenara doğru (aracın arkasına doğru) (A ucu)
(b) Yönlendirilemeyen tekerlekler takılı dingiller:
Ön kenardan (C ucu)
Arka kenara (A ucu)

Rv ≤ 1,25 R

Mekanik süspansiyon:
(a) Genel durum } Rv ≤ 1,8 R
(b) Teknik açıdan müsaade edilen yüklü kütlesi 7,5 t’dan fazla olan araçlar için
yönlendirilemeyen tekerlekler } Rv ≤ 1,5 R;
Burada;
R = Araca takılı lastiğin yarıçapı,
Rv = Dış saçağın alt kenarının yerleştirildiği mesafenin yarıçapıdır.
6.2.2. Çoklu dingillerde, bu Ekin madde 6.2.1’inde öngörülen şartlar, birinci ve son dingillerin
ortasından geçen ve paçalık sisteminin devamlılığını sağlamak için dış saçağın düz olabileceği
düşey çapraz düzlemler arasında geçerli değildir (Ek-6, Şekil 4).
6.2.3. Paçalık sisteminin (çamurluk ve dış saçak), en üst ve en alt noktaları arasındaki
(çamurluğa dikey gelen herhangi bir çapraz kesitten ölçülen) mesafe (Ek-6, Şekil 1b ve Şekil 2),
tekerleğin veya çoklu dingil söz konusu ise birinci tekerleğin merkezinden geçen düşey hattın
arkasındaki tüm noktalara doğru en az 45 mm uzanır. Bu boyut, bu hattın önünde kademeli
olarak azaltılabilir.
6.2.4. Araç hareket halindeyken, dış saçaklarda veya dış saçaklar ve çamurluğun diğer parçaları
arasında püskürtmenin oluşmasına neden olacak açıklıklara izin verilmez.
6.2.5. Saçağın, nispi hareketli farklı parçalardan oluşması halinde, bu Ek’in madde 6.2.3 ve
madde 6.2.4’ünün şartlarının bir kısmı muaf tutulabilir.
6.2.6. Alçak şasili yarı-römorkların çekicileri, bağlama yüzeyi yüksekliği (1978 tarihli ISO 612
standardı, madde 6.20’de tanımlandığı şekilde) 1.100 mm veya daha az ise, bu Ek’in madde
6.1.1.(a), madde 6.1.3 ve madde 6.2.4’ünün şartlarından muaf tutulacak şekilde tasarlanabilir. Bu
açıdan bu çekiciler bir yarı römorka takılı olduğunda, paçalık sisteminin zarar görmemesi için
çamurluklar ve saçaklar arka dingillerin lastiklerinin hemen üzerindeki alanı
kaplayamayabilirler. Bununla beraber, bu araçların çamurlukları ve saçakları, bu lastiklerin
önünde ve arkasında tekerleğin merkezinden geçen düşey hatta göre 60°’den daha fazla açı
yapan alanlarda yukarıdaki maddelerin şartlarını karşılamalıdır.
Bu nedenle bu araçlar, bir yarı-römork olmaksızın kullanıldıklarında yukarıdaki paragrafta yer
alan şartları karşılayacak şekilde tasarlanır. Bu şartları karşılayabilmek için örneğin, çamurluklar
ve saçaklar çıkarılabilen bir kısımdan oluşabilirler.
6.3. Yağmur kanatları
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6.3.1. Kanatın çamurluklar içerisinde olan herhangi bir kısmı hariç olmak üzere kanat genişliği
bu Ek’in madde 6.1.1 (c)’deki “q” için olan özelliği sağlamalıdır. Bu durumlarda, kanadın bu
kısmı, en az lastiğin sırt genişliğine eşit olmalıdır.
Yağmur kanatlarının çamurluğun altında kalan kısmının genişliği, her iki taraftan ±10 mm
tolerans ile yer alan şarta uymalıdır.
6.3.2. Kanatın yönelimi temelde düşey olmalıdır.
6.3.3. Alt kenarın azami yüksekliği 200 mm’yi aşmamalıdır (Ek-6, Şekil 3).
Son dingil söz konusu ise dış saçağın alt kenarının radyal mesafesi (Rv), o dingilin üzerindeki
tekerleklere takılı lastiklerin yarıçap boyutlarını aşmadığı yerde bu mesafe 300 mm’ye çıkarılır.
İmalatçının, süspansiyon özellikleriyle ilgili olarak teknik açıdan uygun görmesi durumunda
yağmur kanadının alt kenarının yere göre azami yüksekliği 300 mm’ye yükseltilebilir.
6.3.4. Yağmur kanadının, lastiğin en arka kenarına olan mesafesi, yatay olarak ölçüldüğünde
300 mm’den fazla olamaz.
6.3.5. Komşu dingillerin üzerindeki lastiklerin arasındaki “d” mesafesinin 250 mm’den az
olduğu çoklu dingillerde, yalnızca arkadaki tekerlek setine yağmur kanatları takılır. Komşu
lastikler arasındaki “d” mesafesinin en azından 250 mm olduğu durumlarda her tekerleğin
arkasında bir yağmur kanadı olmalıdır (Ek-6, Şekil 4).
6.3.6. Yağmur kanatları kanat genişliğinin 100 mm’si başına 3 N’luk bir kuvvet kanatlarının alt
kenarının 50 mm üzerindeki bir noktaya uygulandığında 100 mm’den daha fazla sapma
göstermemelidir.
6.3.7. Yağmur kanadının gerekli asgari ebatlara sahip kısmının ön yüzeyinin tamamına, Ek III,
Bölüm 2’de yer alan şartlara uygun bir paçalık tertibatı takılır.
6.3.8. Çamurluğun alt arka kenarı ile yağmur kanatları arasında sıçramaya neden olabilecek bir
açıklık olmasına izin verilmez.
6.3.9. Paçalık tertibatının yağmur kanatları ile ilgili bu Ek’in madde 6.3’ünde yer alan şartları
karşılaması halinde ilave yağmur kanadına ihtiyaç yoktur.
7. Yönlendirilemeyen veya Kendinden Yönlenen Tekerlekler İle Donatılmış Bazı Dingiller
İçin, Enerji Emici Tip Paçalık Tertibatı İle Donatılmış Paçalık Sistemlerine İlişkin Şartlar
(Bu Ekin madde 5.2’si)
7.1. Çamurluklar
7.1.1. Çamurluklar lastiğin veya lastiklerin hemen üzerindeki bölgeyi kaplar. Ön ve arka uçları
en azından, lastiğin veya lastiklerin üst kenarına teğet gelen yatay düzleme uzanır (Ek-6,
Şekil 5). Bununla beraber, arka ucun yerine yağmur kanadı gelebilir. Bu durumda, bu kanat
çamurluğun (veya eşdeğer aksamın) üst kısmına uzanır.
7.1.2. Çamurluğun iç arka kısmının tamamına, bu Yönetmeliğin Ek-3, Kısım 2’sinde belirtilen
şartları karşılayacak bir paçalık tertibatı takılır.
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7.2. Dış saçaklar
7.2.1. Tekli veya bitişik lastiklerin arasındaki mesafenin en azından 250 mm olduğu çoklu
dingillerde dış saçak, çamurluğun alt kısmından üst kısmına doğru gelen, lastiğin veya lastiklerin
üst kenarına teğet düz çizgiye kadar uzanan ve lastiğin önü ile teğet düşey düzlem ile tekerleğin
veya tekerleklerin arkasına yerleştirilmiş çamurluk veya yağmur kanadı arasında kalan yüzeyi
kaplar (Ek-6, Şekil 5b).
Çoklu dingil olması halinde her tekerleğin yanında bir dış saçak olmalıdır.
7.2.2. Dış saçak ile çamurluğun iç kısmı arasında sıçramaya imkan verecek bir açıklık
olmamalıdır.
7.2.3. Her tekerleğin arkasına yağmur kanatlarının takılmaması halinde (bu Ek’in madde
6.3.5’ine bakınız) dış saçak, yağmur kanadının dış kenarı ile birinci dingilin lastiğinin (Ek-6,
Şekil 5a) önüne göre en uzak noktaya teğet olan düşey düzlem arasında kesilmemelidir.
7.2.4. Dış saçağın yüksekliği 100 mm’den az olmaması gereken iç yüzeyinin tamamı, bu
Yönetmeliğin Ek-3, Kısım 2’sinin şartlarına uyan, enerji emici tip paçalık tertibatı ile donatılır.
7.3. Bu kanatlar, çamurluğun alt kısmına uzanır ve bu Ek’in madde 6.3.1 ila madde 6.3.9’una
uymalıdır.
8. Yönlendirilen ve Yönlendirilemeyen Tekerleklerle Donatılmış Dingiller İçin Hava/Su
Ayırıcı Tip Paçalık Tertibatları İle Donatılmış Paçalık Sistemlerine İlişkin Şartlar
8.1. Çamurluklar
8.1.1. Çamurluklar bu Ek’in madde 6.1.1(c)’sinin şartlarını karşılamalıdır.
8.1.2. Komşu dingiller üzerindeki lastikler arasındaki mesafenin 300 mm’yi geçtiği tekli veya
çoklu dingiller için çamurluklar bu Ek’in madde 6.1.1(a)’ya da ayrıca uygun olmalıdır.
8.1.3. Komşu dingiller üzerindeki lastikler arasındaki mesafenin 300 mm’yi geçmediği çoklu
dingillerde çamurluklar Şekil 7’de gösterilen örneğe de ayrıca uygun olmalıdırlar.
8.2. Dış saçaklar
8.2.1. Dış saçakların alt kenarlarına, bu Yönetmeliğin Ek-3, Kısım 3’ünün şartlarına uygun
hava/su ayırıcı paçalık tertibatları takılır.
8.2.2 Komşu dingiller üzerindeki lastikler arasındaki mesafenin 300 mm’yi geçtiği tekli veya
çoklu dingillerde dış saçağa takılı paçalık tertibatının alt kenarı tekerleğin merkezinden
başlayarak (Şekil 6 ve Şekil 7) aşağıdaki azami boyut ve yarıçaplara sahip olmalıdır (Ek-6, Şekil
6 ve 7):
(a) Yönlendirilen veya kendinden yönlenen tekerlek takılı dingiller:
Ön kenardan (aracın önüne doğru) (30°’de C ucu)
Arka kenara (aracın arkasına doğru) (100 mm’de A ucu)

Rv ≤ 1,05 R
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(b) Yönlendirilemeyen tekerlekler takılı dingiller:
Ön kenardan (20°’de C ucu)
Arka kenara (100 mm’de A ucu)

Rv ≤ 1,00 R

burada;
R = Araca takılı lastiğin yarıçapı,
Rv =Dış saçağın alt kenarının, tekerleğin merkezine olan radyal mesafesidir.
8.2.3. Komşu dingiller üzerindeki lastikler arasındaki mesafesinin 300 mm’yi geçmediği çoklu
dingillerde, dingil arası boşluklara yerleştirilen dış saçaklarda bu Ek’in madde 8.1.3’ünde
belirtilen yol takip edilmelidir ve tekerlek merkezlerinden geçen yatay hattın 100 mm üzerinden
daha fazla olmayacak şekilde aşağıya doğru uzanmalıdır (Ek-6, Şekil 7).
8.2.4. Dış saçağın derinliği, tekerleğin merkezinden geçen bir düşey hat arkasındaki bütün
noktalarda 45 mm’den az olmayacak şekilde uzanır. Bu derinlik bu hattın önünde kademeli
olarak azaltılabilir.
8.2.5. Dış saçaklar veya dış saçaklar ile çamurluklar arasında püskürtmenin oluşmasına neden
olabilecek açıklıklara izin verilmez.
8.3.Yağmur kanatları
8.3.1.Yağmur kanatları;
(a) Bu Ek’in madde 6.3’üne uymalı (Ek-6, Şekil 3) veya
(b) Madde 6.3.1, madde 6.3.2, madde 6.3.5, madde 6.3.8 ve madde 8.3.2’sine uygun olmalıdır
(Ek-6, Şekil 6).
8.3.2. Bu Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan şartlara uygun paçalık ekipmanı, bu Ek’in
madde 8.3.1.(b)’sinde bahsedilen yağmur kanatlarına en azından kenarın tamamı boyunca takılır.
8.3.2.1. Paçalık tertibatının alt kenarının yerden yüksekliği 200 mm’den fazla olamaz.
İmalatçının, süspansiyon karakterleri ile ilgili olarak teknik açıdan uygun görmesi halinde
yağmur kanadının alt kenarının yere göre azami yüksekliği 300 mm’ye yükseltilebilir.
8.3.2.2. Paçalık tertibatı en azından 100 mm derinliğinde olmalıdır.
8.3.2.3. Paçalık tertibatını içeren alt kısmın haricinde bu Ek’in madde 8.3.1 (b)’sinde belirtilen
yağmur kanadı, yağmur kanadının alt kenarının 50 mm üzerinde bir mesafede uygulanan,
çalışma konumunda paçalık tertibatı ile yağmur kanadının kesişiminde ölçülen yağmur
kanadının genişliğinin 100 mm’si başına 3 N’luk bir kuvvet etkisi altında geriye doğru
100 mm’den daha fazla eğilmemelidir.
8.3.3. Yatay olarak ölçülen yağmur kanadı, lastiğin en arka kenarından itibaren 200 mm’den
fazla olmalıdır.
9. Çoklu dingillerde, lokal olarak paçalık sistemi ile dingillerin veya süspansiyonun veya alt
takımın yapısının birbirini engelleme ihtimali varsa en arkada olmayan bir dingilin paçalık
sisteminin lastik sırtının tüm genişliğini kaplaması şart değildir.
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Ek-5
İMALATIN UYGUNLUĞU VE İMALATIN DURDURULMASI
1. İmalatın uygunluğu
1.1. AT aksam tip onayı işareti taşıyan herhangi bir paçalık tertibatı, onaylandığı tipe uygun
olmalıdır. AT tip onayını veren merci, AT Aksam Tip Onayı Belgesi ile birlikte bir numuneyi
saklar ve bu numune, AT aksam tip onayı işareti ile piyasaya arz edilen tertibatların belirtilen
şartları karşılayıp karşılamadığını tespit etmek maksadıyla kullanılabilir.
1.2. Bir tertibat tipi, AT aksam tip onayı için başvurulduğu sırada verilen tanımlayıcı belgeler ve
örnek ile tanımlanır. Özellikleri örnek tertibat ile aynı olan ve diğer aksamları, bu ekte
bahsedilen özellikleri etkilemeyen varyantlar haricinde, örnek tertibattan farklı olmayan
tertibatlar aynı tipe ait kabul edilebilir.
1.3. İmalatçı, onaylanmış tipin imalatının uygunluğunu garanti etmek için rutin kontroller yapar.
Bu açıdan imalatçı asıl deneylerin yapılmasına yetecek şekilde iyi donatılmış bir laboratuvara
sahip olmalı veya imalatın uygunluğu deneylerini onaylı bir laboratuvara yaptırmalıdır.
İmalat uygunluk kontrollerinin sonuçları, en az 1 yıl için yetkili mercilerin incelemesine hazır
bulundurulur.
1.4. Yetkili merciler aynı zamanda ara kontroller de yapabilirler.
1.5. Onaylanmış aksamın tipi ile ilgili imalata uygunluk bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen
şartlara göre ve metotlara uygun olarak kontrol edilir.
Aksam tip onayını vermiş mercilerin talebi üzerine imalatçılar, deneyler veya uygunluk
kontrolleri amacıyla daha önce tip onayı verilmiş tipi, tertibatları ile birlikte bu mercilere verir.
1.6. Rastgele seçilen 10 numuneden 9’u bu Yönetmeliğin Ek-2, Kısım 2, madde 4’ünün ve
Ek-3, Kısım 3, madde 4’ünün şartlarını karşılaması halinde tertibatlar uygun sayılır.
1.7. Madde 1.6’da belirtilen şartın karşılanmaması halinde rastgele seçilecek 10 numune daha
incelenir.
Yapılan tüm ölçümlerin ortalaması, bu Yönetmeliğin Ek-3, Kısım 2, madde 4’ündeki ve
Kısım 3, madde 4’ündeki şartlara uygun olmalıdır. Hiçbir münferit ölçüm belirtilen değerin
%95’inden az olamaz.
2. İmalatın durdurulması
İmalatı durduran bir AT aksam tip onayı sahibi, bu durumu derhal yetkili mercilere bildirir.
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Ek-6
Şekiller
Şekil 1a
Çamurluk (a), çamurluğun genişliği (q) ve saçağın konumu (j)

-------------------------------------------------------Not: Rakamlar, Ek-4’teki maddelere karşılık gelir.
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Şekil 1b
Dış saçağın örnek ölçümü

Şekil 2
Çamurluğun ölçüleri ve dış saçak

---------------------------------------------------Not:
1. Rakamlar, Ek-4’teki maddelere karşılık gelir.
2. T: Çamurluğun ölçüsü

23

Şekil 3
Çamurluğun ve yağmur kanadının konumu

--------------------------------------------------------Not: Rakamlar, Ek-4’teki maddelere karşılık gelir.
Şekil 4
Çoklu dingiller için enerji emici tip paçalık tertibatları içeren bir paçalık sisteminin
(çamurluk, yağmur kanadı, dış saçak) düzeneğini gösteren diyagram
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Şekil 5
Yönlendirilemeyen veya kendinden yönlenen tekerleklerle donatılmış dingiller için enerji
emici paçalık tertibatları içeren paçalık sisteminin düzeneğini gösteren diyagram
(Ek-4, madde 5.2 ve madde 7)

a) Lastikler arası mesafesi 250 mm’den az olan çoklu dingiller

(b) Lastikler arası mesafesi 250 mm’den az olmayan tek veya çoklu dingiller
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Şekil 6
Yönlendirilen, kendinden yönlenen ve yönlendirilemeyen tekerleklere donatılmış dingiller
için hava/su ayırıcılı paçalık tertibatları içeren paçalık sisteminin düzeneğini gösteren
diyagram

------------------------------------------Not:
1.
Rakamlar, Ek IV’teki maddelere karşılık gelir.
2.
T: Çamurluğun ölçüsü.
Şekil 7
Çoklu dingiller için lastikler arasındaki mesafe 300 mm’yi geçmediğinde paçalık
tertibatları (çamurluk, yağmur kanatı, dış saçak) içeren paçalık sisteminin düzeneğini
gösteren diyagram

---------------------------------------Not:
1. Rakamlar, Ek-4’teki maddelere karşılık gelir.
2. T: Çamurluğun ölçüsü.
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Şekil 8
Enerji emici tip paçalık tertibatları deney düzeneği
(Ek-3, Kısım 2)

Not:
A = Pompadan sağlanan su.
B = Toplayıcı tanka doğru akış.
C = İç boyutu 500 (+ 5/- 0) mm uzunluğunda ve 75 (+ 2/-0) mm eninde olan toplayıcı.
D = Dış çapı 54 mm, cidar kalınlığı 1.2 (+/– 0,12) mm, iç ve dış yüzey pürüzlülüğü Ra 0,4 ila
0,8 μm arasında paslanmaz çelik boru.
E = Tüpün içinden ve dışından ölçülen çapları 1,68 (+ 0,010/– 0) mm olan, çapaksız düzgün
kenarlı, radyal delinmiş, 12 silindirik delik.
F = 500 (+ 0/-5) mm genişliğindeki deneye tabi tutulacak numune.
G = Katı düz plaka.
Tüm doğrusal ölçümler milimetre olarak gösterilmektedir.
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Şekil 9
Hava/su ayırıcı tip paçalık tertibatları deney düzeneği
(Ek-3, Kısım 3)

püskürtücü

toplayıcı

toplayıcı
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