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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza iletilen ilgide kayıtlı yazıda özetle, yapılan
traiik denetıınlenude bahse konu tanm römorklann kapsamıncia yer aiciıi<iarı tei<nik mevzuatta beiirtiien
ilgili idari ve teknik şartlan karşılamadığına ilişkin tespitler bulunduğu belirtilmekte ve trafik güvenliğinin
sağlanması için Bakanlığımızca söz konusu araçlara yönelik gerekli önlemlerin alınması talep
edilınektedir.

Bakanlığımızca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanınasına
Dair Kanı;n '-|r 7223 sarrılı Üı}n. Güvenliği ,e Teknik Di,lzeılemeler Kaıı,urı.l çerçevasinde gerçekJestiıilen
piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri ile insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çevreniıı,
hal'van ..'e bitki sağlığının veya tiikeücinin korunması veva enerji verimliliğinin sağlanmasının
hedefl endiği malumunuzdur,

Bu itibarla bahse konu tanm römorklannın (R kategorisi araçlann) yapun ve kullanım bakmındaır
karayolu yapı§ına ve trafık güvenliğine uyma zorunluluğuna dair ilgili idari ve teknik şartlar Araçlann
Imal, 'ladil ve Montajı Hakkında Yönetmelık ıle 'l'anm ve Orman Araçlannın lip Unayı ve Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te (,\Bl167120|3) belirlenmiştir. Tip onayı belgesi; bir araç,
sistem, aksam veya ayrı teknik iinite tipinin onay kuruluşunca onaylandığını resmi olarak bildiren beige
olarak tanımlanmakta olup, bu kapsamda bahse konu araçlann piyasaya arz edilirlerken tip onayı belgeli
olmaları zorunludur.
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faaliyetleri, Genel Müdürlüğümtizce her yılın başında risk değerlendirme çalışmalan sonucunda
belirlenerek her bir ürün taşıdığı risk oranında denetim/gözetim planlannda yer almakta ve il
müdiirliiklerimizce de denetlenmektedir.

Bu kapsamda, tanm römorkları 2021Yılı Ürün Güvenliği Denetim ve Gözetim Planı kapsamında
yer almakta ve bu bağlamda söz konusu araçlara yönelik PGD faaliyetleri belirlenen takvime göre
gerçekleştirilecck olup, aynı zamanda ilgi yazı kapsamında teknik düzenlemesine uygun tanm römorku
arz etmediği tespit edilen ilgili firmalara yönelik gefekli işlemlere baş|anmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlığırnız tarafından başlatılan bir denetim siıreci oluşmadan üreticiler piyasada
bulunan, riskli ve/veya teknik düzenlemesine uygun olmayan otomotiv iirünlerini gönüllü olarak geri
çağırabilmekte ve dtieeltici faaliyette bulunabilmektedir. Gönüllü geri çağırma faaliyetleri kapsamında
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uygulanmamaktadır. Bu bağlamda bahse konu gönüllü geri çağırma faaliyetlerine ilişkin hükümler,
Otomotiv Ürunlerine [llşktn Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinde yer
almaktadır.
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, Bu bağlamda, tarlm römorku imalatıiithalatı alanıııda faaliyet gö§teren Birliğiniz'Dcrneğiniz

üyelerinin yıl içerisinde Bakanlığımızca gerçekleştirilmesi planlanan PGD faaliyetleri kapsaınında
ytiktimlülilklerine yönelik tarafınızca bilgilendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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