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İlgi : Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 22.10-2020 tarihli ve 47614 sayılı yazısı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza iletilen ilgide kayıtlı yazıda özetle, yapılan 
trafik denetimlerinde bahse konu tarım römorkların kapsamında yer aldıkları teknik mevzuatta belirtilen 
ilgili idari ve teknik şartları karşılamadığına ilişkin tespitler bulunduğu belirtilmekte ve trafik güvenliğinin 
sağlanması için Bakanlığımızca söz konusu araçlara yönelik gerekli önlemlerin alınması talep 
edilmektedir. 

Bakanlığımızca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 
Dair Kanun ile 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen 
piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri ile insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çevrenin, 
hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması veya enerji verimliliğinin sağlanmasının 
hedeflendiği malumunuzdur. 

Bu itibarla bahse konu tarım römorklarının (R kategorisi araçların) yapım ve kullanım bakımından 
karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğuna dair ilgili idari ve teknik şartlar Araçların 
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa 
Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te (AB/167/2013) belirlenmiştir. Tip onayı belgesi; bir araç, 
sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tipinin onay kuruluşunca onaylandığını resmi olarak bildiren belge 
olarak tanımlanmakta olup, bu kapsamda bahse konu araçların piyasaya arz edilirlerken tip onayı belgeli 
olmaları zorunludur. 

Bu bağlamda, Bakanlığımız görev ve yetki alanında yer alan ürünlere yönelik yürütülen PGD 
faaliyetleri, Genel Müdürlüğümüzce her yılın başında risk değerlendirme çalışmaları sonucunda 
belirlenerek her bir ürün taşıdığı risk oranında denetim/gözetim planlarında yer almakta ve il 
müdürlüklerimizce de denetlenmektedir. 

Bu kapsamda, tarım römorkları 2021 Yılı Ürün Güvenliği Denetim ve Gözetim Planı kapsamında 
yer almakta ve bu bağlamda söz konusu araçlara yönelik PGD faaliyetleri belirlenen takvime göre 
gerçekleştirilecek olup, aym zamanda ilgi yazı kapsamında teknik düzenlemesine uygun tarım römorku 
arz etmediği tespit edilen ilgili firmalara yönelik gerekli işlemlere başlanmıştır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız tarafından başlatılan bir denetim süreci oluşmadan üreticiler piyasada 
bulunan, riskli ve/veya teknik düzenlemesine uygun olmayan otomotiv ürünlerini gönüllü olarak geri 
çağırabilmekte ve düzeltici faaliyette bulunabilmektedir. Gönüllü geri çağırma faaliyetleri kapsamında 
yükümlülüklerini yerine getiren üreticiler için mezkur Kanun hükümleri kapsamında idari yaptırımlar 
uygulanmamaktadır. Bu bağlamda bahse konu gönüllü geri çağırma faaliyetlerine ilişkin hükümler, 
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinde yer 
almaktadır. 
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