“Lastikler İçin Piyasa Gözetimi ve Denetimi” Projesi
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Bülten 3 - Mart 2018
Nisan 2016 tarihinde başlatılan Lastikler İçin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Projesi (MSTyr15) AB
tarafından finanse edilen ve PROSAFE koordinasyonunda bir proje olup, normal ve zorlu hava
koşulları için C1 sınıfı binek araç lastiklerinin piyasa gözetimi ve denetimini hedeflemektedir.
Projenin temel amacı, lastiklerin ilgili teknik düzenlemelere (1222/2009, 228/2011 ve 1235/2011
sayılı AB Tüzükleri) uygun şekilde etiketlenerek, yakıt verimliliği ve karayolu trafik güvenliğine
katkı sağlamanın yanı sıra ekonomik ve çevresel faydaların kazanılmasını sağlamaktır.
Bu kapsamda, 24 aylık süreç içinde Avrupa Birliği ve
Türkiye’den 15 piyasa gözetimi otoritesinden denetçiler
tarafından toplam 11.899 etiket kontrolü, 761 teknik
doküman incelemesi ve 134 farklı tip lastik için
yuvarlanma direnci ve ıslak zemin yol tutuşuna ilişkin test
işlemleri gerçekleştirmişlerdir. Tespit edilen 500’den fazla
uygunsuzlukta, lastik etiketinin uygun iliştirilmediği,
açıkça okunamadığı veya etiketin lastik üzerinde
bulunmadığı görülmüştür. Teste gönderilen lastiklerin ise
%85’inin ıslak zemin yol tutuşu ve yuvarlanma direnci
deneylerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

AB Mevzuatının Daha Güçlü Uygulanması
MSTyr15’in diğer bir amacı da proje paydaşları tarafından alınan tedbirlerin uyumlaştırılarak
güvenli piyasa oluşturulması, tüketici güveninin artırılması ve daha güvenli yol koşullarının
sağlanmasıdır. Bu kapsamda iyi uygulama rehberleri, bilgi alışveriş için ortak prosedürler,
denetçiler için eğitimler ve ulusal düzeyde bazı etkinlikler düzenlenmiştir.
Ayrıca, denetimler için ayrı bir veri tabanı oluşturularak denetim verilerinin anlık olarak
kaydedilmesinin yanı sıra, numune alma ve teknik doküman inceleme aşamalarında proje
paydaşlarının aynı ürünü incelemesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu hedeflerin elde
edilmesi iki eylem ile desteklenmektedir.



Piyasa gözetimi otoritelerinin teknik uzmanlık kapasitesini artırarak, otoriteler arası
ilişkilerin geliştirilmesi
Üretici, tedarikçi, tüketici ve çevre ile ilgili sivil toplum örgütleri gibi paydaşlarla iletişim
ve bağlantı kurulması

Enerji Verimliliği – Yakıt Tasarrufu
Islak Zemin Yol Tutuşunun İyileştirilmesi – Güvenli Araçlar
Son 20 yılda enerji tüketimi hızla düşen ulaştırma sektöründe, daha etkin gerçekleştirilen piyasa
gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile yakıt verimliliği ve mevzuat uyumu hızla artmaktadır. Bu
nedenle, MSTyr15 Projesi, bu amaca katkıda bulunmayı ve Avrupa Birliği'nin 2021 yılına kadar AB
emisyon azaltma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Uygunluk oranının
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artırılması ile yıllık 105 GWh tasarruf sağlaması öngörülmektedir. Ayrıca, proje kapsamında
gerçekleştirilen etiket konrolleri ile etikette yer alan bilgiler doğrultusunda tüketicilerin güvenli
lastik seçmesine imkan sağlanmaktadır.

Uluslararası Faaliyetler
Dünya Sürdürülebilir Enerji Günleri 2018’de (WSED2018)
Lastikler İçin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Projesi (MSTyr15)
poster sunumu için seçilmiştir. 27 Şubat – 3 Mart 2018
tarihlerinde Avusturya, Wels’te yapılan etkinlikte proje ile
ilgili sunum PROSAFE yöneticisi Nicolaas Olie tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Bu tip etkinlikler, uluslararası platformlarda projenin
tanıtılması ve enerji verimliliğine ilişkin pozitif etkilerinin
sergilenmesi için mükemmel bir fırsat oluşturmaktadır. Bu
amaçla PROSAFE ekibi tarafından hazırlanan el ilanı, poster ve
sosyal medya materyalleri/resimlerine ulaşmak için tıklayınız.

Gelecek Adımlar
MSTyr15 kapsamında lastiklere ilişkin denetimlerin ve test sonuçlarının değerlendirilmesi katılımcı
ülkeler tarafından tamamlanmaktadır. Tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin alınacak önlemler
hakkında katılımcı ülkeler koordineli bir şekilde çalışmaktadır.
Ayrıca, MSTyr15 ve EEPLIANT2 ortak eylemlerinin her ikisi hakkında Avrupa Birliği Sürdürülebilir
Enerji Haftası’nda (EUSEW2018) bir seminer düzenlenmesi için PROSAFE tarafından başvuruda
bulunulduğunu memnuniyetle sunarız. Bu kapsamda, 5-7 Haziran 2018 tarihlerinde PROSAFE
liderliğinde ECOS ile organize edilecek konferansta piyasa gözetimi ve denetimi ile Avrupa Birliği
enerji verimliliği hedefleri yer alacaktır. Konuya ilişkin detaylar ayrıca bildirilecektir.

İletişim
İletişim: Nicolaas Olie, Yönetici, nico.olie@prosafe.org ve info@prosafe.org
MSTyr15 hakkında daha fazla bilgiye www.mstyr15.eu sitesinden ve @MSTyr15 Twitter hesabından
ulaşabilirsiniz.

Uyarı!
Yukarıda belirtilen sonuçlar katılımcı ülkelerin piyasalarından alınan numunelere ilişkindir. Rutin olarak
gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde olduğu gibi, denetim sonuçları otoritelerin
güvensiz ve uygunsuz ürünlerin tespit edilmesine ilişkin faaliyetlerini kapsamaktadır. Sonuçlar tüm
piyasanın istatistiksel durumunu temsil etmemektedir. Proje kapsamında yapılan testler, akredite
laboratuvarlarda gerçekleştirilmiş olup, enerji verimliliği ve tüketici güvenliğine ilişkin gereksinimlere
odaklanmaktadır.
Sorumluluk reddi
Bu PROSAFE bülteni, 696124 numaralı hibe anlaşması altında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve
İnovasyon programı tarafından desteklenen MSTyr15 Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Bu bültenin içeriği
yazarın kendi görüşünü temsil etmekte olup Avrupa Birliği’nin herhangi bir parçasının görüşünü temsil
etmeyebilir. Avrupa Birliği Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ajansı (EASME), içerik bilgilerinin herhangi
bir şekilde kullanılmasından doğacak sorumluluğu kabul etmemektedir.
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