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Amaç
Madde 1 — Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) hükümlerinin uygulanması konusunda
teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacı ile yayımlanmaktadır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Tebliğ 4703 sayılı Kanuna dayanılarak 08.09.2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında yer alan konularda, teknik şartnamelerin
hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla ve yapı malzemeleri ile ilgili olabilecek diğer teknik mevzuat ve
uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan ve yapı
malzemeleri sanayi temsilcilerinden oluşan ‘Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin (YAMTEK) görevlendirilmesi
ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanuna ve 08.09.2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
(89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
YAMTEK Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 4 — YAMTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığını temsilen dört üye,
b) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye,
c) Bakanlığın görevlendirdiği Onay Kuruluşları arasından, EOTA’da sözcü olmak üzere Bakanlıkça seçilecek
kuruluşu temsilen bir üye,
d) Gerçek ve tüzel kişiliği haiz, ülkemizi Avrupa Yapı Malzemesi Üreticileri Konseyinde temsil etme hakkını
kazanmış sektör örgütünü temsilen bir üye,
e) Bakanlığın görevlendirdiği Onaylanmış Kuruluşlar tarafından, AB Onaylanmış Kuruluşlar Grubunda
ülkemizi temsil etmek üzere seçilen veya bunun olmaması halinde, Onaylanmış Kuruluşları temsilen, bu kuruluşlar
arasından doğrudan Bakanlıkça seçilecek bir üye,
Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil
eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir.Bu üye kalan süreyi tamamlayana kadar
görev yapar. Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılmaları esastır. Gerekli olduğu hallerde yapılan
toplantılara YAMTEK üyesi kuruluşlardan yeteri sayıda temsilcinin katılması temin edilir.
Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin çalışma alanına giren konularda görüşlerine başvurmak üzere bir
"Danışma Kurulu" oluşturulur. Bu kurul aşağıdaki kurumların yetkililerinden oluşur.
a) Dış Ticaret Müsteşarlığını temsilen bir üye,
b) Çevre ve Orman Bakanlığını temsilen bir üye,
c) İçişleri Bakanlığını temsilen bir üye,
d) Sağlık Bakanlığını temsilen bir üye,
e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını temsilen bir üye,
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye,
g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye,
h) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye,
i) Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliğini temsilen bir üye,
j) Toplu Konut Yapımcıları Derneğini temsilen bir üye,
k) Türkiye Müteahhitler Birliğini temsilen bir üye,
l) İnşaat Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
m) Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
n) Elektrik Mühendisleri Odası’nı temsilen bir üye,
o) Kimya Mühendisleri Odasını temsilen bir üye
p) Mimarlar Odasını temsilen bir üye,

Bu Tebliğin yayımından sonra Danışma Kuruluna katılmak isteyebilecek kurum ve kuruluşların talepleri,
Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenecektir.
Madde 5 — YAMTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile en az üye tam sayısının 2/3’ü ile
toplanır ve oy çokluğu ile karar alır,
b) Komite, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanının başkanlığında toplanır.
Başkan vekilini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı üyeleri arasından Başkan seçer,
c) Komitenin sekreterya hizmetleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülür,
d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca gerçekleştirilir,
e) Toplantıda alınan kararlar, komite sekreterliği tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere
gönderilir,
f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlar üyelerce imzalanarak onaylanır,
g) Komitece gerekli görülen hallerde, Danışma Kurulu’nun görüşlerine başvurulur, Komite toplantılarına
temsilciler davet edilebilir,
h) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Gereği halinde, bu
çalışma gruplarına ilgili Danışma Kurulu üyelerinin de katılımını sağlar.
Madde 6 — Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında uygulanacak teknik şartnamelerin hazırlanması talimatlarının
verilmesinde ülke politikasını tespit etmek,
b) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan yapı malzemelerini imal, ithal veya ihraç eden
sektörün uyum süreci ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,
c) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında Yönetmeliğin temel gerekleri kapsamındaki mevzuata
ilişkin olarak yetkili ve uygulayıcı kuruluşlardan bilgi akışını sağlamak,
d) "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu" ve "Onaylanmış Kuruluşlar" dan ve sektörden gelen görüş ve
teklifleri değerlendirmek,
e) AB Komisyonu ve diğer uluslar arası kurum ve ilgili kuruluşlar bünyesinde konu ile ilgili düzenlenen
toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak,
f) Yönetmeliğin temel gerekleri alanındaki ve Yönetmeliği bağlayıcı nitelikteki mevzuatlarda yapılacak
revizyon çalışmaları veya yapı malzemeleri ile ilgili hazırlanacak yeni mevzuat taslaklarını inceleyerek, bunlara
ilişkin görüş ve önerilerini Yetkili Kuruluşa/Kuruluşlara bildirmek,
g) Yapı Malzemeleri sektöründe karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.
YAMTEK Kararlarının Değerlendirilmesi
Madde 7 — Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, alınan kararlar Yetkili Kuruluş/Kuruluşlar tarafından
değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Avrupa Yapı Daimi Komitesinde Temsil
Madde 8 — Komite kararları gereği halinde, Avrupa Yapı Daimi Komitesinde ülke pozisyonunun
belirlenmesinde esas alınır. Komite temsili, Bakanlık ve Bakanlığın belirleyeceği kuruluşlar tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 9 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 — Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
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