


iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

2 
 

e) Onaylanmış kuruluşları temsilen bu kuruluşlar arasından Bakanlıkça 
seçilecek bir üye, 

f) Kişisel koruyucu donanım ithal eden ve üreten firmalar arasından 
Bakanlıkça seçilecek en az iki üye, 

g) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilen bir üye, 

ğ) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye, 

h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye, 

ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye. 

(2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar 
tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi 
halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev 
yapar. Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılmaları esastır. 

KKDTEK’in çalışma usul ve esasları 
MADDE 5 – (1) KKDTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürü Başkanlığı’nda toplanır. 

b) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile en 
az üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. 

c) Başkan vekili, Başkanın olmadığı durumlarda komiteye Başkanlık 
etmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeleri arasından Başkan 
tarafından seçilir. 

ç) Komitenin sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca 
yılda en az iki kez gerçekleştirilir. 

e) Her toplantı sonrasında alınan kararların yer aldığı karar defteri 
sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır. 

f) Komitece gerek görüldüğü hallerde, konu ile ilgisi bulunan diğer kurum ve 
kuruluşlardan temsilciler gözlemci olarak davet edilebilir. 

g) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma 
grupları oluşturabilir. 

KKDTEK’in görevleri 
MADDE 6 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel 
koruyucu donanımları imal, ithal veya ihraç eden sektör ile ilgili mevcut durumu 
tespit etmek, 

b) Yönetmeliğin temel gerekleri kapsamındaki mevzuata ilişkin olarak yetkili 
ve uygulayıcı kuruluşlardan bilgi akışını sağlamak, 
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c) Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin teknik mevzuata uyum düzeyini 
belirlemek ve geliştirmek, 

ç) Teknik düzenlemeler hakkında geribildirim alınmasını sağlamak, 

d) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluşlar veya sektörden 
gelen görüş ve teklifleri değerlendirmek, 

e) AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek 
toplantılara katılım sağlamak için toplantılarla ilgili bilgi alışverişini sağlamak, 

f) Yönetmeliğin temel gerekleri alanındaki ve Yönetmeliği bağlayıcı nitelikteki 
mevzuatta yapılacak değişiklikleri takip ederek kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili 
hazırlanacak yeni mevzuat taslakları hakkında görüş ve önerilerini yetkili 
kuruluşa/kuruluşlara bildirmek, 

g) Kişisel Koruyucu Donanımlar sektöründe karşılaşılan sorunları tespit 
etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak, 

ğ) Sektörün ihtiyacına yönelik olarak öncelikli çalışma alanlarını belirleyerek 
işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve ortak faaliyetler yürütmek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

KKDTEK kararlarının değerlendirilmesi 
MADDE 7 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, alınan kararlar 

yetkili kuruluş/kuruluşlar tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı yürütür. 
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