
DAĞITIM YERLERİNE
 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair
Kanunun ek birinci maddesinde; "Yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitime katılarak piyasa
gözetimi ve denetimi sertifikası almış olan personele, fiilen piyasa gözetimi ve denetimi için
görevlendirilmeleri hâlinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri
gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkûr maddede belirtilen "Yetkili Kuruluş" ifadesi aynı Kanunun Tanımlar başlıklı 3 üncü
maddesinin (l) bendinde; "  Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeyeYetkili kuruluş:
yasal olarak yetkili bulunan ve bu Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla
uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşunu," şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda,  644 sayılı  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde;

"a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik
hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.

….,
h)  Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin

denetlenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı
denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına
ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara
belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

…,
m) Yapılarda kullanılacak malzemelerin kullanım amacına uygunluğuna dair esasları

belirlemek, koordinasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yürütmek, yapı malzemelerine ilişkin
standartların hazırlanıp yayımlanmasını sağlamak.

n) Yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil ve kullanma safhalarında her türlü mekânda ve
ortamda gözetim ve denetimini yapmak, yapı malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili
standarda göre yapmak, yaptırmak ve laboratuvar altyapısını geliştirmek." hükümleri yer almakta
olup, Bakanlığımızın yasal olarak ürünlere ilişkin yasal mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yetkili
olduğu anlaşılmaktadır.

Aynı zamanda, Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden, anılan maddede
belirtilen sertifika ile ilgili görüş talep edilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının
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denetiminde çalışacak personele, Bakanlığımız tarafından hazırlanan esaslara göre eğitim verildiği,
yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların yetki belgesi taşımaya hak kazandığı ve kendilerine
"Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kimlik Kartı" verildiği, bu kimlik kartının ise maddede belirtilen
sertifika olduğu değerlendirilmiştir.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün başka bir kamu idaresine vermiş olduğu 12.04.2018 tarihli ve
77078042-125.03-[528.1152]-3075 sayılı görüş yazısında, "Bilindiği üzere, 6245 sayılı Kanunun
33 üncü maddesinin (d) fıkrasında; "Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ((b)
fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri
belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca
ödenir." denilmekte, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin "I- Yurt
İçinde Verilecek Gündelikler (Madde 33)" bölümüne ilişkin dip notunda "6245 sayılı Harcırah
Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin
hesabında gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise
görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için
gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin % 40'ı esas
alınır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4703 sayılı Kanunun ek birinci maddesinde; "Yetkili kuruluşlar tarafından
düzenlenen eğitime katılarak piyasa gözetimi ve denetimi sertifikası almış olan personele, fiilen
piyasa gözetimi ve denetimi için görevlendirilmeleri hâlinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik
ödenir." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre "Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti çerçevesinde memuriyet mahalli
dışında görevlendirilenlere 4703 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince 6245 sayılı Kanununa
göre hak ettikleri gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenmesi, konaklama gideri
ödemelerinde de bu gündelikler esas alınarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli
cetvelin dip notunda yer alan esaslar dahilinde ödeme yapılması gerektiği mütalaa
edilmektedir." denilmiştir.

Bu itibarla; piyasa gözetimi ve denetimi sertifikası almış olan personele, fiilen piyasa
gözetimi ve denetimi için memuriyet mahalli dışında görevlendirilmeleri hâlinde gündeliklerinin
bir buçuk katı tutarında gündelik ile konaklama giderlerinde bu gündelikler esas alınarak Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin dip notunda yer alan esaslar dahilinde ödeme
yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
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