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ilgi: 10.08.2017 tarihli ve 516 sayili yazimz.

ilgide kayitli yazida, yetkili kurulu^lar tarafindan diizenlenen egitime katilarak piyasa 
gdzetimi ve denetimi sertifikasi almi§ olan ve 6245 sayili Harcirah Kanimunun 33 uncii 
maddesinin (b) fikrasmda sayilanlar di§inda kalan personele, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayili 
Sanayinin Geli§tirilmesi ve tjretimin Desteklenmesi Amaciyla Bazi Kanun ve Kanun 
Hiikmimde Karamamelerde Degi§iklik Yapilmasma Dair Kanunun 71 inci maddesiyle 4703 
sayili Urunlere ili§kin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulamnasina Dair Kanuna 
eklenen ek 1 inci maddesi 9er9evesinde piyasa gozetimi ve denetimi faaliyeti kapsaminda 
memuriyet mahalli di§inda gorevlendirilmeleri halinde 6245 sayili Kanuna gore miistahak 
olduklari giindeliklerin bir bu9uk kati tutarinda giindelik ddendigi belirtilerek, bu 
duzenlemenin ilgililere yapilacak konakiama gideri odemelerini de etkileyip etkilemeyecegi 
hususunda dil§ulen tereddut hakkinda Bakanligimiz gdru§u talep edilmektedir.

Bilindigi tore, 6245 sayih Kanunun 33 uncii maddesinin (d) fikrasmda; “Bu Kanun 
hukumlerine gore giindelik ddenenlerden ((b) fikrasina gore giindelik Odenenler hari9) yurt 
i9inde yatacak yer temini i9in ddedikleri ucretleri belgelendirenlere, beige bedelini a§mamak 
iizere gundeliklerinin taraamma kadar olan kismi ayrica odenir.” denilmekte, 2018 yili 
Merkezi Yonetim Biit9e Kanununa ekli (H) i§aretli cetvelin “I- Yurt i9inde Verilecek 
Giindelikler (Madde : 33)” boltimiine ili^kin dip notunda “6245 sayili Harcirah Kanununun 33 
iincu maddesinin (b) fikrasina gore yatacak yer temini i9in ddenecek iicretlerin hesabmda 
gundeliklerinin % 50 artirimh miktari, (d) fikrasina gOre yapilacak bdemelerde ise 
gorevlendirmenin ilk 10 gunii i9in gundeliklerinin % 50 artirimh miktari, takip eden 80 gunu 
i9in gundeliklerinin %50 si, miiteakip 90 gunii i9in ise mustahak olduklari gundeliklerinin % 
40’1 esas alinir.” hiikmu yer almaktadir.

Diger taraftan, 4703 sayili Kanunun ek birinci maddesinde; “Yetkili kurulu§lar 
tarafindan diizenlenen egitime katilarak piyasa gozetimi ve denetimi sertifikasi almi§ olan 
personele, fiilen piyasa gdzetimi ve denetimi i9in gorevlendirilmeleri halinde 10/2/1954 tarihli 
ve 6245 sayih Harcirah Kanununa gore hak ettikleri giindeliklerin bir bu9uk kati tutarinda 
gundelik odenir. “ hiikmune yer verilmi§ bulunmaktadir.

Bu hiikumlere gore, piyasa gdzetimi ve denetimi faaliyeti 9er9evesinde memuriyet 
mahalli di^inda gdrevlendirilenlere 4703 sayih Kanunun ek 1 inci maddesi geregince 6245
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sayili Kanuna gore hak ettikleri gundeliklerin bir bu9uk kati tutarinda giindelik odenmesi, 
konaklaraa gideri odemelerinde de bu gundelikler esas almarak Merkezi Yonetim But^e 
Kanununa ekli (H) i§aretli cetvelin dip notunda yer alan esaslar dahilinde ddeme yapilmasi 
gerektigi mtitalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

(e-imzalidir)
H. Abdullah KAYA 

Bakan a. 
Muste§ar

MX
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