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YÖNETĐM KURULU 
KARAR TARĐHĐ :16.11.2007  
KARAR NO: 21  
 
 

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU 
HAKEM, GÖZLEMCĐ, TEMSĐLCĐ VE EĞĐTĐM GÖREVLĐLERĐ ĐLE DĐĞER GÖREVLĐLERE 

ÖDENECEK ÜCRETLERE ĐLĐŞKĐN TALĐMAT 
 

 
BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
Madde 1-(1) Bu  Talimatın amacı; Türkiye Eskrim Federasyonu’nun düzenlediği ve / 

veya izin verdiği Đl, Ulusal, Uluslar arası yarışma,müsabaka  ve turnuvalarda, etkinliklerde 
görevlendirilen hakem ve gözlemciler, hakem, gözlemci,  eğitimcileri, temsilciler ile 
yarışmalarda görevlendirilecek diğer görevlilerin, görev ücreti, ile sporcu, kafile yöneticisi, 
antrenör, Federasyon kurulları üyelerine planlı ve gündemli toplantıları için ödenecek, harcırah 
ve ulaşım ücretlerinin saptanması, ödeme prensip ve yöntemlerini belirlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 2-(1) Bu Talimat hükümleri, Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak 

organizasyonlarda  kulüp, hakem, gözlemci, eğitimci, temsilci, Federasyon kurulları üyelerini, 
yönetici, antrenör ve özel kuruluşlar ile görevli diğer personeli kapsar. 

 
Dayanak 
Madde 3-(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları 
Çerçeve Statüsü ile 16 Mart 2007  tarihli ve 26464  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen, 
a)Hakem  :Eskrim müsabakalarını belli yazılı kurallara göre yöneten kişiyi, 
b)Gözlemci  :Eskrim müsabakalarını bir düzen içerisinde oluşup oluşmadığını, 

hakemlerin görev bilincini izleyen kişi, kişileri, 
c)Eğitim Görevlisi :Hakem ve gözlemcilerin, sporcuların, eğitim gereksinimleri için 

açılan kurs ve seminerlerde ders veren kişiyi, 
d)Diğer Görevliler :Eskrim müsabakalarında, organizasyonlarında, etkinliklerinde alt 

yapı ve düzenlemeler ile ilgili yapılan görevlendirmeyi, 
e)Seans  :Eskrim müsabakalarında 1 birim görev ücreti hesaplamasında 

kullanılan kavramsal değeri, 
ifade eder. 
 
 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 
Hakem, Gözlemciler, Temsilciler ve Diğer Görevlilerin Görev Ücreti  
Madde 5-(1) Ulusal yarışmalarda, resmi ve özel yarışma ,turnuvalar ve müsabakalar ile 

diğer eskrim etkinliklerinde görevlendirilen hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere 
ödenecek görev ücretleri hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az bir kez Yönetim 
Kurulunca düzenlenerek yürürlüğe girer. 

 
Eğitim Görevlilerinin Görev Ücretleri 
Madde 6-(1) Đl ,bölgesel veya ulusal düzeyde hakem ve gözlemcilerin eğitimleri ile 

hakem ve antrenör yetiştirme kursu için görevlendirilen eğitim görevlilerine ödenecek görev 
ücretleri hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca 
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düzenlenir. Yönetim kurulu, Talimat kapsamı dışında kalan ek, iyileştirici , ödentileri de, bütçe 
olanakları çerçevesinde karar vererek uygulayabilir. 

(2) Bulunduğu il/ilçe sınırları içinde görev yapan eğitim görevlilerine harcırah ve ulaşım 
bedeli ödenmez. 

 
Harcırah  
Madde 7-(1) Ulusal veya il düzeyinde gerçekleştirilecek eskrim etkinliklerinde 

görevlendirilecek her türlü görev unvanına sahip kişiler ile eğitim görevlilerine, Federasyon 
kurulları üyelerine gündemli toplantılarında, görev ücreti ödenmeyen günler ve yolda geçen 
süreler için harcırah ödenir. Bir gün için ödenecek birim bedel, Maliye Bakanlığınca belirlenen 
Devlet Memurları Harcırah Esasları çerçevesinde, Maliye Bakanlığının resmi tebliği 
yayınlandıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır. 

(2) Harcırahın saptanmasında görevlilerin ikamet ettikleri merkezler ile yarışma yeri 
arasındaki uzaklık dikkate alınarak ödeme yapılır. Gidiş mesafesinde yolculuk süresi 24 saati 
aşan durumlarda iki gün, 24 saatten az yolculuk süresinde bir gün harcırahı ödenir. Km. 
hesaplamasında karayolları resmi haritası’nda belirlenen km. esas alınır. 

(3) Uçak ile yapılan yolculuklarda bilet üzerindeki gidiş ve dönüş tarihleri esas alınır. 
Hangi görevlilerin uçak ile yolculuk yapabileceklerine Yönetim Kurulu karar verir. Uçak bileti 
gün ve tarihleri arasındaki zaman;  
 a) 24 saatten az ise, bir günlük, 
 b) 24 saatten fazla ise iki günlük, harcırah ödenir. 

(4) Bulunduğu il/ilçe sınırları içinde görev yapan hakem, gözlemci ve diğer görevlilere 
görev ücreti dışında bir ödeme yapılmaz. 

 
Ulaşım Bedeli 
Madde 8-(1) Hakem, gözlemci ve eğitim görevlileri ve temsilciler ile yarışmalarda 

görevli diğer personelin, Federasyon kurulları üyelerinin gündemli toplantılarında, ulaşım 
bedellerinin saptanmasında; tren, otobüs, deniz otobüsü ve uçak ile yapılan yolculukları esas 
alınır. Ödemeler gidiş-dönüş olarak hesaplanır.  

(2) Ulaşım araçlarına göre yolculukların prensip ve yöntemleri: 
a) Uçak ile yapılan yolculuklarda, bilet gidiş-dönüş olarak alınmış ise, biletin fotokopisi 

yolcu tarafından imzalanarak Federasyona verilir, aslı ise; yolculuk sona erdikten sonra 48 saat 
içinde elden veya posta ile gönderilir. 

b) Uçak bileti ücretleri, sınıfına bakılmaksızın, ekonomik sınıf tarifesinden ödenir. Ancak; 
temsil hakkı, zorunlu seferlerde ekonomik sınıf koltuk olmaması ve protokol uygulamasının 
gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ile ekonomik sınıf uygulamasından belirli 
süreli olarak vazgeçilebilir. 

c) Karayolu ile yapılan yolculuklarda otobüs, tren, veya diğer toplu taşım araçları için 
ödenecek bedel, yarışmaların yapıldığı il/ilçenin belediye başkanlığınca belirlenen iller / ilçeler 
arası karayolu yolcu taşıma bedeli kadardır. Bilet ibrazı durumunda bilet üzerindeki tarife 
uygulanır. Ancak özel araçla ulaşımın sağlanması Federasyon tarafından onaylanırsa, Türkiye 
Eskrim Federasyonu adına otobüs bilet rayici kadar akaryakıt faturası belgelendirilir. 

d) Özel müsabakalarda görevlendirilen hakem, gözlemci ve temsilciler için ödenecek 
miktarlar bu talimat esaslarınca belirlenen bedellerden az olmamak koşulu ile yapılacak 
protokolde yer verilir. 

 
Müsabakaların Ertelenmesi 
Madde 9-(1) Müsabakalarda herhangi bir nedenle bir gün sonraya ertelenmesi 

durumunda hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere ilgili maddelerde belirtilen 
harcırahlarına ek olarak bir günlük harcırah daha  ödenir. 

 
Görev Ücreti Ödemelerinin Prensipleri 
Madde 10-(1) Görev ücretleri seans hesabına göre tahakkuk ettirilir. Seans hesabında 

gündüz bir, gece bir seans olarak değerlendirilir. Gündüz mesai saatlerini, gece ise mesai 
bitiminden sonraki zamanı ifade eder. 

(2)Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen faaliyetlerden tesislerin 
hazırlanmasında görevlendirilen mahalli personele, 3 sayılı tablodaki seans ücreti ödenir. 
Hazırlık çalışmaları dört saatten az olursa seans ücretinin yarısı ödenir. 
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(3)Gündüz ve gece seanslarının birleşmesi halinde dört saatten az devam eden 
müsabakalar için bir seans ücreti ödenir.  

(4)Resmi çalışma günlerinde gündüz bir, gece bir seans üzerinden, resmi tatil 
günlerinde ise her dört saatlik hazırlık ve müsabaka süresi için bir seanslık ücret ödenir. Ancak 
bir günde 3 seanstan fazla ödeme yapılamaz. 

(3) Federasyon yarışmalarında birinci paragraf hükümleri dikkate alınmaz   
 
Ödemelerde Kullanılacak Belgeler 
Madde 11-(1) Toplu Seyahat Yolluk Bildirimi (EK-1), Seans Ücret Bordrosu(Ek-2), 

görevlendirilen Federasyon yetkilileri tarafından düzenlenir. Federasyon Başkan Yardımcısı 
veya Genel Sekreter’in uygun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile tahakkuk gerçekleşir. 

 
Madde 12 -(1) Bu Talimat ile Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve 

uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
           Toplu Barınma 

Madde 13-(1) Federasyon müsabakalarında toplu barınma olanağı sağlanması 
durumunda yarışmalarda görev yapan, hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilerin barınma 
ve yemek giderleri Federasyon tarafından karşılanır. 

 
Yürürlük 
Madde 14-(1) Bu Talimat  16/11/2007 tarihinden geçerli olarak yayını tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 15-(1) Bu Talimat, hükümlerini Türkiye Eskrim Federasyon Başkanı yürütür. 
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                                                                                                                       EK - 1

               

BÜTÇE YILI   
20
0.. 

 
TOPLU SEYAHATLER YOLLUK BĐLDĐRĐMĐ                        

AĐT OLDUĞU 
AY 

     

Sıra 
No 

 Adı-
Soya
dı 

Yarışma 
veya 

Gösterideki 
Görevi 

Bölgesin
den 

Ayrılış 
Tarihi 

Bölgesi
ne 

Dönüş 
Tarihi 

Gün 
Adedi 

Bir 
Günlük 
Yevmiye
si (YTL.) 

Tutarı    
(YTL.) 

Geldiği 
Döndüğ
ü Şehir 

Taşı
t 

Cinsi 

Gidiş-
Dönüş 
Taşıt 
Ücreti 
(YTL.) 

Topla
m 

Tutar 
(YTL.) 

Damg
a 

Vergis
i      

(X) 

ELE 
GEÇEN    
(YTL.) 

Đmz
a 

 

1                
2                
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              

TOPLAM           0 1 0    
                  

..................................tarihinde ......................yapılan 

............................  Düzenleyen 
Birim 

Yetkilisi  
 

 iştirak  eden  kişi/kişilerin  seyahat ve  ikamet  yevmiyesi  ve  
yol  giderleri  

(Mutemet/Federasyon 
Görevlisi)  

...../..../
200..  

 

  .... /..../200..   
        Adı Soyadı      :        
         Ünvanı           :       
        Đmzası          :        
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 ÇEŞĐTLĐ ÖDEMELER BORDROSU    

ESKRĐM FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI ………………… …….Ücret Bordrosu Ait Olduğu Ay          

        
Bütçe Yılı                        
200... 

A L A C A K L I N I N  TAHAKKUK EDEN ALACAĞIN K E S Đ N T Đ L E R  
Toplam  

Adı ve Soyadı  
Görevi 
veya Đşi 

Saat 
Ücreti  

(Seans)  
(Saat) 
(Gün) 

TOPLAM    
Ücret  

Gelir    
Vergisi  

Damga    
Vergisi  

Kesintiler     
Toplamı  

Net Ele 
Geçen Đmza  Açıklama  Sıra 

No 

      (YTL.)   (YTL.) (YTL.) (YTL.) (YTL.)     
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
       T O P L A M                      
                        

........................................ tarihleri arasında ......................... yapılan .........................................     
 iştirak  eden  .....kişinin  seyahat ve  ikamet  yevmiyesi  ve  yol  giderleri       

.- YTL kendilerine ödenmiştir.  ……/…..200... ……/…..200.. 
        Düzenleyen  Tahakkuk Memuru 
        (Mutemet/Federasyon Görevlisi)    
      Adı Soyadı        :       
      Ünvanı               :        
      Đmzası               :        
                        


