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YÖNETİM KURULU : TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU 

KARAR TARİHİ :  27 OCAK 2008 

KARAR NO  :  22 

 

 

GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde – 1 

1.1. Bu Talimatın amacı; Federasyonumuzun düzenlediği, izin verdiği veya katıldığı tüm etkinliklerde 

görevlendirilenlere ödenecek harcırah ve ulaşım ücretlerinin ödeme ilke ve yöntemlerini 

belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde – 2 

2.1. Bu Talimat, Federasyonumuzun düzenlediği, izin verdiği veya katıldığı tüm etkinliklerde 

görevlendirilecek kişileri kapsar. 

 
Dayanak 

Madde – 3 

3.1. Bu Talimat; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ve Türkiye 

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

Madde – 4  

Bu Talimatta geçen; 

4.1. Federasyon :  Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu, 

4.2. Federasyon Başkanı :  Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını, 

4.3. Yönetim Kurulu : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Yönetim 

Kurulunu, 

4.4. Spor Kulübü :  Federasyonunun faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini, 

4.5. Hakem :  Federasyonun yarışmalarını belli yazılı kurallara göre yöneten kişiyi, 

4.6. Gözlemci : Etkinlikleri izleyen ve Federasyona rapor eden kişiyi, 

4.7. Eğitim Görevlisi : Eğitim gereksinimleri için açılan kurs ve seminerlerde ders veren kişiyi, 

4.8. Diğer Görevliler : Alt yapı ve düzenlemeler ile ilgili görevlendirilen kişileri, 

4.9. Seans : Birim görev ücreti hesaplamasında kullanılan kavramsal değeri tanımlar. 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Temel İlkeler 

 

Görev Ücreti 

Madde – 5 

Özerklik öncesinde Federasyonların etkinliklerinde görev alan personele, hakemlere, 

gözlemcilere ve diğer görevlilere  2001 / 2863 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 
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ilkeler çerçevesinde ve belirlenen göstergelerin memur katsayısı ile çarpımı sonucunda 

bulunan tutarda görev ücreti ödenmekte idi. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesinde Federasyonlar; “Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğüne bağlı Federasyonlar ” şeklinde tanımlandığından, özerklik sonrasında 

bu kararda belirlenen ilkeler ve belirtilen göstergeler üzerinden ücret ödenmesi ile ilgili 

uygulama, özerk federasyonlar açısından zorunluluk olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Buna 

göre; 

5.1. Genel Ücretler: Federasyonun Spor Dalları ile ilgili her alanda ve her düzeydeki etkinliklerinde 

görevlendirilen hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere ödenecek görev ücretleri; 

hesaplama prensipleri doğrultusunda, yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca düzenlenerek 

yürürlüğe girer. Federasyonun merkezi Ankara’da bulunduğundan; yurt içinde, Ankara’da ve 

Ankara dışında veya yurtdışına yapılan etkinliklerin harcırah ve yol gideri ödenecektir. 

5.1.1. Bulunduğu il veya ilçe sınırları içinde görev alan görevlilere şehir içi ulaşım ücretleri ile 

görev ücreti ödenir. Bu ödemelerin nasıl olacağı Başkanlık Onayı ile belirlenir. 

5.1.2. Görev ( Seans ) ödemesi alan kişi, aynı günler için ayrıca yevmiye alamaz, 

5.1.3. Görev ( Seans ) ödemesi yapılmayan diğer görev günleri ve yolda geçen günler için 

yevmiye ödenir. 

5.1.4. Bir gün için ödenecek birim bedel, Maliye Bakanlığınca Devlet Memurları için belirlenen 

Harcırah Esasları çerçevesinde birinci derecedeki devlet memuru harcırah bedelinden az 

olamaz. Bu bedel; Maliye Bakanlığının resmi tebliği doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı 

ile belirlenir ve Başkanlık Onayı ile düzenlenerek uygulanır. 

5.1.5. Resmi ödeme tutarı dışında Yönetim Kurulu Kararıyla verilen ek ödemelerden % 15 Gelir 

Vergisi kesilir. 

5.1.6. Ücretlerin ödemelerinde toplam tutar üzerinden Damga Vergisi ve Gelir Vergisi kesintisi 

yapılacaktır. Ancak; Gelir Vergisi Kanununun 29 – 4. Maddesi uyarınca, hakemlere 

ödenecek  görev ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaz, sadece damga vergisi kesilir. 

5.1.7. Hakemler dışındaki görevlilere ödenen ücretlerden gelir ve damga vergisi kesilir. Görev 

ücreti ve gündelik ödemelerinde; Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen 1. Derecedeki 

Devlet Memuruna ödenen görev ve gündelik ücretin aşan kısmı üzerinden Gelir Vergisi 

kesintisi yapılır. Yurtdışı etkinlikler için ödenecek gündeliklerde de aynı usul geçerli 

olacaktır. 

5.1.8. Federasyon tarafından yurtiçinde veya yurtdışında her türlü Federasyon etkinliklerinde 

görevlendirilen sporcular ile idareci ve antrenörlerine ödenecek gündelikler; her yıl için, 

Yönetim Kurulu Kararı ile ayrıntılı bir biçimde belirlenerek uygulanır  

5.1.9. Görevlilerin ulaşımlarının ne şekilde sağlanacağı ve ücretlerinin nasıl olacağı Başkanlık 

Onayı ile belirlenir. 

5.1.10. Görevlilerin barınma, beslenme ve zorunlu giderlerinin nasıl olacağı ve ne şekilde 

karşılanacağı Başkanlık Onayı ile belirlenir. 

5.1.11. Yönetim Kurulu; Talimat kapsamı dışında kalan ek iyileştirici ödentileri de, bütçe 

olanakları çerçevesinde karar vererek uygular. 

5.1.12. Bir günlük etkinliklerde yol dahil 3 gün, 2 günlük yarışlarda yol dahil 4 gün, yolculuğun 24 

saatten uzun sürdüğü yerlerde yapılan etkinliklerde ise bir gün artırılarak harcırah ödenir. 

5.1.13. Uçak ile yapılan yolculuklarda; bilet üzerindeki gidiş ve dönüş tarihleri temel alınır. Hangi 

görevlilerin uçak ile yolculuk yapabilecekleri Başkanlık Onayı ile belirlenir. 

 

Hakemler, Gözlemciler, Temsilciler ve Diğer Görevlilerin Görev Ücreti 

Madde – 6 

6.1. Federasyonun Spor Dalları ile ilgili her alanda ve her düzeydeki etkinliklerinde görevlendirilen 

hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere ödenecek görev ücretleri; hesaplama prensipleri 

doğrultusunda, yılda en az bir kez Yönetim Kurulu Kararıyla düzenlenir ve Başkanlık Onayı ile 

son şekli verilerek uygulanır. 
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Eğitim Etkinliklerinin Görev Ücretleri 

Madde – 7 

7.1. Hakem, gözlemci, antrenör ve diğer alanlarda yapılacak her düzeydeki eğitim etkinliklerinde 

görevlendirilen eğitim ve destek hizmetleri görevlilerine ödenecek görev ücretleri; hesaplama 

prensipleri doğrultusunda, yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca düzenlenir ve Başkanlık Onayı 

ile son şekli verilerek uygulanır. 

 

Ulaşım Ücretleri 

Madde – 8 

8.1. Federasyonun Spor Dalları ile ilgili her alanda ve her düzeydeki etkinliklerinde 

görevlendirilenlerin ulaşım bedellerinin saptanmasında; Başkanlık Onayı temel alınır. Ödemeler 

gidiş – dönüş olarak hesaplanır. 

8.2. Ulaşım araçlarına göre yolculukların prensip ve yöntemleri: 

8.2.1. Uçak ile yapılan yolculuklarda; bilet gidiş-dönüş olarak alınmış ise, biletin fotokopisi veya 

aslı yolcu tarafından Federasyona verilir. 

8.2.2. Uçak bileti ücretleri, sınıfına bakılmaksızın ödenir. 

8.2.3. Karayolu ile yapılan yolculuklarda otobüs, tren, veya diğer toplu taşım araçları için 

ödenecek bedel, yarışmaların yapıldığı il veya ilçenin gerçek taşıma bedeli kadardır. Ayrıca 

bilet sunulması durumunda bilet üzerindeki fiyat uygulanır. 

8.2.4. Özel araçla ulaşımın sağlanması Başkanlık Onayı ile Belirlenir. 

8.2.5. Özel yarışmalarda görevlendirilen hakem, gözlemci ve temsilciler için ödenecek miktarlar 

bu talimat Ġlkelerince belirlenen bedellerden az olmamak koşulu ile yapılacak protokolde 

belirlenir. 

 

Etkinliğin Ertelenmesi 

Madde – 9 

9.1. Etkinliğin herhangi bir nedenle bir veya iki gün sonraya ertelenmesi durumunda; görevlilere ilgili 

maddelerde belirtilen alacaklarına erteleme gün sayısı kadar alacak eklenir. 

 

Görev Ücreti Ödemesi 

Madde – 10 

10.1. Görev ücretleri; seans veya ders saati hesabına göre ödenir. Buna göre; resmi çalışma günlerinde 

her bir gün için toplam iki seans, tatil günlerinde yapılan görevlerde ise; her bir gün için toplam üç 

seans ödenir. Ders saati ücretleri ise ders programına göre düzenlenir ve programdaki süre temel 

alınır. 

 

Ödemelerde Kullanılacak Belgeler 

Madde – 11 

11.1. Ödemelerde kullanılacak tüm belgeler Başkanlık Onayı ile görevlendirilen mutemet tarafından 

düzenlenir. 

11.2. Etkinlikle ilgili belgelerin tam ve doğru olarak düzenlenmesinden birinci derecede mutemet 

sorumludur. 

 

Barınma ve Beslenmenin Karşılanması 

Madde – 12 

12.1. Federasyonun Spor Dalları ile ilgili her alanda ve her düzeydeki etkinliklerinde 

görevlendirilenlerin barınma ve beslenmelerinin Federasyonca karşılanması durumunda; 

görevlilere yevmiyeleri 3/1 oranında ödenir. Barınma ve beslenmelerinin karşılandığı günlerde 

görevlilere görev ücreti ödeniyor ise; görev ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son İlkeler 

Talimatta Yer Almayan Konular 

Madde – 13 

13.1. Bu Talimatta yer almayan konularda karar almaya ve uygulamaya Federasyon Başkanı yetkilidir 

 

Yürürlük 

Madde – 14 

14.1. Bu Talimat; Genel Müdürlük ile Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde – 15 

15.1. Bu Talimat ilkelerini Federasyon Başkanı yürütür.  

 

 

UYGUNDUR 

..  /  ..  /  2008 

 

 

 

Dr. Ahmet HADĠMOĞLU 

Federasyon Başkanı                                                             

 


