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“ HARCIRAH TALİMATI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 

HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE 
ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN TALİMAT 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

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

/ veya izin verdiği İl, Ulusal, Uluslar arası yarışma 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 Ana 
Statüsü ile 03 Kasım 2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen, 
a)Hakem  :Masa Tenisi müsabakalarını belli yazılı kurallara göre yöneten 

kişiyi, 
b)Gözlemci  :Masa Tenisi müsabakalarını bir düzen içerisinde oluşup 

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

açılan kurs ve seminerlerde ders veren kişiyi, 
ç)Diğer Görevliler :Masa Tenisi organizasyonlarında, etkinliklerinde alt yapı ve 

düzenlemeler ile ilgili yapılan görevlendirmeyi, 
d)Seans  :Masa Tenisi müsabakalarında 1 birim görev ücreti hesaplamasında 

kullanılan kavramsal değeri, 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

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

Masa Tenisi 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) İl ,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 
düzenlenir. Yönetim kurulu, Talimat kapsamı dışında kalan ek, iyileştirici , ödentileri de, bütçe 
olanakları çerçevesinde karar vererek uygulayabilir. 



(2) Bulunduğu il/ilçe merkez sınırları içinde görev yapan eğitim görevlilerine harcırah 
ödenmez, yol giderleri karşılanır.  (Ancak aynı ilin merkez ilçesi dışında kalan ilçelere ikamet 
yevmiyesi ödenir seyahat yevmiyesi ödenmez.             

 
Harcırah  
Madde 7-(1) Ulusal veya il düzeyinde gerçekleştirilecek Masa Tenisi faaliyetlerinde 

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 1. Derecedeki Devlet Memuru harcırah 
bedelinden az olamaz. Maliye Bakanlığının resmi tebliği yayınlandıktan sonra Yönetim Kurulu 
kararı ile uygulanır. 

 
(2) 1 günlük yarışlarda yol dahil 3 gün  
     2 günlük yarışlarda yol dahil 4 gün  
     Yol mesafesi uzun olan illerde   yapılan 2 günlük yarışlarda yol dahil 5 gün üzerinden 

harcırah ödenir.  
(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 
yol giderleri ve görev ücreti dışında bir ödeme yapılmaz. 

(5) Uluslararası müsabakalarda ülkeden çıkış – ülkeye dönüş günleri dahil  harcırahları 
19 Şubat 2003 tarih ve 25025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.02.2003 tarih ve 
2003/5225 sayılı cetvele göre ve Uluslar arası ülkenin yayımlamış olduğu Reglamana göre 
ödenir. 

(6) Kamplarda iaşe ve ibateleri sağlanan günlerde 1/3 oranın cep harçlığı ile yol 
harcırahı  ödenir.    

 
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  
Masa Tenisi  Federasyonu adına otobüs bilet rayici kadar akaryakıt faturası belgelendirilir. 

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

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

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

 
 



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

iki seans olarak adlandırılır. 
(2)İki günlük yarışlarda dört seans  ücreti ödenir. 
 
 
Ödemelerde Kullanılacak Belgeler 
Madde 11-(1) Toplu Seyahat Yolluk Bildirimi (EK-1), Banka Hesap Bildirim Cetveli (Ek-

2), Seans Ücret Bordrosu(Ek-3), Ders Ücretleri Bordrosu (EK-4) görevlendirilen Federasyon 
yetkilileri tarafından düzenlenir. 

 
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 harcırahlarından karşılanır. 

 
Yürürlük 
Madde 14-(1) Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun resmi 

web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             
Yürütme 
Madde 15-(1) Bu Talimat, hükümlerini Masa Tenisi Federasyonu Başkanı yürütür.  
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MASA TENİSİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
          
...../..../200.. tarihinde ........................ilinde yapılan ................................... 
adıma/adımıza tahakkuk ettirilecek harcırah, seans, ücret ve ücret sayılan alacaklarımızın aşağıda isimlerimizin karşısında belirtin banka şubesi 
nezdindeki hesap numaralarına  
aktarılmasını arz ederim..../.../200.. 
          

HAK SAHİBİNİN / SAHİPLERİLERİNİN  

Sıra No 
Adı 

Soyadı Görevi 

Alacak 
Toplamı (Net 

Tutarı) Banka Adı  Şube Adı 
E.F.T. 
Kodu 

Şube 
Kodu Hesap No (*) İmza  

1                   

2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   

T O P L A M              
          

Yukarıdaki imzaların hak sahiplerine ait olduğu tasdik 
olunur.        

      İncelenmiş olup, gönderilmesi uygundur.  

Yetkilendirilen Federasyon Görevlisi      
       Tahakkuk Memuru  
 Adı/Soyadı/İmza     Adı/Soyadı/İmza  
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 ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU    

MASA TENİSİ 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 İ N T İ L E R  
Toplam  

Adı ve Soyadı  
Görevi 
veya İşi 

Saat Ücreti  (Seans)  
(Saat) (Gün) 

TOPLAM    
Ücret  

Gelir    
Vergisi  

Damga 
Vergisi 

Kesintiler 
Toplamı  

Net Ele 
Geçen 

İmza  Açıklama  Sıra 
No 

      (YTL.)   (YTL.) (YTL.) (YTL.) (YTL.)    
1            1 
2            2 
3            3 
4            4 
5            5 
6            6 
7            7 
8            8 
9            9 
10            10 
11            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               :        
      İmzası               :        
                        


