YÖNETĠM KURULU
KARAR TARİHİ : 30.11.2008

KARAR NO

: 15
TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ ĠLE DĠĞER
GÖREVLĠLERE ÖDENECEK ÜCRETLERE ĠLĠġKĠN TALĠMAT
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu
Talimatın amacı; Türkiye Dans Sporları Federasyonunca
düzenlenecek ve / veya izin vereceği her türlü İl, Ulusal, Uluslar arası yarışma ve
turnuvalarda, etkinliklerde görevlendirilecek 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, ücret ödemeleri
usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Talimat Türkiye Dans sporları Federasyonunca Dansla ilgili Yurt
içinde ve Yurt dışında yapılacak her türlü organizasyonlarda görevlendirilecek hakem,
gözlemci, eğitimci, temsilci, Federasyon kurulları üyelerini, yönetici, antrenör ve özel
kuruluşlar ile görevli diğer personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3- 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 5 Mayıs 2007 tarihli ve 26523 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen:
Kanun : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunu,
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü
Ana Statü: Kanun’un Ek 9’uncu Maddesi uyarınca 15.05.2007 tarih ve 26523
sayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren GSGM Özerk Spor Federasyonları
Çerçeve Statüsüne dayalı olarak çıkarılan, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana
Statü’sünü,
Federasyon
: Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nu,
Yönetim Kurulu
: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,
BaĢkan
: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanını,
BaĢkan Vekili
: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkan Vekilini,
Genel sekreter
: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Genel Sekreterini,
Hakem
: Dans yarışmalarını belli yazılı kurallara göre yöneten kişiyi,
Gözlemci
: Dans yarışmalarının bir düzen içerisinde oluşup
oluşmadığını, hakemlerin görev bilincini izleyen kişi, kişileri,
Eğitim Görevlisi
:Hakem ve gözlemcilerin, sporcuların, eğitim gereksinimleri
için açılan kurs ve seminerlerde ders veren kişiyi,
Diğer Görevliler :Dans organizasyonlarında, etkinliklerinde alt yapı ve
düzenlemeler ile ilgili yapılan görevlendirmeyi,
Seans
: Federasyonun Yurtiçi ve Yurt Dışı Faaliyetlerinde 1 birim
görev ücreti hesaplamasında kullanılan kavramsal değeri ifade eder.
Harcırah
:Federasyonun
yurtiçi
ve
yurtdışı
faaliyetlerinde
görevlendirilen kişilere ödenen ücreti, ifade eder.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Esas Hükümler
Hakem, Gözlemciler, Temsilciler ve Diğer Görevlilerin Görev Ücreti
Madde 5- 1)Federasyon tarafından yurtiçi ve yurt dışı yarışmalarda , resmi ve özel
yarışma ve turnuvalar ile diğer Dans etkinliklerinde görevlendirilen hakem, gözlemci,
temsilci, antrenör, Sporcu, ve diğer görevlilere,
2) Federasyonca istihdam edilen sözleşmeli personele,
3) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda
Federasyonda görevlendirilen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personeline,
4) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde, diğer Federasyon ve kurumlarda görev
yapmakta olan personele,
5) Federasyon faaliyetlerinde fahri olarak görev yapan kişilere,
Ödenecek görev ücretleri hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az bir kez
Yönetim Kurulunca düzenlenerek yürürlüğe girer.
Harcırah Ödemeleri
Madde 6-Harcırah; ulaşım ve taşıma giderleri, yevmiye, taksi masraflarını ve
zaruri giderleri ihtiva eder. Kişi, bunların birini, birkaçını veya hepsini hak edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yol Giderleri
Yurt Ġçi Yol Giderleri
Madde
7-Yurt
içinde
yapılacak
olan
yolculuklarda,
kişilerin
görevlendirildikleri/katıldıkları yer, ikamet ettikleri ilin ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet
ettikleri yerden başka il veya ilçede ise görevlilerin/katılanların ulaşım için kullandığı araç
ücreti (otobüs, tren, uçak, v.b) ödemesi yapılacaktır. Kullanılacak araç Federasyon
Yönetim Kurulu adına Başkan veya yetki vereceği kişilerce tespit edilecektir.
Yurt DıĢı Yol Masrafı
Madde 8-Yurt dışına yapılacak yolculuklarda, ekspres ve yataklı vagon ücreti
dahil olmak üzere, tren, otobüs, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir.
Yurt dışında zorunlu hallerde diğer ulaşım giderleri de ödenecektir. Kullanılacak araç
Federasyon Yönetim Kurulu adına Başkan veya yetki vereceği kişilerce tespit edilecektir.
Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Yol Ücretlerinin Ödenmemesi Halleri
Madde 9- İkamet ettikleri ilin ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri yerden
başka il veya ilçede veya yurt dışında görevlendirilen/katılan kişilerin gidiş-dönüş otobüs,
tren, uçak ücreti herhangi bir kurum, kuruluş, tüzel kişi veya sponsorlar tarafından
karşılanması durumunda herhangi bir ulaşım ücreti ödenmeyecektir.
Taksi Ücreti
Madde 10-Federasyonca yurtiçinde ve yurt dışında düzenlenecek olan her türlü
toplantı, seminer, kurs v.b faaliyetlerde görevlendirilecekler/katılacaklar ile federasyon
işleri için zorunlu hallerde kullanılan taksi ücreti ödenecektir. Taksi ücretinin verilmesinde
beyan esas alınacaktır.
Konaklama
Madde 11- İkamet ettikleri ilin ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri
yerden başka il veya ilçede veya yurt dışında görevlendirilen/katılan kişilerin konaklama
bedelleri, ilgili organizasyonun konaklamayı üstlendiği durumlar hariç, Federasyonca
ödenecektir.
Görevlendirme
Madde 12-Yurtiçi ve yurtdışı her türlü görevlendirmeler, Yönetim Kurulu kararı ile
Yönetim adına Federasyon Başkanı ve/veya yetki vereceği kişilerce yapılacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yevmiyeler
Yurtiçi veya YurtdıĢı Görev Ücretleri Miktarı
Madde 13-Yurtiçi veya Yurtdışı ücretleri görevlendirilen/katılanlar için Bakanlar

Kurulu kararı esasları doğrultusunda her yıl belirlenen miktara uygun olarak ödenir.
Federasyon Yönetim Kurulu gerektiğinde bu miktarları değiştirmeye veya uygun görülen
kişilerin gündelik miktarlarını artırmaya yetkilidir.
Yurtiçinde ve yurtdıĢında Görevlendirilenlerin Gündeliği
Madde 14- İkamet ettikleri ilin ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri
yerden başka il veya ilçede veya yurt dışında görevlendirilenlere/katılanlara görevde
oldukları günler ile yolda geçen günleri için gündelik verilir. Aynı şehirde
görevlendirilenlerin geçici görevli oldukları günler için gündelik, yevmiye veya seans
ücreti verilir.
Yurtiçi ve YurtdıĢında Görevlendirilenlerin 1/3 veya 2/3 Gündelikleri
Madde 15- İkamet ettikleri ilin ilçeleri de dahil olmak üzere ikamet ettikleri
yerden başka il veya ilçede veya yurt dışında görevlendirilen/katılan kişilerin yeme, içme
ve konaklama ücretinin herhangi bir kurum, kuruluş, tüzel kişi veya sponsorlar tarafından
karşılanması durumunda 1/3 veya duruma göre 2/3 (oda kahvaltı konaklamalarda)
gündelik ödenir.
Mahalli Personel Seansları
Madde 16-Federasyonca düzenlenecek her türlü faaliyet esnasında, faaliyetin
yapılacağı yerden personel görevlendirilebilir. Bakanlar Kurulunun 31.08.2001 tarih ve
24509 sayılı esaslarına uygun olarak ücretleri ödenir. 1 (bir) yerel personel seansı 4
(Dört) saati ifade eder. Mahalli personele görevli oldukları süre kadar ödeme yapılabilir.
Mahalli personele bir günde en fazla 3 (üç) seans ödeme yapılabilir. Yönetim kurulu bu
miktarlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.
Eğitim-Öğretim Görevlileri Ücretleri
Madde
17-Federasyonca
düzenlenecek
her
türlü
eğitim
faaliyeti
esnasında;Bakanlar Kurulunun 31.08.2001 tarih ve 24509 sayılı esaslarına göre antrenör
ve hakem kurslarında kurs yönetici/eğitmenlerine 250 gösterge, antrenör kurslarında
kurs eğitmenlerine 500 gösterge üzerinden ücret ödenir. Öğretim görevlisi (eğitmen)
seansı 1 (bir) saati ifade eder. Öğretim görevlilerine (eğitmenlere) görevli oldukları süre
kadar ödeme yapılabilir. Bir günde en fazla 8 (sekiz) saat ödeme yapılabilir. Yönetim
Kurulu göstergelerde değişiklikler yapmaya yetkilidir.
Hakem Seansları
Madde 18-Hakemlere ödenecek seans ücretleri Bakanlar Kurulunun 31.08.2001
tarih ve 24509 sayılı esaslarına göre seans başına; Uluslararası hakem 600, ulusal hakem
550, bölge hakemi 500, aday hakem 450 gösterge üzerinden ücret ödenir. Hakem seansı
4 (Dört) saati ifade eder. Hakemlere görevli oldukları gün kadar ödeme yapılabilir.
Yönetim kurulu göstergelerde değişikliler yapmaya yetkilidir.
Eğitim-Öğretim
Görevlileri ile
Hakemlerin
Konaklama
ve
Diğer
Giderlerinin Ödenmeme Halleri
Madde 19-Çeşitli kurum, kuruluş, tüzel kişi veya Sponsorlar tarafından
düzenlenecek Federasyon Faaliyetlerinde farklı şehirlerden görevlendirilen/katılan öğretim
görevlileri v.b hakemlerin konaklama, yeme-içme ücretleri, seans ücretleri ve gidiş-dönüş
ulaşım ücretleri ilgili kurum, kuruluş, tüzel kişi veya Sponsor tarafından karşılanması
halinde Federasyonca görevlilere/katılanlara ücret ödenmez.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
YarıĢmaların Ertelenmesi
Madde 20 Yarışmaların 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.
ALTINCI BÖLÜM
Ödemelerde Kullanılacak Belgeler
Madde 21-(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 ve Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilecek
kişilerin uygun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile tahakkuk gerçekleşir.

YEDĠNCĠ BÖLÜM
Kesintiler
Damga Vergisi Kesintisi
Madde 22-Federasyonca yapılacak tüm gündelik ve seans ödemelerinde damga
vergisi kesintisi yapılacaktır.
Gelir Vergisi Kesintisi
Madde 23-Yapılacak tüm gündelik ödemelerinde resmi gündeliğin üzerinde kalan
ödemeler için gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Federasyonca görevlendirilen personel
v.b görevlilerinin seans ödemelerinde gelir vergisi kesintisi uygulanacaktır.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Hususlar
Madde 24- Bu Talimatta hüküm bulunmayan hususlarda Federasyon Yönetim
Kurulu Kararları doğrultusunda işlem yapılır.
Toplu Barınma
Madde 25- Federasyon yarışmalarında toplu barınma olanağı sağlanması
durumunda yarışmalarda görev yapan, hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilerin
barınma ve yemek giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Yürürlük
Madde 26- Bu Talimat Federasyon Yönetim Kurulunun onayı, Genel Müdürlük ve
Federasyon web sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 27- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı
yürütür.

