TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun düzenlediği ve / veya
izin verdiği mahalli, ulusal, uluslararası yarışma ve organizasyonlara, etkinliklerde
görevlendirilen gözetmen ve gözlemciler, eğitmenler, federasyonu temsil etmek üzere
seçilmiş kişiler ile yarışmalarda görevlendirilecek Üst düzey görevlilerin, federasyon
kurullarında gören yapan üyelerin planlı ve gündemli toplantıları, otomobil sporları
sporunun gelişmesi, tabana yayılması, yaygınlaşması amacına yönelik olarak, kamu
kuruluşları, katma bütçeli kurumlar, özel sektör kuruluşları ile yapılacak toplantılar ve
seminerlerde, Uluslararası Federasyonun Kurullarında görev yapan temsilcilerin ve
uluslararası federasyonun yapmış olduğu eğitim toplantılarına katılan, federasyon
tarafından yetkilendirilmiş kişilerin, ulusal ve uluslararası diğer ülkelerin yarışmalarında
federasyonun her türlü temsili için yapılacak gezilerde ödenecek görev tazminatı, görev
ücretleri, yolluk ve ulaşım ücretlerinin saptanması, ödeme prensip ve yöntemlerini
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat hükümleri, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak
organizasyonlarda kulüp, gözetmen, gözlemci, üst düzey yönetici, kurul üyesi, eğitmen,
Federasyon adına atanmış temsilci, Federasyon kurulları üyelerini, yönetici, Federasyon
tarafından görevlendirilen diğer personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 19/07/2012
tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 01/10/2014 tarihli ve 29136
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

a.
b.
c.
d.
e.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen,
Diğer Görevliler : Otomobil Sporları organizasyonlarında, etkinliklerinde alt yapı ve
düzenlemeler ile ilgili yapılan görevlendirmeyi,
Eğitmen . Gözetmen ve gözlemcilerin, sporcuların eğitim gereksinimleri için açılan kurs
ve seminerlerde ders veren kişiyi,
Federasyon Başkanı : Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanını,
Genel Sekreter : Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Genel Sekreterini,
Gözetmen : Otomobil Sporları yarışmalarının belli yazılı kurallara göre düzenlenmesinde
görev yapan kişiyi,
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f. Gözlemci : Otomobil Sporları yarışmalarının bir düzen içerisinde oluşup oluşmadığını ve
gözetmenlerin görev bilincini izleyen kişi/kişileri,
g. Gün : Otomobil Sporları yarışmalarında bir birim görev ücreti hesaplamasında kullanılan
kavramsal değeri,
h. Kurul veya Komisyon Üyesi : Federasyon kurullarında görev alan kişiyi veya FIA Dünya
Otomobil Sporları Federasyonu Kurul ve komisyonlarında seçilerek görev alan kişileri,
i. Üst Düzey Görevli : Otomobil Sporları yarışmalarının belli yazılı kurallara göre
düzenlemesinde karar veren ve yöneten kişiyi,
j. Yönetim Kurulu : Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Gözetmen Görev Ücreti (harcırahı)
MADDE 5- (1) Mahalli, Bölgesel, Ulusal veya Uluslararası yarışmalarda, test
sürüşleri ve özel yarışma ile diğer Otomobil Sporları etkinliklerinde görevlendirilen
gözetmenlere yapılacak ödemeler görev ücretidir.
(2) Görev ücreti hesaplama yöntemleri ile ödeme prensip ve yöntemleri,
Gözetmen talimatında belirlendiği şekilde her yıl işbu Talimatın 15 inci maddesinde yer
alan sınırlamalar içinde kalmak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda yapılır.
Her yıl federasyon tarafından belirlenen harcırahların ödemelerinin hangilerinin organizatör
kulüpleri hangilerinin federasyon tarafından yapılacağını ilan eder. Özel organizasyonların
ve etkinliklerin harcırahları organize eden kulüp veya kuruluş tarafından yapılır.
Eğitmenlerin Görev Ücretleri
MADDE 6- (1) Mahalli, Bölgesel, Ulusal veya Uluslararası yarışmalarda, test
sürüşleri ve özel yarışmalarda görev yapan gözetmenlerin, üst düzey yöneticilerin, teknik
kontrol görevlilerinin eğitimleri ile sporcu brifingleri için görevlendirilen eğitmenlerle ilgili
görev ücretidir.
(2) Görev ücreti hesaplama yöntemleri ile ödeme prensip ve yöntemleri, ücret
miktarları Yönetim Kurulunca belirlenir ve Federasyon bütçesine uygun olarak ödeme
yapılmamasına da karar verilebilir.
Üst düzey Görevlilerin Ücretleri
MADDE 7- (1) Uluslararası, ulusal veya il düzeyinde gerçekleştirilecek Otomobil
Sporları etkinliklerinde görevlendirilecek üst düzey yöneticilere (Spor Komiseri, Yarışma
Direktörü) görevlendirme ücreti her yıl federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenen
bedeller üzerinden yapılacaktır.
Teknik Kontrol Görevlilerinin Ücretleri
MADDE 8- (1) Uluslararası, ulusal veya il düzeyinde gerçekleştirilecek Otomobil
Sporları etkinliklerinde görevlendirilecek teknik kontrol delegesi, teknik
kontrol
sorumlularına görevlendirme ücreti her yıl federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenen
bedeller üzerinden yapılacaktır.
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Gözlemcilerin Görevlendirilme Ücretleri
MADDE 9- (1) Uluslararası, ulusal veya il düzeyinde gerçekleştirilecek Otomobil
Sporları etkinliklerinde görevlendirilecek olan gözlemcilerin görevlendirme ücreti her yıl
işbu Talimatın 15 inci maddesinde yer alan sınırlamalar içinde kalmak kaydıyla
Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedeller üzerinden yapılacaktır.
Yolluk ve Görev Tazminatı
MADDE 10- (1) Uluslararası, ulusal veya il düzeyinde gerçekleştirilecek Otomobil
Sporları etkinliklerinde görevlendirilecek her türlü görev unvanına sahip kişiler ile
federasyon kurulları üyelerinin gündemli toplantılarında, federasyonun her türlü temsili için
yapılacak seyahatlerde yolda geçen sürelerine ve katıldıkları faaliyetlerin süresi boyunca
yolluk ödenemeyecektir. Ancak bu görevlilerin ulaşım ve gerekli ise konaklama bedelleri
federasyon tarafından ödenir.
Ulaşım Bedeli
MADDE 11- (1) Gözetmen, gözlemci gözetmen ve eğitim görevlileri ve temsilciler
ile etkinliklerde görevli diğer personelin, Federasyon kurulları üyelerinin gündemli
toplantılarında, diğer planlı ve onaya bağlanmış yolculuklarda, ulaşım bedellerinin
saptanmasında; tren, otobüs, deniz otobüsü ve uçak ile yapılan yolculukları esas alınır.
Kişilerin kendi araçlarını kullanmaları halinde akaryakıt bedelleri federasyon tarafından
karşılanabilir. Ödemeler gidiş-dönüş olarak hesaplanır.
(2) Görevlendirmelerde, ulaşımın, federasyona ait araçlar ile veya sponsorlar
tarafından sağlanacak olanaklar ile yapılması durumunda ulaşım bedeli görevliye
ödenmez.
(3) Bulunduğu il ve ilçe sınırları içinde görev yapan gözetmen, gözlemci,
eğitmen, üst düzey ile diğer görevlilere ulaşım bedeli yarışma etaplarının lokasyonu ve
çalışma saatleri nedeniyle ödeme yapılır.
(4) 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 posta ile gönderilir.
b) Uçak bileti ücretleri, sınıfına bakılmaksızın, ekonomik sınıf tarifesinden ödenir.
Ancak; temsil hakkı, zorunlu seferlerde ekonomik sınıf koltuk olmaması, protokol
uygulamasının gerektirdiği durumlarda, ivedi olarak sağlanacak ulaşımlarda, karayolu ile
yapılacak yolculuklarda 10 saati geçen yolculuklarda, Genel Sekreterin önerisi,
Federasyon Başkanın onayı ile ekonomik sınıf uygulaması ile kara yolu ulaşım
zorunluluğundan belirli kişiler için ve belirli süreli olarak vazgeçilebilir.
c) Karayolu ile yapılan yolculuklarda otobüs, tren veya diğer toplu taşım araçları
için ödenecek bedel bilet üzerindeki bedeli kadardır. Bilet ibrazı durumunda bilet
üzerindeki tarife uygulanır.
ç) Özel veya kiralık araç ile ulaşımın sağlanmasına, Federasyon tarafından onay
verilirse, belgelendirilen akaryakıt faturası ulaşım bedeli olarak ödenir.
d) Etkinliklere katılım amacı ile federasyona ait araçlar ile yolculuk yapılması
durumunda, yolculuğa katılanlar için ulaşım bedeli ödenmez. Kimlerin bu yolculuğa
katılacağı, etkinlik ve yolculuk boyunca araçların kimler tarafından kullanılacağı iç onay
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düzeninde belirtilir. Federasyona ait tescilli veya kiralık araçların kullanımına ilişkin olarak,
Federasyon Başkanı, Federasyon Başkan Vekilleri ile Federasyon Kurul Başkanları,
Yönetim Kurulu üyeleri için ayrıca bir kural aranmaksızın etkinliklere katılmak, izlemek ve
şehir içi ulaşımda kullanmak üzere sınırsız kullanımlarına sunulur.
Vergi Uygulaması
MADDE 12– (1) Vergi uygulamalarına ilişkin yöntem ve usuller Bütçe Talimatında
belirtilir. Bu usullere, ödeme prensip ve yöntemleri için düzenlenen prosedürde yer verilir.
Yarışmaların Ertelenmesi
MADDE 13- (1) Yarışma, turnuva veya diğer Otomobil Sporları etkinliklerinin
herhangi bir nedenle ertelenmesi durumunda gözetmen, gözlemci gözetmen, temsilci ve
diğer görevlilere yapılacak ödemeler ile ilgili harcırah ödemesi yapılmaz eğer ulaşım
masrafı yapılmış ise bu bedel görevlilere ödenir.
Ödemelerde Kullanılacak Belgeler
MADDE 14- (1) Toplu Seyahat Yolluk Bildirimi, Banka Hesap Bildirim Cetveli,
Görev Ücretleri Bordrosu, Görev Tazminatları Bordrosu görevlendirilen Federasyon
yetkilileri tarafından düzenlenir. Gözetmen ve Görevlilerden sorumlu kişinin onayı ve Genel
Sekreterin onayı ile muhasebe tarafından ile tahakkuk gerçekleşir.
(2) Yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde görev ücreti, görev tazminatı ödenenlerin
iaşe ve ibateleri ile diğer zorunlu giderleri federasyon tarafından ayrıca karşılanır. Bu
Talimat ile Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama yapmaya
Yönetim Kurulu yetkili olup, hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümlere göre işlem
yapılır.
Ödeme Esasları
MADDE 15- (1) Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, çalışan
personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto
Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
(2) Harcırahlar konusunda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri dikkate
alınarak ödemeler gerçekleştirilir.
(3)
Görev
ücreti
Gençlik
ve
Spor
Hizmetleri
Uygulamasında
Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslarda belirtilen görev ücretlerinin en
fazla üç katı kadar ödenebilecektir.
(4) Bir önceki yılda gerçekleşen brüt gelirlere göre Spor Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan yardımlar oranının %30’un altında olması durumunda, Gençlik ve Spor
Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslarda
belirtilen sınırlamaya tabi olmaksızın görev ücretleri yönetim kurulunca belirlenebilir.
(5) Bir önceki yılda gerçekleşen brüt gelirlerine göre Spor Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan yardımlar oranının %30’un altında olması durumunda, yurt içi geçici
görevlendirmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunundaki limitlerin üç katına kadar harcırah
ödenebilecektir.
(6) Harcırah Kanunu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında
Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslarda belirtilen kanuni miktarın
üzerindeki harcırah ve görev ücretleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
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yardımlardan karşılanması mümkün olmayıp bu nitelikteki harcırah ve görev ücretleri
ancak federasyonun öz gelirlerinden ödenebilecektir.
(7) Tüm yurt dışı geçici görevlendirmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümleri istisnasız uygulanacaktır.
(8) Olimpiyatlara hazırlanan başarılı sporcular ile bu sporculara çalışmalarında
yardımcı olmak üzere teknik kurul tarafından belirlenip yönetim kurulu tarafından
onaylanan sporcu ve teknik personeline ödenecek harcırah ve görev ücretlerinde, anılan
faaliyetler kapsamında olmak kaydıyla yukarıda belirtilen sınırlamalar uygulanmayarak bu
tür harcırah ve görev ücretleri yönetim kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Talimatta Yer Almayan Hususlar
MADDE 16- (1) Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında, 21/05/1986 tarihli
ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu;
19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor
Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ve 01/10/2014 tarihli ve
29136 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu Ana Statüsü ile genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde
yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyon
Başkanı ve çalışanları yürütür.

5

