
TPRICIYE WALT! SPORLARI FEDERASYONU 
GOREV YOLLUK N'E KONAKLAMA TALIMATI 

BIRINCI BOLUM 
Amac, Kapsam, Dayanak ye Tatumlar 

Amac 
MADDE 1- (1) Bu Talimatm amaci; Tiirkiye Sualti Sporlan Federasyonu'nun 

dilzenledigi, izin verdigi ve denetimine tabi faaliyetlerde gerevlendirilen hakein, gozlemci. 
egitirnci, temsilci, danisman, denetci, kurul iiyeleri, federasyon personeli ve diger gOrevlilerin; 
yansma, kamp ye benzeri faaliyetlere katilan idareci, sporcu. kafile yoneticisi, antrenOr, 
masOr, doktor ye diger giirevlilerin. Federasymnin denetim ye gozetimine tabi her tfirlii 
faaliyetle ilgili gorevlendirilen denetci, gezlemci ye benzeri kisilerin. Federasyon kunil 
iiyelerine planli ve giindemli toplantilarinda. Federasyoua biinyesindeki faaliyetlerin 
gelismesi, tabana yayilmasi, yayginlasmasi amacina yonelik olarak kamu ve ozel kisiler ile 
yapilan toplantilar, seminerler, egitimler, federasyonun her tiirlii temsili 'gin yapilacak 
gerevler, Federasyon ile alakali is ye islernler icin gOrevlendirilenlere odenebilecek, gerev 
tazminati. gorev ficreti. konaklama. yolluk. ulasim vb. ficretlerin saptanmasi. odeme like ve 
yentemlerini belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Talimat hukumleri, Yurt icinde ve yurt disinda yapilacak 

faaliyetlerde 	dalis merkezi. cankurtanna egitim merkezi. hakem, gOzlemci. egitimci. 
temsilci, Federasyon kurullan iiyelerini. yonetici, antrentir ve ozel ve resin' kuruluslar ile 
federasyonca gorevli diger trim kisileri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (1)Bu Talimat, 3289 sayili Spor Genel MildnrInglinnn Teskilat Ye 

Goreyleri Hakkinda Kanun'un Ek-9. Maddesine, 19.07.2012 taribli 28358 sayili Resmi 
Gazete'de yaymilanarak yfirfirlfige giren Bagimsiz Spor Federasyonlannm calisma Usul Ye 
Esaslan Hakkinda Yonetmelik ile 03.04.2014 tarihli ve 28961 Saytlt Resnn Gazetekie 
yayinlanan Tiirkiye Sualti Sporlan Federasyonu Ana Statiistine dayandarak hazirlanmisur. 

Tammlar 
MADDE 4- (1) Bu Talimatta gecen: 

a) CMAS 	 : Diinya Sualti Etkinlikleri Konfederasyonu.  
b) ILS 	 : Uluslararasi Cankurtamm Birligi. 
c) MINT 	 : Uluslararasi Su kayagi ve Wakeboard Federasyontniu, 
4) Genet NThdfirliik 	: Spor Genel Mildfirliigifnii( Kisaca SGM), 
e) Federasyon 	: Tiirkiye Snail' Sporlan Federasyonu'nu(Ktsaca TSSF), 
0 Baskan 	 : Tiirkiye Sualti Sporlan Federasyonu Baskanrni. 
g) YOnetim Kurulu 	: Tiirkiye Sualti Sporlan Federasyonu YOnetini Kw-idiom, h) Balkan Vekili 	: Tiirkiye Sualti Sporlan Federasyonu Balkan Vekilitni, 
i) Genet Sekreter 	: Tiirkiye Sualti Sporlan Federasyonu Genel Sekreteriini 
J) Hakem 	 : Snail' Sporlan faaliyetlerinde kurallara gore faaiiyeti yiirtiten 

ye denetleyen kisileri. 
k) Gozlemci 	: Sualti sporlan ile ilgili faaliyetlerin diizen igerisinde yapilip 

yapilmadigini. hakemlerin gOrev bilincini izleyen kisi veya kisileri. 
1) Egitim Giirevlisi 	: Hakenilerin. gOzlemcilerin. sporculann. antenorierin. dal'; 

egitmenlerinin, cank-urtaran egitmenlerinin egitim gereksinitrileri 'gin acilap,..kurs ve 
seminerlerde ders veren kisiyi. 
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m) Denetci 	 : Dal'; ve cankurtaran egitim merkezlerini mevzuata ve 

federasyon ilkelerine gore egitim ve hizmet vennesi konusunda federasyon adma belli 

siirelerde denetleyen ve raporlayan kisileri. 

n) Diger Got-eviller 	: Yansma. kamp. toplanti. kurs. denetleme ye benzeri butun 

Snail' Spor1an faaliyetlerinde, federasyon ile ilgili is ve islemlerde veya alt yapiya 

iliskin diizenlemeler ile ilgili yapilan gorevlendinnelerde belirtilen diger lcisileri. 

o) Seans: Federasyon faaliyetlerinde. giindiiz 1. gece 1 birim olarak kabul edilen ve 
grey ucreti hesaplamasinda kullandan kavramsal degeri. 

ifade eder. 

IKINCI BOLUM 
Esas Hiikiimier 

Gorey tiered 

MADDE 5- (1) - Ulusal. resmi ve ozel yansma ve turnuvalar. Dal's ye Canlcurtaran 
Egitim Merkezleri denetimleri, egitimler. kurslar. kamplar ile diger sualtt sporlan 

etkinliklerinde gorevlendirilen hakem. gezleinci. temsilci, damsman. denetgi. kurul nyeleri. 
federasyon personeli ye diger gereylilere Odenecek gorev ticretleri ile gores' tazminatlan, 
hesaplama ilkeleri dogrultusunda yilda en az bir kez YOnetim Kurulunca binge olanaklan 
dahilinde diizenlenerek ytinirlitge girer. 

(2) Ttirkiye'de ye Tiirkiye disinda diizenlenecek Uluslararast faaliyetlerde verilecek 
gorev ticretleri ytinetim kurultuica Nice olanaklan dahilinde aynca belirlenir. Bu faaliyetlerde 
verilecek gorev ucretleri ulusal faaliyetlerde verilecek gorev iicretlerinin uc katindan fazla 

olamaz. Ancak CMAS 1LS ye IWWF tarafindan federasyonun gorevlilere vermesi gerektigi 
belirlerunis olan Orel/ iicretleri bu maddede belirtilen suurlara tabi degildir. 

(3) 11. boigesel veya ulusal diizeyde hakem Ye gozlemcilerin egitimleri ile antrenar. 
hakem ye sporcu yetistinne kursu icin gorevlendirilen egitim giirevlilerine odenecek gorev 
ticretleri hesaplama ilkeleri dogrultusunda yilda en az bir kez Yonetim Kurulunca diizenlenir. 

(4) Federasyon personeli olmayan ancak hizmet alimi yapilan avukat. hukuk rniisayiri 
Ye benzeri kisilere kendileri ile yapilan sozlesmeler ile bu kisilere Ozgii mevzuatta belirtilen 
gorev iicreti iidenir. 

Hakem GOziemci ve Egitimci Gorey Ucretleri ilkeleri 

.MADDE 6- (1) Hakem ye gazlenicilerin gorev ticreti iideme yiintem ye ilkel 

a) Gorey iicretleri Oriente ilkeleri seans hesabma gore Wenn. 



b) Hakemler, snail! Ye su iistii hakemleri. kadememeleri ve branslanna gore ayn ayn 

degerlendirilir. 

c) Seans. federasyon faaliyetlerinde. giindiiz 1, gece 1 birim olarak kabul edilen ye 
gorev iicreti liesaplainasinda kullandan kavramsal degerdir. 

c) Hakem gore" seans iicretlerine iliskin hesaplama tablosu Yonetim Kurulu 

tarafindan her sene Ocak ayinda giincellenir. 

d) Seans hesabinda giindtiz 1. gece 1 seans olarak degerlendirilir. Giindtiz Mesai 
saatlerini gece ise sonrasindaki zamanz ifade eder. Resmi calisma giinlerinde giinchiz 1 gece 1 
seans uzerinden, resmi tatillerde ise her 4 saatlik hazirlik ve miisabaka suresi icin bir seanslik 
iicret odenebitir. Ancak giinde Zig seanstan fazla semis iicreti odenmez. 

e) Ozel yansmalarda goreylendirilen ve Federasyon ile yapilan protokol uyannca 
diizenlenecek sualti faaliyetlerinde hakemler 'gin odenecek prey iicretleri bu esaslara gore 

odenebilir. 

(2) Egitim gorevlilerin gorev iicretleri odeme yontem ve ilkeleri: 

a) Egitim GOreylilerinin gtirev iicretleri bir ders saati hesabina gore yapihr. Bir saatlik 
ders 60 dakikalik her bir zaman dilimini ifade eder. 

b) Egitim gorevlilerine giinde 8 (sekiz) saatten fazla ders iicreti odenniez. 

c) Gorey ticretlerinden Maliye Bakanligf run resmi tebliginde belirtilen oranda gelir ye 
damga vergisi disinda bir kesinti yapilmaz. 

c) Hakem Ye antrenor kurslan egitmenleri ye kurs yOneticileri fieretleri YOnetim 
Kunzlu tarafindan her sene Ocak ayinda giincellenir. 

d) Yabanci egitmenlere. kendileri ile yapilacak sozlesme veya yazismalar sonucu 
inutabik kahnacak iicretler gEirev iicreti olarak odenir. 

Yolluk 

NIADDE 7- (1) Uluslararam, ulusal veya it diizeyinde gerceklestirilecek sualti 
faaliyetlerinde goreylendirilecek her thrill gorev unvanma sahip kisiler ile Federasyon 

kurullan Oyelerinin gundemli toplanfilannda. Federasyonun her tiirlu tenisili icin yapithcak 
goreylerde. prey tanninati Odezuneyen ginilerde. egitim gOrevlileri ve haketnlerin gorev 
iicreti tidemneyen giinlerinde yolda gecen siirelerincie yolluk Odenir. 

(2) Yolluk odeme yontem Ye prensipleri: 

a) Yolluk odeme prensibi gun liesabina Ore tahakkuk ettirilir. 

b) Yollugun saptanmasinda goredilerin ikamet ettiklen merkezler ile faalivet yeri 
araszndaki uzaklik dikkate ahnarak yol siireleri icin odeme yapihr. Gidi§ mes*sinde 



yolculuk seresi 24 saati asan durumlarda iki gun. 24 saatten az yolculuk suresinde bir gun 

yolluk odenir. 

c) Ucak ile yapilan yolculuklarda bilet uzerindeki gidis ve dories tarihleri esas alimr. 

Ucak bileti giin Ye tarilileri arasmdaki zaman: 24 saatten az ise. bir gi nlUk, 24 saatten fazla ise 

iki gunluk, yolluk odenir. 

c) Yerlesik olduft ilce simian ve Beyilksehir Belediye sinin icinde gorev yapan 
hakemlere, egitim gores/Menne. sporculara ye antrenorlere yolluk odemesi yapilmaz. Yabanci 
egitmen. yabanci hakem ye gorevlilere, federasyon baskanma, genel sekretere. Yonetim. 
denetim. disiplin kurulu Oyelerine ve baskanlanna, faaliyette gorev alan personele ve diger 
kurul baskanlanna federasyon toplantdanna ve faaliyetlerine istirak icin beige ibraz etmeleri 

kaych ile sehir ici ulasim ucreti odenir. 

d) Hangi unvan ye gorevde olursa olsun yolluk odemesi yapilacak her zorevli icin 

gorev tazminatlan: bir gun icin belirlenmis gorev tazminat miktan, bir gunthk yolluk olarak 

da degerlendirthr. Hakeinlere antrenorler icin belirlenen bir gunluk gorev tazminati kadar. 
egitmenlere ise diger gel-eviller icin belirlenen bir gunluk gorev tazminah kadar yolluk odenir. 

e ) Yolluk odemesi iizer nden vergisi clismda bir kesinti yapilmaz 

Gorey tazminati 

MADDE 841) Uluslararasi. KKTC. ulusal veya el diizeyinde gerceklestirilecek 

etkinlik ve faaliyetlerde gorevlendirilecek hakemler ve egitim gorevlilere disindaki her thrhi 
gores' unvanma sahip 	ile Federasyon kurullan uyelerinin gendemh toplantilarinda. 
Denetci denetimlerinde. Federasyonun her turlu temsili icin yapilacak gores'. ziyaret Ye 
katilimlarda gorevlilere yapilacak odemeler gorev tazminalichr. 

(2) Gerev tazminati odeme yontem ye ilkeleri: 

a) Gorey tazminati odeme ilkesi gun hesabma Ore odenir. 

b) Mahallinden gerevlendirilen goreyliler Min Genel Mhdiirliik uygulama esaslan 
uygulamr. 

c) Faaliyetlerde gorevlilere odenecek yurtici Ye yunchsi gorev tazminat bedelleri hiitiin 
goreviiler icin gunluk olarak Yonetim Kurulu tarafindan her sene Ocak aymda gtincellenir. 

g) Yurt disi gendelikler. Euro Bolgesi icin Euro diger Meier icin Euro iizerinden 
hesaplanarak gidilen iilkenin para birimi karsiliginda verilebilir. TL cinsinden tahakkuk. 
yabanci paranin T.C. Merkez Bankasmca Ilan edilen doviz efektif satis kuru esas almarak 
yapihr. 

d) Zorunlu nedenlerden dolayi organizasyonlann ertelenmesi durumunda gorevlilere 
aym kosullar dahilinde gorevde kaldigi gfin kadar Ores' tazminah odenebilir. 

e) Yurtici ye yurtdisi etkinliklerde gorevlendirilecek sporcu ye diger him 	vsfilerin 
konaklama ve gorev esnasmda yapacaklan harcamalara 	 gereken 
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usuller 'gin aynca yOnerge ve prosediir maddeleri de Federasyon Baskaninin onayi ile 

belirlenebilir. 

Yurtici ve yurtdisi gorevlendinneler esnasmda yapilacak olan temsil. ikram ve 

agtriama harcamalan Federasyon Baskaninin onayi alitunak suretiyle odenir. 

g) Yunici ve Yurtdi§i gorevlendinneler esnasmda geirev tazrninati odenen giirevirlerin 

ula§im, ia§e ye ibate harcamalan Federasyon tarafmdan aynca karsilantr. 

(3) Federasyon personeli olmayan ancak hizmet alum yapilan avukat, hukuk miisaviri 

ve benzeri kisilere kendileri ile yapilan stizlesmeler ile bu kisilere ozgii mevzuatta belirtilen 

hususlar uygulamr. 

Ulawm bedeli 

MADDE 9-(1) Hakernler, egitim gorevlileri ye temsilciler ile faaliyetlerde giireyli 

diger ici§ilerin. Federasyon kurullan tiyelerinin gfindemli toplantilarinda. diger plank ve onaya 
baglatum§ yolculuklarda, ula§im bedellerinin saptanmasinda; tren. otobtis, deniz otobrisfi ve 

ucak ile yapilan yolculuklan esas alinir. Odemeler 	 olarak hesaplanir. 

Gerevlendinnelerde, ulastinin. Federasyona ait araclar ile veya sponsorlar tarafindan 

saglanacak olanaklar ile yapilmast durumunda ulasim bedeli Odetunez. Yerle§ik oldugu ilce 
sinirlan ve Bilyiiksehir Belediye sum icinde gorev yapan hakemlere. egitim gereviiiernie. 
sporculara ye antrenorlere ulasim odemesi yapilmaz. Yabanci egitmen. yabanci hakem ve 
gorevlilere, federasyon baskanina. genet sekretere. Yiinetim, denetim. disiplin kurulu 

iiyelerine ye baskanlanna. faaliyette Oro; alan personele ve diger kurul baskanlanna 

federasyon toplantilarma ve faaliyetlerine istirak icin beige ibraz etmeleri kaydi ile sehir ici 
ulasim ficreti odenir. 

(2) Ulasim araclarma gore yolculuklarin ilke ve yOnteinleri: 

a) Ucak ile yapilan yolculuklarda. bilet 	 olarak alarm's ise. biletin 
fotokopisi yolcu tarafindan Unzalanarak Federasyona verilir. ash ise; yolculuk sona erdikten 

soma 48 saat icinde elden veya posta ile gonderilir. Federasyonca bilet alnunasi halinde bilet 
talep 

b) Ucak bileti iicretleri, sinifina bakilmaksizin. ekonomik sad tarifesinden odenir. 
Ancak: Federasyon Baskam veya baskanlik seviyesinde temsiller basta olmak iizere temsil 
hakki, lobi faaliyetleri. kurul toplanti ye faaliyetieri, personel ve kurul fivelerinin 
gorevlendirmeleri iilkesel temsilin yiiksek olmasi gereken durumlarda, karayolu ile yolculuk 

yapinasi uygun olmayacagi durumlarda, zorunlu seferlerde ekononiik sinif koltuk olmainasi. 
protokol uygulamasimn gerektirdigi durumlarda. ivedi olarak saglanacak ulasimlarda. 
karayolu ile yapilacak yolculuklarda 4 saati gecen yolculuklarda, Milli Takun faaliyetlerinde. 
Genet Sekreterin onerist Federasyon Baskanin onayi ile ekonomik sanf uygulamasi ile kara 
yolu ulasim zorunlulugundan Nrazgecilebilir. 

c) Karayolu ile yapilan yolculuklarda otobils. tren veya diger toplu tasim ar 
odenecek bedel, gorevlendinnelerin yapildigi Wilcenin belediye baskanliginca belirl  



ilceler arasi karayolu yolcu tasima bedeli kadardir. Bilet ibrazt durumunda bilet uzerindeki 

tarife uygularnr. 

c) Kiralik arac ile ulastmtn saglanmasina onay verilirse, bel2elendirilen akaryalut 
bedeli ulasim bedeli olarak odenir. Ozel araclann kullaninunda ise gerevlendirilen ildeki 

belediye otobiis rayic bedeli uzerinden ildeme yapihr. 

d) Faaliyetlere katiltm amaci ile Federasyona ait araclar ile yolculuk yapilmasi 

durumunda, yolculuga katilanlar icin ulasim bedeli odenmez. Kimlerin bu yolculuga 
katilacagi. faaliyet ve yolculuk boyunca araclann kimler tarafindan kullanilacagt ic onay 
diizeninde belirtilir. Aynca; Federasyona ait tescili veya kirahk araclann kullammina iliskin 
olarak. Federasyon Baskank Federasyon Balkan Vekilleri ile Federasyon Kurul Baskanlan, 
Federasyon yasal temsilcileri. Yonetim Kurulu iiyeleri ye Federasyon calisanlan icin aynca 

bir k-ural aranmaksizin faaliyetlere kattlmak, izlemek. temsil etmek ye sehir ici ulasimda 

kullanmak tizere federasyon baskaninin onayi ahninak kaychyla kullarnma sunulur. 

(3) Keoprii. parch otoyol, arabah vapur, gecit, tiip gecit ve bunun gibi argil gegisin 
iicrete tabi olundugu yerler faaliyet ile alakali °Imam ye odeme belgesi alinmak kaych ile 
federasyona ibraz edildiginde ilgilisine odenebilir veya yolculuk oncesi iidentnek tizere avails 
olarak 

(4) &Jim kosullan nedeni ile veya beklenmedik durumlarda: Yonetim Kurulu karan 
ile veya gecilanesinde salunca bulunan hallerde yonetim kurulu karan yerine genel sekreterin 

teklifi ye federasyon baskaninin onayi ile federasyonun resmi organizasyonlannda normal 
uygulamanin disinda ulasun araclan kullamlabilir. 

(5) Federasyonca dtizenlenen veya milli temsilin olduku ertelenmis faaliyetlerde ucak. 
otobiis. tren ve bunun gibi ulasim araclannin bilet Ye ceza bedelleri federasyonca kar§ilanic. 

(6) Kinilerin ucakla yolculuk yapacagi baskanlik onayinda belirtilir. 

(7) Federasyon personeli olmayan ancak hizmet alimi yapilan avukat. hukuk miisayiri 

Ye benzeri kisilere kendileri ile yapilan sozlesmeler ile bu kisilere ozgii mevzuatta belirtilen 
hususlar uygulamr. 

(8) Genel Sekreterin onayi ile isin muliteviyati ve faaliyette kullanun gereksinimleri 
goz online ahnarak fazla bagaj ve hamaliye harcamalan karsilamr. Kisisel ihtiyac kin fazla 
bagaj ye hamaliye harcamasi karsilarunaz. 

(9) Faaliyetin kendisi ve federasyon isleri icin kullanilan araclara iliskin bu madde 
hiikiimleri itygulanntaz. 

Konaklama Ire Yemek Bedell 
NIADDE 10- (1) Faaliyetlerde gorevlilerin ve federasyon mensuplarn konaklamasi 

ve yemeklerine iliskin ilke ye yentemler ile bedelleri her yil ocak aymda yonetim kurulunca 
belirlenir Kintlerin nasil konaklayacagi. yemek bedelleri vb. hususlar yonetim kuntiu k 
dogrultusunda belirlenen limitler dahilinde baskanlik onayinda belirtilir ye but Are 
ademeler 
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(2) Federasyon personeli olmayan ancak hizmet alum yapilan avukat. hukuk miisaviri 

ye benzeri kisilere kendileri ile yapilan sozlesmeler ile bu kisilere Ozgii mevzuatta belirtilen 

hususlar uygulanir. 

Diger Zorunlu Giderler 

MADDE 11- (1) Yurtici ve yundisi federasyon faaliyetleri Ye toplantzlan iglu 

Telefon, faks gibi cesitli haberlesme masraflan ile gorevle ilgili diger giderler 

belgelendirilmek sanzyla odenir. 

(2) Yurt disi seyahatler icin vize gerekli ise, vize iicreti belgelendirmek kosulu ile 

odenir. 

Odemelerde Kullandacak Belgeler 

MADDE 12- (1) TopIti Seyahat Yolluk Bildirimi Banka Hesap Bildirim Cetveli 

.GOrev Ucret Bordrosu, Gorey Tazminatlan Bordrosu gorevlendirilen Federasyon yetkilileri 

tarafmdan diizenlenir. Genel Selcreterin uygun gornsii ve Federasyon Baskannun onayi ile 

gerceklestinne islemi yapilir. Binge ye Muhasebe talimatinda belirtilen diger belgeler de 

islemler icin gerektiginde kullanil r. 

Biitce imkanlari 
MADDE 13- (1) 1sbu talimat ile kisilere verilecek iicret. odeine. tazniinat. seans 

ticreti vs her tiirlii iidentiyi federasyon. biitcesinin elverdigi olciide ye kosulda verilebilir veya 
kaldirabilir. 

(2) Teknik eleinan ye sporculara odenecek ficretler haric. federasyonda calisan 
personel ye diger gorevlilere verilecek ticret ye yollukiar kamu kaynaklan ye Spor Tow 

Teskilat Baskanlig(ndan saglanacak reklam gelirlerinden karsilanamaz. 

Vergi ye Kesintiler 

MADDE 14- (1) isbu talimatta belirtilen Co:Seineler tizerinden Maliye Bakanhgi'nin 

resmi tebliginde belirtilen oranda damga vergisi ye Vergi Usti! Kaman' Ye sail vergi 

mevzuati geregi kesilmesi gerekenler disinda bir kesinti yapilmaz. 

tct..INCTI BOLUM 

cesitli ye Son Hiikiimler 
Talimatta yer almayan konular 

MADDE 15- (1) Talimatta yer almayan konular hakkmda karat alma Ye uygulania 
konusunda yenetim kmulu yetkilidir. 

Vfiriir!ilk 



MADDE 16- (1) Bu talimat. Spor Genet Mild&Iign Resmi Internet Sitesi'nde 

yayinlandtgt tarihte yururluge girer. Talimat ayrwa bilgi icin Federasyon Resmi sitesinde 

yaymlanabilir. 

Yiiriitme 

MADDE 17- (1) Bu talimat[ Tiirkiye SuaItt Sporlart Federasyonu Baskam Yuri tur. 

Genet Gerekce 

3289 Sayib Kanun ye Tiirkiye Snail! Sporlari Federasyonu Ana statiisii geregi, 
federasyon faaliyetlerinde giirey alanlara verilecek gorey tazminatt, seans tiered, 
konaklama, ulasim bedeli ye diger faaliyetler ile iigili harcamalarin belli kurallar 
cercevesinde ye mall ilkeler lie yapilmasi gerekmektedir. Federasyonun Mari organ' 

olan yonetim kurulu tarafindan federasyon faaliyetlerini yiiriitebihnek ye goreylerin 

etkIn ifasi icin faaliyette gorey alaniara asgari oranda yeterli olabilecek iicretlerin 

belirlenmesi Ye ilan edilmesi esastir. Menuatin verdigi giirev Ye yetki cercevesinde ilgilt 
talimat hazirlaninistir. 

FEDERASYON EASICANI 	GENEL SEKRETER 	HMI( M UMVIRi 
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TORKIYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU Gorey Ucreti Gorey Tazminati VE 

SEANS UCRETLERI 

UNVANI 

GOREV 
DraMINATI 

Brut 
KONAKLAMA 

YURTDI51Gbrev 

Brig 
 

KKTC  
Gorey 

Briit 

YONETIM KURULU 120 t 200 t C 60 150 t 

DENETCILER 110 k, 200 t € 50 140 t. 

DALI$ SINAV ECITMENLERI 110 t 150 t C 50 140 t 

CANKURTARAN SINAV EOITMENLERI 110 t 150 t C 50 140 t 

SINAV ORGANIZASYON GOREVLISI 100 t 150 t C 50 130 t 

GENEL SEKRETER 105 t 130 t C 50 135 t 

MALI ISLER $EFI/GOREVLISI 100 t 130 t € 50 1304, 

DOKTOR 100 t 130 t € 50 130 t 

TEKNIK KURUL 100 t 130 t € 40 130 t 

SPOR KOORDINATORO 100 t 130 k, C 40 130 t 

ORGANIZAYON KURULU 100 t 130 t € 40 130 t 

FEDERASYON GOREVLILERI 100 t 130 k, € 40 130 t 

DICER GOREVLILER 100 t 130 t € 30 130 t 

SPORCULAR 50 t 130 t € 30 50 t 

IANTRENORLER 50 t 130 t C 30 50 t 

.., 
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. 

_ 	̂' 

SEANS UCRETLERI 

SU OSTO HAKEMLERI 

ULUSLAR ARASI HAKEM 80 t 

MILLI HAKEM 70 k. 

IL HAKEMI 65 t 

ADAY HAKEM 55 t 

ORGANIZASYON KURULU 85 t 
SPOR KOORDINATORO 85 t 
MALI ISLER GOREVLISI 85 t 
FEDERASYON GOREVLILERI 85 t 
YEREL PERSONEL 35 t 

SU ALTI HAKEMLERI 

ULUSLAR ARASI HAKEM 100 6 
MILLI HAKEM 806 

IL HAKEMI 75 6 
ADAY HAKEM 65 6 

KURS EGITMEN DRS SAAT UCRETLERI 

PROFESOR 110 6 
DOCENT DOKTOR, YARDIMCI DOCENT DOKTOR 105 6 

OCRETIM GOREVLISI, OKUTMAN, ARA$TIRMA GOREVLISI, 

UZMAN,CEVIRICI, EGITIM OCRETIM PLANLAMACISI 85 6 
 

M.E.FLOCRETMEN VE DICER EdITIM GOREVLILERI 656 
HAKEMLER VE DICER GOREVLILER 656 

ANTRENOR SEMINERLERI VE KONFERANSLARI SAAT UCRETLERI 
PROFESOR 250 6 
DOCENT DOKTOR, YARDIMCI DOCENT DOKTOR 225 6 
OCRETIM 

UZMAN,CEVIRICI, 
GOREVLISI, OKUTMAN, ARA$TIRMA GOREVLISI,

1  
ECITIM OCRETIM PLANLAMACISI 1606 

5EHIR ICI GOREVLENDIRME YOL OCRETI 

YONETIM KURULU OYELERI 
	

120 6 
DICER GOREVLILER

I 

75 6 
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