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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU                                                                           
MERKEZ HAKEM KURULU                                                                                        

TAZMİNAT, HARCIRAH VE ULAŞIM ÜCRETLERİ                                                             
ÖDEME PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI 

1- AMAÇ 

Bu Talimat’ın amacı; Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği ve/veya izin verdiği Profesyonel 
Lig ve Kupa ile Amatör Lig, Plaj futbolu, HiF Turnuvaları ve Futsal müsabakaları, bu 
kategorilerdeki takımların düzenledikleri turnuvalara ve birbirleri ile ve/veya yabancı ülke 
takımlarıyla yapacakları özel müsabakalarda görevlendirilen Gözlemci, Mentör, Hakem, Yardımcı 
Hakem, 4.Hakem ile Merkez Hakem Kurulu’nun düzenlediği eğitimlerde görev alan Uzman ve 
Eğitimcilere, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerine ve diğer görevlilere ödenecek tazminat, 
harcırah ve ulaşım ücretlerinin tespiti ile ödeme prensip ve yöntemlerini belirlemektir. 

2- KAPSAM 

Bu İç Talimat; Merkez Hakem Kurulu Başkan ve Üyelerini, Kulüpleri, Gözlemcileri, Mentörleri, 
Hakemleri, Eğitimcileri, eğitim çalışmalarında yer alan diğer kurullar ve görevlileri ve bunlarla ilgili 
kuruluşları kapsar. 

3- DAYANAK 

Bu İç Talimat; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Ana Statüsü hükümlerine göre düzenlenmiştir. 

4- TÜRKİYE PROFESYONEL LİGLERİ, TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI VE DİĞER 
MÜSABAKALAR 

Türkiye Profesyonel Ligleri ve Türkiye Kupası müsabakaları ile diğer Resmi, Özel, Turnuva 
müsabakaları ve yabancı ülke takımlarının ülkemizde yaptıkları müsabakalarda görevlendirilen 
hakem, yardımcı hakem, 4.hakem, mentör, uzman ve gözlemcilere; 

A.Tazminatlar: (TL) 

TFF’nin düzenlediği veya izin verdiği profesyonel lig ve kupa ile bu kategorilerdeki takımların 
düzenledikleri turnuvalara ve birbirleri ile veya yabancı ülke takımlarıyla yapacakları özel 
müsabakalarda görevlendirilen gözlemci, mentör, hakem, yardımcı hakem, 4. hakem, Merkez 
Hakem Kurulu’nun düzenlediği eğitimlerde görev alan eğitimciler ile Merkez Hakem Kurulu 
üyelerine ödenecek tazminat, harcırah ve ulaşım ücretleri ve bunların ödeme yöntemleri aşağıdaki 
gibidir: 

            KADRO 
 

      LİG 

 
GÖZLEMCİ 

 
HAKEM YARDIMCI 

HAKEM 
DÖRDÜNCÜ 

HAKEM 

SÜPER LİG 
1330 10.000 4.400 3.000 

1.LİG 725 3.300 1.815 930 

2.LİG 465 1.865 1.065 930 

3.LİG 365 800 575       490 

 

1) Bir üst lige yükselme amacıyla oynanan eleme müsabakalarında görevlendirilen gözlemci, 
hakem, yardımcı hakem ve 4. hakemlere ödenecek tazminat ve harcırahların, yükselecek lig 
kategorisi üzerinden hesaplanmasına, 
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2) Uzman ve mentör tazminatının, görevli olduğu lig kategorisindeki gözlemci tazminatı kadar 
olmasına, bununla birlikte Üst Klasman Mentörleri’nin görevli oldukları tüm müsabakalarda Üst 
Klasman Gözlemcileri kadar tazminat almasına, 

3) Uzman ve mentörlerin bir aylık sürede en fazla 2 müsabakada tazminat alabilmelerine ve bir 
ayda iki müsabakadan fazla görev alınması halinde, bu müsabakalar için sadece harcırah 
ödemesi yapılmasına; ancak 2. müsabakadan sonraki müsabakalar için tazminat 
ödenmemesine, 

4) MHK Başkan ve üyelerine, görevlendirildikleri maçlarda, konaklama ile ulaşım giderlerinin 
fatura karşılığı ödenmesine, 

 

B. Harcırahlar: (TL) 

       KM / GÜN SÜPER LİG 1. LİG 2. LİG 3. LİG 

250 (1 günlük) 400 350 250 230 

251- 500 (2 günlük) 765 630 500 410 

501 + (3 günlük) 935 700 615 500 

 

1) “A” bendinde belirtilen görevlilere, tablodaki harcırahların ödenmesine, 

 

2) Mentörlük harcırahının, görevli olduğu lig için belirlenen gözlemci harcırahı kadar 
olmasına, bununla birlikte Üst Klasman Mentörleri’nin görevli oldukları tüm 
müsabakalarda Üst Klasman Gözlemcileri kadar harcırah almasına, 

 

3) “A” ve “B” bentlerinde belirtilen müsabaka tazminat ve harcırahların net olarak ödenmesine, 

 

4) Aynı ilden yapılan görevlendirmelerde, görevlilere sadece müsabaka tazminatı ödenmesine, 
 

5) TFF ile anlaşmalı olan otellerde konaklayan kişilere harcırah ödenmemesine, 
 
 
 
5-A2, AKADEMİLER LİGİ, BÖLGESEL GENÇLİK GELİŞTİRME LİGLERİ, YAŞ 
KATEGORİLERİNİN TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI, BAYANLAR LİGİ, BÖLGESEL AMATÖR 
LİGİ, İL AMATÖR LİGİ, PLAJ FUTBOLU, FUTSAL LİGİ VE HiF TURNUVASI 
MÜSABAKALARI 
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A.Tazminatlar: (TL) 

Kategori Hakem 
Yardımcı 
Hakem 

Dördüncü             
Hakem 

Masa               
Hakemi 

Gözlemci /  Mentor 

A-2 (Kulüp takımları) 185 120 95 - 95 

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 240 140 120 - 120 

Bölgesel Gençlik Geliştirme (U18-U19) 95 55 50 - 50 

Akademi Ligleri (U19) 95 55 50 - 50 

Akademi Ligleri (U17) 55 40 40 - 40 

Akademi Ligleri (U16) 55 40 
 Sadece T.  
Şamp. 40 

- 
Sadece Türkiye Şamp 

40 

Akademi Ligleri (U15) 55 40 
Sadece T. 
Şamp. 40 

- 
Sadece Türkiye 

Şamp.40 

Akademi Ligleri (U14) (*) 55 40 
Sadece T. 
Şamp. 40 

- 
Sadece Türkiye 

Şamp.40 

Bölgesel Gençlik Geliştirme U17 55 40 40 - 40 

Böl. Gençlik Geliştirme (U14-U15-U16) 55 40 - - 
Sadece Türkiye 

Şamp.40 

Bayanlar Ligi 1 120 65 - - 55 

Bayanlar Ligi 2 90 55 - - 50 

Bayanlar Bölgesel Ligi 90 55 - - 50 

Süper Amatör Lig / 1.ve 2.Amatör Lig 90 55 - 
 

50 

U19/U17 80 50 - - 40 

U16/U15 80 50 - - 
Sadece Türkiye 

Şamp.40 

U14 / U13 / U12 / U11       (MİNİ MİNİK) 80 
Sadece Türkiye 

Şamp.50 
- - 

Sadece Türkiye 
Şamp.40 

Bayanlar U17,U15 55 40 - - 40 

Bayanlar U13 55 40 - - 40 

Futsal 55 40 - - 40 

Futsal U17 55 40 - - 40 

Plaj Futbolu 55 40 - - 40 

Futbol (HiF) 21 Yaş Üstü 55 40 - - - 

Futbol (HiF) 21 Yaş Altı 50 40 - - - 

Halı Saha    40 - - - - 

Engelliler Ligi    80 50 - - 40 

Tösfeed 80 50 - - 40 
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1) Amatör takımların TFF 3.Lig’e yükselme müsabakalarının play-off müsabakalarında 3.Lig 
tazminat ve harcırahları üzerinden ödeme yapılmasına, 

2) MHK’nin gerekli görmesi halinde, U11,U12, U13, U14, U15 ve U16 müsabakalarında tek hakem 
görevlendirmesine ve sadece görevine isabet eden ücretin ödenmesine. 

3) Bölgesel Amatör Lig’de illeri temsil edecek takımların belirlenmesi için BAL takımları ile ilin yerel 
liginde dereceye giren takımlar arasında yapılacak olan baraj müsabakalarının BAL hakem, 
gözlemci atamaları gibi, il dışından ve BAL ücreti üzerinden ödemelerin yapılmasına, 

B. Harcırahlar (TL) 

1) Bulunduğu il veya ilçenin belediye sınırları dışında oynanacak müsabakalarda (BAL hariç) 
görevlendirilen hakem, yardımcı hakem, 4. hakem, mentör ve gözlemcilere müsabaka tazminatının 
yüzde ellisinin (% 50) harcırah olarak ödenmesine; müsabaka büyükşehir belediye sınırları 
içerisinde oynanması halinde harcırah ödenmemesine, 

2) Aynı gün birden fazla müsabakada görev yapılması durumunda, görev alınan en üst kategori 
üzerinden tek harcırah ödenmesine, 

3) U-15 ve altındaki kategorilerde okul futbolu ile engelli, dezavantajlı ve çocuk, HiF müsabakaları 
için görevlendirilen hakemler, ancak görev yapacakları saha ikamet ettikleri yerden 25 km. ve daha 
uzakta ise harcırah ödenmesine, 

4) BAL’da görev alanlara, 150 km.nin altı için 120.-TL, 151 km ve üstü için 290.-TL harcırah 
ödenmesine, 

5) “A” ve “B” bentlerinde belirtilen müsabaka tazminatı ve harcırahların net olarak ödenmesine, 

6- TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI 

 

1) Türkiye Kupası müsabakalarında karşılaşan takımların farklı lig kategorilerinde yer alması 
halinde, gözlemci, mentör ve hakemlere ödenecek olan tazminat ve harcırahların daha üst lig 
kategorisinde mücadele eden takımın ligine isabet eden miktar üzerinden hesaplanmasına, 
 
2) Ulaşım giderlerinin, ilgili maddelerde yer alan esaslara göre hesaplanmasına, 
 

7- ÖZEL VE TURNUVA MÜSABAKALARI 

Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı’ nda yapılacak değişiklikler yürürlüğe girene kadar aşağıdaki 
hükümlerin geçerli olmasına; 
 
1) TFF’ ye tescilli kulüplerin profesyonel liglerde mücadele eden takımları ile yabancı ülke 
Federasyonlarına tescilli kulüp takımlarının ülkemizde birbirleriyle veya kendi aralarında yaptıkları 
özel müsabaka ve turnuvalarda, MHK tarafından atanan hakemlere 3. Lig için belirlenen hakem 
tazminat ve harcırahları ile yol giderlerinin ödenmesine, 

2) Hakemlerin tazminat ve harcırahları kulüplerin alacaklarına mahsuben TFF tarafından 
ödenmesine ve TFF’ nin daha sonra ilgili kulüpten bu miktarı tahsil etmesine, 

3) Diğer tüm özel ve turnuva maçlarında tazminat ve harcırahların 3. Lig kategorisi için belirlenen 
miktar üzerinden hesaplanmasına, 

4) Ödemelerin gerçekleşmesinde ilgili kulüp, kurum veya kuruluşlar ile ilgili sürecin profesyonel 
kulüplerin katılımı durumunda TFF Organizasyon Müdürlüğü, amatör kulüplerin katılımı durumunda 
TFF Amatör İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmesine ( Organizasyondan sorumlu kulüp tarafından 
tazminat ve harcırahların TFF banka hesabına yattığına dair dekont ibraz etmeden hakemlerin 
atanmamasına ), 
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BANKA GARANTİBANK 

Hesap adı: TL 

Şube: 186-1. LEVENT TİCARİ 

Hesap no: 6298038 

Hesap türü : Vadesiz Hesap 

Döviz kodu : YTL 

IBAN : TR68 0006 2000 1860 0006 2980 38 

 

Milli ve Yabancı Müsabakalar 

1) Türk “A” Milli Takım ve Ümit Milli müsabakalarında görevlendirilen gözlemci ve hakemlere, TFF 
3. Lig için belirlenen harcırah ve yol ücretlerinin ödenmesine, 

2) “A” Milli Takım ve Ümit Milli Takım dışındaki kategorilerde yer alan Türk Milli Takımları’nın kendi 
aralarında veya diğer takımlarla yapacakları müsabakalar ile futbolcu seçme müsabakalarında, A-
2 müsabakalarının tazminat, harcırah ve yol ücretleri ödenmesine, 

3) Yabancı milli takımların birbirleriyle oynadıkları müsabakalarda UEFA tarafından belirlenen 200 
Euro karşılığı TL olarak günlük harcırahların ödenmesine, 

4) Yabancı kulüp takımlarının birbirleriyle oynadıkları müsabakalarda görevlendirilen gözlemci ve 
hakemlere TFF 3. Lig için belirlenen tazminat ve harcırahların ödenmesine, 

8- EĞİTİMCİ VE GÖREVLİLER  

Tüm Seminer, kurs ve eğitimlerde görevlendirilen eğitimcilere aşağıdaki miktarların ödenmesine, 

1) Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyeleri ile TFF bünyesinde istihdam edilen kişilere, eğitim ve 
kurslar nedeniyle eğitim ücreti, tazminat ve harcırah ödenmemesine, 

2) Gözlemci, mentör, hakem, yardımcı hakem eğitimlerinde görev alan, ancak TFF bünyesinde 
istihdam edilmeyen ve Merkez Hakem Kurulu üyesi olmayan kişilere eğitim ücretlerinin 
ödenebilmesi için Genel Sekreterlik onayı alınmasına, 
 
3) Bulunduğu il sınırları içinde görev yapan eğitimcilere sadece ders ücreti ödenmesine, 
 
A. Tazminatlar (TL) 
 

Gözlemci, mentör, hakem ve yardımcı hakem eğitimcilerine,  

 

GÖREVİ GÜNLÜK ( TL ) HARCIRAH (TL) 

İL EĞİTİMCİSİ  
165 

 
- 

ULUSAL EĞİTİMCİ 330 165  

( Konaklama yapılırsa) 
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 Diğer görevlilere, 

 

GÖREVİ 

 

GÜNLÜK ( TL ) 

SAHA VE SALON GÖREVLİLERİ 65 

ATLETİK TEST EKİBİ 230 

BÖLGESEL DÜZEYDEKİ ATLETİK TESTLER İLE YAZILI SINAVLARDA GÖREV 

ALAN İHK VE BHK ÜYELERİ, BULUNDUKLARI İL DIŞINDAKİ ADAY HAKEM 

KURSU MÜLAKATLARINA KATILAN BHK ÜYELERİ 

165 

DOKTOR 425 

TEKNİK MAÇ ANALİZ GÖREVLİLERİ 110 

MASÖR VEYA FİZYOTERAPİST 90 

 

  ödenmesine, 

İl düzeyindeki atletik test ve yazılı sınavlar ile bunların mazeret sınavlarında ücret 

ödenmemesine, 

Eğitimlerde görev alan kişilere telif ücreti olarak saat başı 230.-TL ödenmesine ve fakat bir 
günlük eğitim karşılığı telif ücretinin 770.-TL’yi geçmemesine ve telif ücreti alan kişilere ayrıca 
harcırah ödenmemesine, 

Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen, Süper Lig ve 1. Lig Maçlarının Teknik Maç 
Analizinde görev alan; ancak TFF bünyesinde istihdam edilmeyen ve MHK başkan ve üyesi 
olmayan kişilere ayrıca harcırah ödenmemesine, 

A. Harcırahlar (TL) 

1) Tazminat alma hakkı olan eğitimci ve görevlilere “Türkiye Profesyonel Ligleri, Türkiye Kupası 
Müsabakaları ve Diğer Müsabakalar” başlığı altında yer alan “Harcırahlar” tablosundaki eğitimci 
harcırahı ödenmesine, 

2) MHK tarafından düzenlenen tüm kurs, sınav ve seminerlerde görevlendirilen eğitimci ve 
görevlilere kurs, seminer ve eğitimin süresi ile bağlı olmaksızın, yukarıda belirtilen uygun harcırah 
ve yol parasının bir defalığına ödenmesine; ancak hafta sonlarında düzenlenecek kurs ve eğitimler 
için gidiş dönüş yapan eğitimci ve görevlilere organizasyonun idari sorumlusunun onayı ile ekstra 
yol bedeli belgesi karşılığı ödenmesine, 
 
3) MHK eğitim faaliyetlerinde, öncelikle yerel eğitimcilerin görevlendirilmesine, 
 
4) Bulunduğu il sınırları içinde görev yapan eğitimcilere harcırah ve ulaşım gideri ödenmemesine, 
 
5) Bu başlığın “A” ve “B” bentlerinde belirtilen tazminat ve harcırahların net olarak ödenmesine, 
 
9- ULAŞIM GİDERLERİ 

 
A. UÇAK HARİCİ YAPILAN SEYAHATLERDE 

 
1) Tren, otobüs, deniz otobüsü ve benzerleri ile yapılan seyahatlerle ilgili olarak (gidiş- dönüş) 
ulaşım giderlerinin tespit edilmesinde biletlerin ibrazının zorunlu olmasına ve biletlerin ibraz 
edilmemesi halinde ödeme yapılmamasına, Yüksek Hızlı Tren ücretlerinin, sınıfına bakılmaksızın 
ekonomik sınıf tarifesinden ödenmesine, 
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2) Ücretlerin tespitinde görevlilerin ikamet ettikleri il merkezleri ile müsabaka il merkezinin esas 
alınmasına, il merkezi dışında oynanan müsabakalarda, il merkezi ile müsabakanın oynandığı yer 
arasındaki yol ücreti ile ilgili olarak, biletin ibrazı halinde ödeme yapılmasına ve mesafe 
hesaplamalarında Karayolları Genel müdürlüğü Resmi Haritası’ nda belirlenen değerlerin esas 
alınmasına, 

3) Karayolu ya da diğer ulaşım araçları ile yapılan seyahatlerde bilet ibrazının zorunlu olmasına, 
Hakem İşleri Müdürlüğü onaylı özel araçla seyahat edilmesi halinde, TFF adına alınmış seyahat 
günlerini kapsayan, belediyeler tarafından belirlenen şehirlerarası otobüs rayiç bedeli kadar gidiş-
dönüş benzin faturası veya benzin fişi ibrazının zorunlu olmasına; ancak ulaşım bedelinin 
müsabakanın oynandığı ilin belediyelerince belirlenen iller ve/veya ilçeler arası karayolu bedelini 
aşmamasına, 

4) En üst iki lig takımlarının oynadıkları lig ve kupa müsabakalarında görev alan hakemlerin İl 

sınırları içerisindeki transferleri kapsamındaki ücretinin Federasyonumuz tarafından 

karşılanmasına. 

B. UÇAK İLE YAPILAN SEYAHATLERDE 

1) Uçak ile seyahatlerde bilet üzerindeki gidiş-dönüş tarihlerinin esas alınmasına; uçak bileti 
üzerindeki gidiş-dönüş tarihleri aynı gün ise 1 günlük; uçak bileti üzerindeki gidiş-dönüş tarihlerinin 
farklı olması halinde en fazla 2 günlük harcırah ödenmesine, 

2) Uçak bileti ücretlerinin, sınıfına bakılmaksızın ekonomik sınıf tarifesinden ödenmesine ve uçuş 
programındaki değişiklik nedeniyle ödenen cezaların, bilet farklarının ve business class bileti 
alınması sonucu oluşan tutar farklarının, kişiler tarafından karşılanmasına, 

3) Uçak ile yapılan seyahatlerde (Uçak bileti TFF tarafından alınmadığı durumlarda) biletin asıl 
suretinin diğer gerekli evraklar ile birlikte TFF’ye gönderilmesine, 

4) Seyahatin tek istikametinin uçakla yapılması halinde veya varış noktasına karayolu ya da diğer 
araçlar ile tamamlanması halinde, ulaşım araçları bedelinin ödenmesine, 

5) Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası Grup müsabakalarında görevlendirilen hakem, yardımcı 
hakem, mentör ve gözlemcilerin onay aranmaksızın uçak ile seyahat edebilmelerine, 

6) Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası Grup müsabakalarının haricindeki profesyonel 
müsabakalarda görev yapan hakem, yardımcı hakem, mentör ve gözlemciler ile eğitimcilerin 500 
km.yi aşan (karayolları iller arası mesafe ölçüsü esas alınır) görevlendirme yerlerine 
seyahatlerinde ulaşımın uçakla yapılabilmesine, 

7) Uçak biletlerinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından satın alınması halinde bu bentte yer 
alan hükümlerin geçerli olmamasına, 

8) Yabancı takımların birbirleriyle, üst iki lig takımlarının birbirleriyle ve yabancı ülke takımlarıyla 

yapacakları özel müsabakalara görevlendirilenlerin Genel Sekreterlik onayı ile uçakla 

yapılabilmesine;  Bölgesel Amatör Lig ( BAL ) müsabakalarında görev yapan hakem, yardımcı 

hakem, 4. Hakem ve gözlemcilerin 500 km’yi aşan (karayolları iller arası mesafe ölçüsü esas 

alınır) görevlendirme yerlerine seyahatlerinde ulaşımın Genel Sekreterlik onayı ile uçakla 

yapılabilmesine.   
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C) A-2, AKADEMİLER LİGİ, BÖLGESEL GENÇLİK GELİŞTİRME LİGLERİ, YAŞ KATEGORİLERİNİN TÜRKİYE 

ŞAMPİYONALARI, BAYANLAR LİGİ, BÖLGESEL AMATÖR LİGİ, İL AMATÖR LİGİ, PLAJ FUTBOLU, FUTSAL LİGİ 

ve HiF TURNUVASI MÜSABAKALARI 

1) A-2, Akademiler Ligi, Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligleri, Yaş Kategorilerinin Türkiye 
Şampiyonaları, Bayanlar Ligi, Bölgesel Amatör Ligi, İl Amatör Ligi, Plaj Futbolu, Futsal Ligi ve HiF 
Turnuvası müsabakaları ile 3.Lige Terfi müsabakalarında görev yapan hakemler ile gözlemcilere 
ikamet ettikleri il sınırları içinde görevlendirilmeleri halinde ulaşım giderinin ödenmemesine, 

2) Görev yapmak için ikamet ettiği ilden ilçeye veya ilçeden ile ya da başka bir ilçeye giden 
hakemler ile gözlemcilere ulaşım aralıklarına göre gidiş-geliş ücreti olarak (TL); 

20 km. ye kadar                                        : Yol ücreti verilmemesine,  

21 - 45 km. ye kadar         : 20 

46 - 60 km.ye kadar      : 35  

61 - 80 km.ye kadar      : 50  

81 - 120 km.ye kadar      : 55 

120 km'den fazlası        : 75 ( İller arası BAL için azami 230  ) 

ödenmesine, 

10- MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ HALİNDE 

1) Hakemlerin, gözlemci ve mentörün görev yerlerine intikal ettikten sonra, müsabakaların 
herhangi bir nedenle TFF tarafından oynatılmaması kararı alındığı takdirde tazminatın 
ödenmemesine; ancak hakemler, gözlemci ve mentör seyahate başlamışlar ise sadece 1 günlük, 
eğer müsabaka yerine gitmiş ve konaklama yapmışlar ise tazminat, harcırah ve yol ücretlerinin 
ödenmesine, 

2) Müsabakaların TFF tarafından güvenlik yetersizliği, hakem tarafından ise elverişsiz hava-saha 
şartları, takımlardan birinin gelmemesi vb. durumlardan dolayı oynatılamaması veya müsabaka 
başladıktan sonra hangi nedenle olursa olsun müsabakanın tamamlanamaması halinde 
hakemlerin, gözlemci ve mentörün tazminat, harcırah ve yol ücretlerinin ödenmesine, 

3) Müsabakaların herhangi bir nedenle bir gün sonraya ertelenmesi durumunda il sınırı dışına 
çıkan hakemlere, gözlemci ve mentöre ilgili maddelerde belirtilen harcırahlara ek olarak müsabaka 
mahallinde kalmaları koşuluyla 1 günlük ilave harcırahın %50 sinin ödenmesine, 

4) Müsabakalarda görevli hakemler, gözlemci ve mentörün herhangi birinin herhangi bir nedenle 
müsabakada görev yapamamaları durumunda seyahate başlamışlarsa bilet ibrazı veya rayiç bedel 
kadar benzin faturası ya da benzin fişi ibrazı karşılığında sadece yol ücretinin ödenmesine, 

11- TAZMİNAT, HARCIRAH, ULAŞIM GİDERİ ÖDEME PRENSİPLERİ ve GÖNDERİLECEK 
EVRAK 

1) Türkiye ligleri ve Türkiye Kupası’nda oynanan tüm müsabakaların gözlemci, mentör ve hakem 
ücretlerinin TFF tarafından ödenmesine, 

2) Müsabakalarda görevli gözlemci, mentör ve hakemlerin; 

a- Tazminat Formu’nu; (veya elektronik tazminat formunu) 

b- Yol masraflarına ait tüm biletlerin ( Havaş dahil) asıllarını (Havaş yerine taksi fişi veya benzin 
faturası konulamaz) veya Türkiye Futbol Federasyonu adına alınmış seyahat günlerini kapsayan 
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gidiş-dönüş benzin faturasını veya benzin fişini ( Vergi Dairesi: Beykoz, Vergi No:879 001 72 95 ) 
Hakem İşleri Müdürlüğü’ne Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü, Riva, Beykoz / İstanbul adresine, 24 saat içinde APS veya Kargo 
ile göndermelerine, 
 
3) Belgesi olmayan yol giderleri ödenmemesine, 

4)Gerçeğe aykırı belge düzenleyenler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri 
uygulanmasına, 

12- A KLASMAN HAKEM VE A KLASMAN YARDIMCI HAKEMLERİ İLE FIFA KADIN 
HAKEM VE FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMLERİN AYLIK ANTRENMAN ÜCRETLERİ 

1) A Klasman Hakemleri, A Klasman Yardımcı Hakemleri ve FIFA Kadın Hakem ve FIFA Kadın 
Yardımcı Hakemlerine, MHK’nin ücretin tahakkuku için hakemlerin antrenmanlara katılım ve 
performanslarını değerlendirmesi sonucunda, futbol sezonunu kapsayan aylarda her ay için              
1210 TL Antrenman Ücreti ödenmesine. 

2) Hakem antrenman sorumlularına futbol sezonunu kapsayan aylarda 850 TL ödenmesine, 

13- YÜRÜTME 
 

Bu İç Talimatı, TFF yürütür. 

 

14- YÜRÜRLÜK 
 
Merkez Hakem Kurulu Talimatı hükümlerine göre düzenlenen işbu İç Talimat; TFF Yönetim 
Kurulu’nun 22.09.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. 
 
 

 


