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TÜRKİYE 

GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU  
BÜTÇE VE MUHASEBE İLE HARCAMA USUL VE ESASLARI  TALİMATI 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Talimat, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının bütçe ,muhasebe 
ve harcamalara   ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 
Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının mülkiyetinde 

bulunan bütün mal varlıkları ile haklarının bütçe, muhasebe ve harcama işlemlerini kapsar. 
 

Dayanak 
Madde 3- Bu Talimat Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

Madde 4- Bu Talimatta geçen; 
a) Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

b) Genel Müdür  :Gençlik ve Spor Genel Müdürü’nü, 
c) Federasyon  :Görme Engelliler Spor Federasyonu’nu, 

ç) Federasyon Başkanı :Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı’nı, 

d) Banka  :Federasyonun çalıştığı bankaları, 
ifade eder. 

 
Mal Varlığı 

Madde 5-Görme Engelliler Spor Federasyonunun mal varlığı; nakit (YTL,$,Euro) hisse senedi, 

kıymetli ayniyat, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ile bunların gelirleri, kiraları ve satış 
bedellerinden oluşur. 

 
Muhasebe Usulü 

Madde 6- Görme Engelliler Spor Federasyonunun hesap işlerinin uygulama biçiminin düzenlenmesi 
ve muhasebe sistemi bilanço usulüne uygun olmak üzere tek düzen hesap planı çerçevesinde muhasebe 

uygulamaları genel tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülür. 

 
Hesap Dönemi ve Bütçe Yılı 

Madde 7-Görme Engelliler Spor Federasyonunun mal varlığının ve mali işlemlerinin hesabı, mali yıl 
itibari ile görülür.  

 

Harcama 
Madde 8- Genel Müdürlükten aktarılan ödenekler ile diğer yerlerden elde edilen gelirler; Federasyon 

faaliyetleri, spor faaliyetleri, mal ve hizmet ile demirbaş  alımları , bakım ve onarımlar ile diğer harcamalar 
için yapılır. 

 

Gelir ve Gider İşlemleri 
Madde 9- Kanun, tüzük, yönetmelik ve uluslararası kurallara uygun olarak Görme Engelliler Spor 

Federasyonu gelirlerini tahsil edilebilir duruma getirenlere gelir tahakkuk memuru, Federasyon giderlerini 
mevzuata uygun biçimde gerçekleştirenlere de gider tahakkuk memurları denir. Görme Engelliler Spor 

Federasyonu gelirlerinin tahsili ile giderlerini tahakkuk ettirmek görev ve sorumluluğu  Federasyon 
başkanlığına aittir.  

Federasyonun Nakdi: 

Madde 10- Federasyonun nakdi, yetkilendirilen kişilerce hesap açılan bankaya yatırılır. 
 

 



Giderlerin Ödenmesi: 

Madde 11- Bütçeden yapılacak harcamalar belgesi karşılığında Federasyon Başkanlığınca yapılır.  

  
Avans İşlemleri: 

Madde 12- Federasyon faaliyetleriyle ilgili olarak (yurtiçi-yurtdışı) harcama öncesi avans verilebilir. 
 

Muhasebe İşlemleri: 

Madde 13- Federasyonun muhasebe işlemleri sözleşme yapılan bir Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavir eliyle mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

 
Federasyonun gelirleri: 

Madde 14- a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay, 

b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak 
kaynak, 

c) Federasyona üye olup olmadığına bakılmaksızın, ticari ve sosyal amaçlı kulüpler veya işletmeler ile 
Federasyona bağlı kulüpler veya işletmelerinden alınacak aidatlar, 

ç) Sporcu kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri, 
d) Özel spor salonu klüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile 

aidatlar, 

e) Sezon başından alınacak katkı payları, 
f) Turnuva ve Lig müsabakaları katılım bedelleri, eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim 

seminerleri katılım bedelleri, 
g) Transferlerden alınacak pay, 

ğ) Sponsorluk gelirleri, 

h) Reklam, yayın ve basılı evrak ve sınav ücreti gelirleri, 
ı) Ceza ve itiraz gelirleri, 

i) Yardım ve bağışlar, 
j) Kira ve işletme gelirleri 

k) Bilet gelirleri 
l) Adaylık başvuru ücretleri, 

m) Diğer gelirler, 

 
Görev ücretleri ve Harcırah Uygulamaları: 

Madde 15 – Federasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kişilere verilecek görev ücretleri ve harcırah 
uygulaması Federasyon Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülür. 

 

Hüküm Bulunmaması 
Madde 16- Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümlere göre işlem yapılır. 

 
Yürütme 

Madde 17 - Bu Talimatı Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yürütür. 

  

 


