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GENEL HÜKÜİİLER

'. 
Amaç

Bu Talimatn amaq Türtiye Bask€tbol Federasyonu tafaflndan ödenecek harc|.ahlara ilişkin ilkeleri ve kurallarl tespit gtmektir.

2. Kapsam

2.1 Bu Talimat, Fedgrasyon Yönetim Kurulu, denetleme kurulu, tahkim kurulu ve yan kurul üy9lerine, temsili ve milli

mosabakalar için sgçilen basketbolculara, Fgderasyon tarafündan, Federasyon dlşlnda, Fedgrasyon hizmeti iÇin resmen

gör€vlendirilen kişilerg ve Federasyonda süresiz velveya bireysel hizmet sözleşmosi ile çallşan person9le yap|lan harclrah

dOzenleme|erini kapsar.

2.2 Teknik el€manlar, müsabaka görevlileri ve sporculara öden€cek harqrahlar hariç olmak üzgre; bu Talimat kapsamlnda

ödenecek harclrah ve giderler, spor G€nel Modürlüğünden sağlanan b(ltçe yaldüml ve proje ödeneği ile spor Toto TeŞkilat

Başkan||ğlndan sağlanan r€klam golirlerinden ödenmez.

3, Dayanak

gu Talimat, 3289 saylll spor GeneI Müdüriüğijnon T9şkilat ve Görevleri Hakklndaki Kanunun Ek:9 uncu maddesi ile 19.o7 2012

tarihli v€ 28358 saylh Resmi Gazete' de yaylmlanarak yürürlüğe giren Bağımsz spor Federasyonlann|n ÇallŞma Usu| ve

Esastan Hakk|nda Yönetİnelik hOkomleri ile Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanIlarak haz|rlanm|Ştlr.

,a. Tanlmlar

Bu Talimaüa yer alan;

Ana statu : Tu*iye 8askgtbol Federasyonu Ana statüso'nü,

Federasyon :TürkiyeBasketbolFederasyonu'nu,

Başkan : Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanl'n|,

Yönetim Kurulu : Türkiye Basketbol Fed€rasyonu Yönetim Kurulu'nu,

G€nelsekİeter : TürkiyeB8skelbo|FederasyonunuGenelsekİeteri'ni,

Bölum DireKör0 : Genelsekretere bağll Federasyonun ana bölumlerinin başlndaki yöneticileri,

Personel : Türkiye BasketboI Federaşyonu personelini,

Malive lda.i lşler

oepartmanl : Tü*iye 8asketbol Fede.asyonu bünyesinde kurulu, G€nel sekretere bağll, Fede.asyonun mali ve

özlük iş|emlerini düzenleyen birimi

ifade ede..

BöLüM - ıı
EsAs HOKOılrLER

Kıalm _ 1

uygulama EEaslan

5. Görovlondlrmo

Federasyonun, Ana statü ile be|irlenmiş görevleri kapsamlnda y€r alan hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekıi görül€n

hallerdeI Federasyon bünyesinde görev yapan kişi/personel velveya hizmetin ifasl için gerekli gör0len Federasyon dıŞ| kiŞiler,

goçlcl olarak lkamgt gttiklorl il voya yurt dlşlnda göroYlendiİjloblllr.

Geçici görev süresi ve ulaşlm için kullanllacak nakil afacl, görevlinın statüsüne bağİ olarak Yönetim Kuru|u veya Bölüm

Direktör|8rinin teklifi uzerine Genel sekrgter taraflndan belirlenir.

Personel ile ilgili görevlendirmeler Genel sekret€r tarafından onaylanlr. Görevli personel karara uymak zorundadlı,

6. Görgvlg llgili Harcamalar

6.' Federasyon tarafından göİevlendirilmiş personel veya kişilerin, bu görev sğresinde yapacakları harcamalar, işbu Talimat

kapsamlnda Fedsrasyon taraflndan karşı|anlr.

6.2 Görevle llglıl harcamalal;

a) Ulaşlm giderleri, , ,

b) Y€mek ve konaklama (otel) giderleri, i'
c) Görev ilg ilgiliolarak yapılan bagaj, hamaliye, şehİ içiulaşlm vb, gid9rler,
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d) Harclrah Tablosunda belirtilen harqrah gruplanna gör9 günlük ola.ak yapl|acak g(Jndelik ödemebndir.

6,3 Görev|€ ilgili harcamalain karş|lanabilmesi i9in ödeme onaylnIn Başkan veya Başkan taraflndan yetki verilen başkan vekili

ile Geneı sEkret€rtaraf|ndan imzalanmasl zorunludur,

7- GldgrlodnBelgolenmoa|

Vergi usuI Kanununda b€|irtilen (Fatura, fiş, bilet, serb€st m€slek makbuzu vb.) ve Federasyon adlna ahnan bglgel€r, Harclrah

Tablosunda belirlenmiş limit ve şartlar dahilinde ödenir.

8. Harclrah Tabloau

8.1. Görev|e ilgilj yapllan harcamalann harclrahlarl müteakip maddelerde yer alan 63aslar doğrultusunda Ek-l'de verilen

Harclrah Tablosunda gösterilen birim değerle. üzerinden hesaplanır.

8.2. Harcırah Tablosu, ihtiya9 halinde Yönetim KurıJlunca 90n0n şartlarüna gö.ğ yeniden düzenl9nebilir.

9. Öd€molerln N8t oluşu

Pe6on€le yapllacak tom ödomeler net olup, verga ve diğel yasal yükoml0lOklar Federasyon taraflndan ka§l|anlr,

l0. Fazla ill63aı

Yuıtd|şı ve yurtiçi geçici görev süresi içinde ve milli taklm kampl slras|nda Federasyon p€rsoneline fazla mesai ödemesi

yapIlmaz.

K|a|m - 2

Harcamalann To8pat v9 Hesaplanmaal

,l l. ul§lm Gldorloİl

11,1,Görsv onaylnda seyahat için uçak kullanacak görevlinin uçak biletifatura karşlİğl ödenir,

1,1 .2.seyahatlgrin tr9n, otobos vsya deniz araçlan ile yap|lması dUrumunda bilot bedslleri b6lge karşlllğl ödsnir,

1 1 .3. Fedeİasyona ait veya onaylanmlş ulaşlm araçlafl ile yapllan yol giderleri fatura, bilet vb. belgeler|e ispat edilmesi haıinde

personsle ödenir. ulaşlm aracı sayahat onay Formu ile belirlenir. Federasyona ait araçlarla seyahat edilmgsi halinde

herhangi bir ödem€ yapllmaz.

1 
,l ,4,Foderasyon taraflndan görevlendiri|en pgrsonel v€ diğe. görevliler ile Kurul Ve Yan KurU| 0yelerinin ikametgahlan ile başka

şehider araslnda kendi araçIarlnl kullanmalarl veya görev onaylna göre görevlinin kendi aracı ile seyahat etrnesi halinde

her 10 km içjn 1 lt. yak( hesablna göre belge karş|l|ğl ödeme yaplllr. Ayrlca bu seyahat|e ilgili otopark Ve otoyol ocreti de

varsa bglge ka§lİğ| ödeni.. Yol uzunluğUnun hesaplamaslnda Tc Karayollan taraf|ndan tespit ve ilan edilmiŞ mesafeler

esas allnır.

11 .5.seyahatlerin F€dsrasyona ait ve/veya Federasyon ta.aflndan temin edilmiş toplu taşlma aİaçlan ile yapllmaŞı halindo her

hangi bir ul8şlm gideri ödenmez.

11.6.Seyahat planl ite bağlant|ll ve görev kapsamında olmak şartlyla personeıin şehir içi ulaşlm gid9rleri de belge karŞlİğ|nda

ödenir.

a) zaruri vo diğer u|aş|m kanallanna gö.e daha uAuz oIması haıind€ oto klralanabilir. Kiralama bgdela beıge ka§lllğı ödeni..

Bu durumda kiralama gergkçesinin gider onayı ekinde belirtilmesi gerekir.

b) Göreviyle algila olmak şartlyla malzeme nakliyesi gider|eri,

11.7seyahat planl ile bağlantll| ve görev kapsamlnda olmak şartlyla personelin yurt içi ve dlş|nda yapacağl Şehirler 8rasl

ulaşlm gidgrleri b9lge ka§lllğ| öd8nir.

1 2. Xonaklama vo Y9mek Gldgılari

12,,l.Görovls ilgili yemgk ve konaklgma ile ilgili hu§ustann Fedarasyon taraflndan önçeden ayarlanmlŞ olmasl halinde

8nlaşman|n iPriğine göre görevlilere yemek ve konaklama ödemesi yaptlmaz. Bu giderler fatura ka.şülığ| Mali ve |dari lŞler

Bölimo taraf|ndan doğrudan anlaşma yapllmlş kuruma yaplllr, Bu durumda görevlil9rin sadece anlaşma kapsaml dlŞtnda

ka|an v9 s€yahat süresi içinde kalan yemek giderleri karşılanlr ve Harclrah Tablo9unda belirlilen harclrahıarı tahakkuk

ettirilk.

,12.2,Görev süresi itibariyle geÇeleme yapmak zorunda kalan görevliye, Harcı.ah Tablosunun yemek ve olel limitlerinin toplaml

esas aİnarak;

a) ot€l faturasl ibr8z edilen gün|er için, Yemek+otel giderlerinan tamaml belgg karş|l|ğ| ödenir, Y9m9k limiti öğl€n ve

akşam yemeklerini kapsar. yemek+otel limitlerini aşan ödeme yap|lmaz,

4Harc|rah Talimatl 02 05.2017
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b) otel faturasl ibraz 9dilm€yen gonler için, konaklama bed€li ödenmez. Harclrah Tablosuna göre sadece yemgk |imitl€ri

esas allnarak yemek gideri belge karşlllğl ödenir. Yemek limiti sabah, öğlen v€ akşam yem€kl€ri esas alınarak
hesaplanl., Yemek limitini aşan ödeme yapl|maz,

c) Harc|rah Tablosuna göre kendisine hardrah ödemesi yapllmasl ger9kiyo6a, görevıi bulunduğu 9ğn sayls| kadar
harcırah cıdemesi yaplır.

12.3.Günübirlik görevlerd8 konak|ama gideri ödenm€z. Harqrah Tablosunun sadece yemek limitleri esas allnarak yemek
gid9rl9ri belge ka§ılığ| öd9nar, Yemek limitiniaşan ödeme yap|lmaz,

13. Yurtdl9ı Gaçlcl Gör.v Ye lş s9yahatleri

13.1 .Yurtdlş|nda yapllacak ulaşlm, yemek ve konaklama harcamaIan önceka ilgilj madd€lerde belirtilen esaslar doğrultusunda
yuİtdışl için uygulanacak Harclrah Tablosuna göre hesaplanır, Tabloda bolgelenecek gide.lerin limitleri verilmiş olup,

belgelense dahi limitlerin uzerindeki ödemele( yapllmaz,

,l3.2,Yurtdışl geçici görevlerde gidiş ve geliş günleride hafdrah hesab|nda tam 9ün say|lIr.

13.3.T0*iy9'den gklşta öd€nen tüm vergi v€ harçlar F€derasyon taraflndan karş|lanlr. Ayrlca varlş 0lkesindeki t0m yasal
yükOmlolüklerde Federasyon taraindan ödenir.

l4. ılalll Tak|m Xamp ve soyahat Gldorleri

,14,1.Milli tak|mlann kaİldlğl resmi veya özel organizasyonlara ait yemek ve konaklama harcamaları, ilgili organizasyona ait

katlİm şartları dikkate aİnarak hesaplanlr ve uygulanIr.

14,2,MilliTaklmlann müsabaka ve kamp amacl i|e yapacakları seyahat giderleri Federasyonca karşllanlr.

14.3.seyahat ve kampa katllmak üzere Yönetim Kurulu taraf|ndan onaylanm|ş resmi kadroda yer alan basketbo|culara ve diğer
görevlilere seyahat ve kamp suresi için Harclrah Tablosunda belirtilen halclrah net olaİak verilir.

15. Fazla 8agaj Ücretl

Böllm Direktörünün tespitive Genel Sekreterin onayl ile işin muhteviyatl ile ilgi|ifazla bagaj ve hamaliy€ harcamalan ka§|lanl..

lşle ilgili yükler d|şlnda, seyahat|erde fazla bagajdan kaynaklanacak bir üc.et Cıdenmez.

16. Eğitjmg Göndgrilm9

Yurtiçi semjner, toplantl, kurs ve staj gibi eğatimlere gönderilenlerden yemek ve konaklama giderleri Federasyonca
ka§llananıara sad€ce yol gid€rleri b€lg€ karşlllğl ödenir.

l7. Diğsr Gldorlsr vg lstisnalar

17.1,Genel sekreter taraflndan onaylanan, işle i19ili diğer giderler ile görevin irasl s|raslnda yapllan temsil ve ağlrlama
harcamalarl belge ibrazı karşlİğlnda personele ödenir,

17.2.Özel durumlarda Federasyonca algilinin limitleri Ve harqrah birimi daha üst kademeden yapılabilir. Bunun için Bö|üm

Direktörünün önerisi ve Genelsekreterin onayl gerekir.

17.3.Toplu kokteyller ve yabanc| konuklar i|e sponsorların katlldlğı top|u yemekler hariç, alkollü içki bedelleri ile faaliyetlerimizle

doğrudan bağlantısl olmayan her türlü harcama bedelleri ödenmez.

'7.4.Temsil 
ve ağlrlama görevleri kapsamında yapllacak hediye alımında ne amaçla ve kime verilmek üzere ahndlğlna ilişkin

beyan gider onay ekinde yer allr.

18. Tayln Edllen Pg.lonol

18.1.Pe6on€l Talimal| hükuml€.ine göre, şürekli olaİak bulunduğu il d|ş|ndaki bi.göreve tayin edi|en personelo, yeni işyerine
intikali için yapacağı seyahatleri için ilgi|imadde hükümlerine gö.e harclrah ödeme§i yap|İr,

18,2.Görev yeri değaşen personglin ai|e bir€yl€rinin her biri için, yem8k, yatma ve yol giderl€.i Harclrah Tablosu doğruıtusunda

belge karşlllğl ödeni..

18.3.Görev yeri değişgn persongıin ev eşyası nakal masraflafl gerçek gider|eri üzennden Fed€rasyon ad|na allnadak fatura
karşlllğl ödenir. ..

K|3lm - 4
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Daimİ Görev Harc|rahl
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sgyahat Avanalan

19. Göı9v Emİl vo seyahat Avanal

19.r.lş seyahati gerektiren ve kendisine gör€v verilen personel seyahat onay Formu doIdurur. Gerekli onaylar allndlktan sonra

beloe Mali ve |dari lşl9İ Deparlmanlna ibraz edilir. Form doldurulup gerekli imzalar lamamlanmadan göreve çlkılamaz,
personel bi|et alamaz. Avans ödemesiavans 

'ormuna 
i§tinaden yapllabilir.

19.2.Görev dönoşü Harqrah Formu, gerçok gid9rler için Gider onay Formu doldurulup, belgeler 9klenerek ve gerekla

onaylardan sonra gerağinin yaptlmaşı için Malive ldari lşl€. D€partmanlna verilir.

19,3,Milli Taklmlarln toplu o|arak yapacağ| sgyahatlerde tek bir form doldurulur,

20. Avans İllktan

Verilgcsk avans miKerı, avans| kullananln yotkili amiri taraflndan yol, y€mek ve konaklama giderlerigöz önOndg bu|undurularak

belirlenİ. Yurtdlşı seyahatlerde, personetin talebi halind€, avans tutarü döviz olarak ödenir.

2l. Harclrah Boyannamosi

lş s€yahatindgn dönen peüsonel aldül avans| 5 gün içind€ kapafnak zorundadlr. Avans kapatnasl için Harcırah Beyannamesi,

gerPk gılerl€r için Gider onay Formu doldurulup, b€lgel€ri eklenefek vo onaylan tamamıand|Ran sonra Mali ve ldari iŞler

oepartman|na teslim edi|ir. s0resindo kapaİ|mayan avanslar ilgilinin maaşlndan kesalir, Boyanname içindeki gerç6ğe uyrnayan

belgenin sorumluluğu peGonele aittir. Gerçeğ6 uyünayan beyanlarda PgrsonelTalimat disjplin hok0mleri uygulanlr.

BÖLüit - lıl
soN HuKÜ]tilLER

22. Yot*ıl8r

cienel sekret€f ve Kurul Üyosinin seyahat onay Formu Başkanln; per§onelin, milli taklmlann seyahat Talep Formu Genel

sek.elerin onayl ilE işleme aİnır. Uzakta olunmasl halinde onay faks ile allnabilir. Acil durumlarda ödeme yaplllİ, onaylar

sonradan tamamlanlr.

23. Tallmatta Yor Almayan Konular

23.,l,Bu Talimat da y€r a|mayan hususla.da karar verme yeüisi Yön€tim Kuruluna aittir. Böyle bir durum ka§|slnda

uygulanacak Yönetim Kurulu karan sonraki durumlarda uygulanmak üzere Talimata eklenir.

23,2.Bu Ta|imat da tarif edilmemiş diğer i|gililer için Talimatln nasıl uygulanacağl, Federasyon Gen€l sekretari taraflndan

belirlenir.

2ıl. Yalrtırlükt9n Kaldlrma

o8/1/2o16 tarihinde spor Genel MüdOrl0ğün(jn intemet sitesinde yaylmlanarak yürürlğğe giren TOrkiye Basketbol Federasyonu
Harqrah Talimat| yürürloKen kald|ı|mlşt|ı,

25. Yüralrlok

Bu Talimat, Spor Gen€l M0dürlüğünün internet sitesinde yaylmı tarihinde yürürlüğe gİer.

26. Yorüüne

Bu Talimat hOk0mlerini Tü.kiye Basketbol Federasyonu Başkanl yürütür.

ı

I
İ
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DoPlng Konğol Gö.evllrl

Doping Kontrol Görevlisl

fuerğyon tarafından yurt içind€ düenlenen
baskeöol faaliyetinde, dopinq lontrol ldn ö.n€k

alma ve bu örrıeği jlgili ooping KonEol

Labo.atwanna göndemek üzere görevlendaril€n

k§ilerin görev ikretbli ih bu kbiledn, y€melç

ulğm ve konauamalanna ll§kin esaslal ve

limider yönetım kurulu tnrafndan belirlenar.

u|aşm, konakbnü Ve yemek (jcretleri VUKde
belirlenen b.ige k r$lğ aldenjr.

(.)Öğün b69.u y.pbcaİ tjdĞm

Gİ)sadace öıel ğg.nlzasüonbr lçln öd€nll. R€s.nl nİaç haken 0cr€tj€n ayn(a behent

(t.ı) 8 aaİli Tak m spor§]hnna ı/3, kadrcdakl d0cf görlrIlk e V2 td€rıe yaplr.

1 Tlf ffi..ı a{şn y l,'ı.m§ ts€ bdg€ ıarlğ lmlGts tdğrt r.Eıİ.

ı{lu tahmbİ ı.mp p.o$.ın k p.afiİno'Ilf bGfudan pğnb.r t! ıa.şlanİ.

n rği., İ,ğre oadİn ıa-ü !ığüğl t]ün .krü. h&anı.br bdg€ İr.9lğ ğdğır

ed§ron dş vğĞy. yd6.üda b.in raollrtam§ İğığtı İır.ıd gn4ia H.m gütc.ğl Yüı.öm n,la ttra cid s.İrttğ tarafİıddl

dnacak 9ö.€., orıry|llda belidllr.

]BF ıraıra ooanlıeryo.|U garçtlğür€n ll bİrİrıdan planlanr,

'IBF bİalt.|dan can|annrm§ düUmla.ü ıolll .lt kJlıJl t f6nıüan b.lirl€nmÇ €sasbr u},!ubnll.

tl,tosab6İ.b.da o&l!v.l,İı.d{| aalnl€r lcn GsGİ R.gd Haıor.h badm d€ğ.rbri urgulanİ

TBF valvğya or9aniasyoalu gErç€İl€*iĞn kudm tarafından rere asyon yapdan otalbİde kğEklannıag ve ytanaklaaln

dnam§ halinda konaldana ve yerEk öleın€si yap ünaı.

TBF'den maaş al.nlara yu.t ld oügantsasyonlaİda harcrah ödaonaFcakür.

Yöfıdim Kurulu tarnfindan balldenen llmit doğrultı§und. tldeme rap ..
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