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TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU 

 BÜTÇE VE HARCAMA TALİMATI 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1-  Bu Talimatın amacı, Türkiye Motosiklet Federasyonu faaliyetlerinde görev alacak 

Yarış Direktörü, Jüri, Başhakem, Hakemler ve Federasyon Görevlilerine ödenecek yol masrafları, 

harcırah ve görev tazminatları ile malzeme ve hizmet alımları ve fatura ödemeleri ile ilgili usul ve 

esasları belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat; Federasyon tarafından düzenlenen her türlü yurt içi ve yurt dışı yarış, 

eğitim, toplantı, genel kurul ve diğer faaliyetlere katılacak görevlilere yapılacak ödemeler ile 

Federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla alınacak malzeme ve hizmetler için yapılacak 

ödemelere  dair hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek 9. ile geçici 9. maddeleri ve  Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana 

Statüsünün 34, 35 ve 36. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

      Tanımlar 

      Madde 4 : Bu talimatta geçen; 

      Federasyon     : Türkiye Motosiklet Federasyonunu, 

      MHK      : Merkez Hakem Kurulunu, 

      Federasyon Başkanı  : Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanını, 

      Genel Sekreter     : Türkiye Motosiklet Federasyonu Genel Sekreterini, 

      Yönetim Kurulu     : Federasyon Yönetim Kurulunu, 

      Asbaşkan      : Federasyon  as başkanını,  
anlatır. 

 

  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

   

Hesap Dönemi 

Madde 5- Federasyonun mal varlığı ve mali işlemlerinin hesabı, mali yıl itibari ile yapılır. Hesap 

dönemi iki mali kongre arasındaki dönemdir. 

 

Mal Varlığı 

Madde 6- Türkiye Motosiklet Federasyonunun mal varlığı, nakit, hisse senedi, kıymetli 

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

oluşur. 

 

Federasyon Gelirleri 

Madde 7- Federasyon gelirleri Ana Statünün 35. maddesinde belirtilmiştir.   

Federasyonun gelirleri şunlardır : 

 a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay, 
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 b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için 

aktarılacak kaynak, 

 c) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay, 

 ç) Sponsorluk gelirleri, 

 d) Katılım payı, başvuru harcı ve aidatlar, 

 e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri, 

 f) Ceza ve itiraz gelirleri, 

 g) Yardım ve bağışlar, 

 ğ) Kira ve işletme gelirleri, 

 h) Federasyon başkanlığı için adaylık başvuru ücretleri, 

 ı) Diğer gelirler. 

 

Genel Müdürlük Bütçesinden Tahsis        

Madde 8- Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde altyapı ve eğitime 

ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık 

harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır. 

 

Federasyon Gelirlerinin Kayıt ve Tahsili  

Madde 9- Federasyon Gelirlerinin kayıt ve tahsilinde aşağıdaki hususlar uygulanır; 

a)   Her türlü gelirin kayıtlara geçirilmesi esastır.  

b) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

c) Federasyon gelirlerinin banka aracılığı ile toplanması esastır. Banka tarafından 

düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Yönetim  

Kurulunca belirlenen meblağın altındaki gelirler alındı belgesi veya makbuz karşılığı 

yetki belgesi verilen kişiler tarafından elden toplanabilir. Elden toplanan gelirler üç gün 

içinde Federasyonun banka hesabına yatırılır ve banka dekontuna ilgili alındı 

belgelerinin seri numaraları kaydettirilir.  

d) Gelirlerin zamanında ve usulüne uygun olarak takip, tahakkuk ve tahsilinden 

Federasyon Başkanı ve imzaya yetkili As başkanlar ile adına yetki belgesi düzenlenmiş 

kişiler müştereken ve müteselsilsen sorumludur. 

e) Gelirler bütçeye gayri safi olarak kaydedilir. Gelirlerin tahsili için yapılan masraflar 

bütçeden karşılanır. 

 

Harcırah ve Görev Ücretlerinin Belirlenmesi 

Madde 10- Harcırahlar ve ücretler; 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararı ile 

yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek 

Ücretlerle İlgili Esaslar dikkate alınarak  Yönetim Kurulunca belirlenir. Görevli ve Hakemlere 

yapılacak ödemelerle ilgili Ödeme Tablosu düzenlenir. 

  

 

Ödeme Talimatı 

Madde 11- Ödeme talimatında, imza yetkisi verilen As Başkanlardan biri ve Başkanın imzası ile 

birlikte iki imza yer alır.  

 

Avans ve Görevlendirme  

Madde 12-  Avans ve görevlendirmelerde aşağıdaki hususlar uygulanır; 

a) Organizasyonlarda  görev yapacak Federasyon Gözlemcisi, Jüri, Genel Direktör, 

Direktör, Teknik Sorumlu, Başhakem, Hakemler ve Federasyon Görevlileri, ilgili komisyon ve 

kurullarca onay alınmak üzere Federasyona bildirilir.  
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b) Nakit dağıtılacak harcırah, görev ücretleri ve çeşitli giderler için mutemet üzerine 

verilecek avans ve görevlendirme onayı; Genel Sekreterin teklifi, Başkanın onayı ile gerçekleşir.  

 d) Yarışlarda  görev yapan Federasyon Gözlemcisi, Genel Direktör, Direktör, Jüri, 

Başhakem, Hakemler ve diğer görevlilere yol masrafları, harcırah ve görev tazminatları Mutemet 

tarafından çekilen avanstan yarış sonunda ödenir.   

 e) Görev bitiminde avans mahsubu yapıldıktan sonra, iade tutarı görev süresi bitiminden en 

geç 7 gün içinde bankaya yatırılır ve avansa ait evraklar Federasyona teslim edilir. Avansın 

verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilemez. 

Verilen harcama belgeleri avansın verildiği tarih ile faaliyet bitim tarihi arasındaki tarihleri 

taşıması gerekir. 

 f) Zamanında  sarf belgelerini vermeyen ve artan nakdi yatırmayan mutemet hakkında 6183 

Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna, tahakkuk memuru hakkında da genel 

hükümlere göre işlem yapılır. 

g) Avanslardan yapılacak harcamalarda mutemedin kanun ve mevzuatlara aykırılığından 

dolayı ileri sürecekleri itiraz üzerine İta Amiri yazılı olarak sorumluluğu üstlendiği takdirde 

mutemet bu harcamayı yapmak zorunda olup, doğabilecek sorumluluk İta Amirine aittir. 

  

Yarış Görevlilerine Ödeme Şekli 

Madde 13- Yarışlarda  görev yapan Federasyon Gözlemcisi, Genel Direktör, Direktör, Jüri, 

Başhakem, Hakemler ve Federasyon Görevlilerine yol masrafları, harcırah ve görev tazminatları 

Mutemet tarafından çekilen avanstan yarış sonunda ödenir. Mutemetlik avans mahsubu yapıldıktan 

sonra iade tutarı görev süresi bitiminden sonra en geç 3 gün içinde bankaya yatırılır. 

 

 

Kulüp ve Sporculara Ödeme 

Madde 14- Yarışlara katılan kulüp ve sporculara harcırah ve yol giderleri ödenmez. Yol ve diğer 

masraflar organizatör kulüp tarafından veya katılımcı kulüplerce karşılanır. 

  

  

Malzeme ve Hizmet Alımları 

Madde 15- Spor faaliyetleri ve ön hazırlıkları için gereken malzeme ve hizmet alımlarında 

alınacak ihtiyaçlar belirlenerek onay alınır. Piyasa araştırması yapılarak  fiyat belirlenir. Kaliteli ve 

uygun fiyatla mal veya hizmet veren firma tercih edilir. Malzeme tesliminden veya hizmetin 

ifasından sonra firma tarafından düzenlenen fatura Federasyona gönderilir. Fatura tutarı firmanın 

banka hesabına ödeme talimatı ile havale edilir. 

 Ülkemizde düzenlenen uluslar arası yarışlarda mal ve hizmet alımları, Yönetim Kurulunca 

yetki verilen kişi veya komisyon tarafından yapılır. Ödeme, iş bitiminde Federasyona gönderilecek 

Fatura tutarı firmanın banka hesabına ödeme talimatı ile havale edilir. 

 

Teklif İstenmesi 

Madde 16- Malzeme ve hizmet alımlarında 1.000,00 YTL üzerindeki işlerde en az 3 firmadan 

teklif vermesi istenir. Teklif istenecek mal ve hizmet alımları öncesinde teknik şartname hazırlanır. 

Anlaşma yapılacak firmadan şartnamede belirtilen mal veya iş özellikleri istenilir. Bu özellikleri 

taşımayan durumlarda sözleşme yapılmaz veya iptal edilir. 

  

Ödeme Talimatı 

Madde 17- Ödeme talimatında, imza yetkisi verilen As Başkanlardan biri ve Başkanın imzası ile 

birlikte iki imza yer alır. 
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Uluslar arası Faaliyetler 

Madde 18- Yurt dışında yapılacak yarışlara gidecek sporcu idareciler diğer görevliler için Yurt 

dışı çıkış onayı alınır. Yol giderleri ve harcırahları onayda belirtilmek kaydıyla Federasyonca 

ödenir. Yurt dışı harcırahları Maliye Bakanlığı hükümlerine göre belirlenir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Talimatta Bulunmayan Durumlar 

Madde 19-  Talimatta Bulunmayan konularda işlemler Yönetim Kurulu  kararı ile yapılır. 

 

Yürürlük 

Madde 20- Bu Talimat Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 21- Bu Talimatı Federasyon Başkanı yürütür. 


