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TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU
BÜTÇE, MUHASEBE TALİMATI
BİRİNİCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç Kapsam
Madde 1- (1) Bu talimatın amacı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığının
Bütçe, Muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
Madde 2- Bu talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanunun ek-9 uncu maddesi, 14.07.2004 tarih ve 23522 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor
Federasyonları çerçeve statüsü ile 23 Mayıs 2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi
Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ana
statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu talimatta geçen
Federasyon : Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nu,
Başkan : Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı’nı,
Başkan Vekili : Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekilini,
Yönetim Kurulu : Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Genel Sekreter : Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Genel Sekreterini,
Bütçe : Bir mali yılda Federasyonun gelir ve giderlerini gösterir hesap tablosunu,
İKİNCİ BÖLÜM
Gelirler, Bütçe ve Hesap İşlemleri
Gelirler
Madde 4- (1)
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılan pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin
desteklenmesi için aktarılacak kaynak,
c) Federasyona bağlı halk oyunları kulüpleri ve işletmelerinden alınacak aidatlar,
d) Özel halk oyunları salonu, kulüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlilik
belgesi ücretleri ile aidatları,
e) Ulusal ve uluslar arası organizasyon, yarışma, etkinlik, festival, şölen ve turnuvalara
katılacak ekiplerden alınacak katkı payları,
f) Eğitim faaliyetleri, hakem, gözlemci ve antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım
bedelleri,
g) Transferlerden alınacak pay,
ğ) Hakem, antrenör vize ücretleri,
h) Sponsorluk gelirleri,
ı) Reklam, yayın, basılı evrak gelirleri,
i) Başkan adayları başvuru ücretleri,
j) Ceza ve itiraz gelirleri,
k) Yardım ve bağışlar,

l) Kira ve işletme gelirleri,
m) Diğer gelirler,
(2) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Banka İşlemleri
Madde 5- Federasyon gelirleri bankalarda federasyon adına açılacak hesaplarda
tutulur. Ödemeler Federasyon Yönetim Kurulunun yetki verdiği en az iki kişinin
imzasını içeren banka ödeme talimatı ile yapılır.
Avans İşlemleri
Madde 6- (1) Federasyon Başkanı veya Başkan Vekilinin oluru ile spor faaliyetleri için
ihtiyaca göre mutemetlere avans verilir. Avans hangi iş için verilmiş ise yalnızca o iş
için kullanılır. Mahsup edilmedikçe aynı mutemede veya başka mutemet adına aynı
için ikinci bir avans verilmez.
a) Her mutemet avans bakiyelerini hizmetlerin bitim tarihinden itibaren 7 gün
içerisinde federasyon banka hesabına yatırmak ve avans miktarına ait sarf
evraklarında aynı süre içerisinde federasyona teslim edeceklerdir.
(Federasyonun kargo, posta, ulaşım vs işlemler için alınan avans bunun dışında tutulacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcırahlar
Madde 7- Harcırahlar federasyon tarafından bulundukları il dışında geçici olarak
görevlendirilen görevlilere,
a) Kanuni harcırahlarını,
b) Yol ve ikamet yevmiyelerini,
c) Nakil aracı (yol) giderlerini,
d) Yemek ve yatak giderlerini,
e) İkametgah – istasyon veya terminal gidiş-dönüş taksi ücretlerini, terminal –
havaalanı gidiş-dönüş otobüs ücretlerini,
f) Türkiye’de düzenlenen uluslar arası faaliyetlerle ilgili olarak yurtdışından
gelen görevlilerin ve federasyonca davet edilen kişilerin tüm ulaşım,
konaklama, yemek ve diğer masrafları belge karşılığında ödenir.
Diğer Giderler ile Temsil Ağırlama Giderleri
Madde 8- Yurtiçi ve yurtdışındaki organizasyonlarda yapılacak temsil ağırlama ve
zorunlu giderler, Federasyon Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Genel Sekreter tarafından yapılabilir. Federasyon Yönetim Kurulu ve diğer kurulların
toplantılarında toplantıya katılan üyelerin yiyecek, içecek, konaklama ve toplantı
salonu giderleri belge karşılığı ödenir. Üyelere yol ücretleri, kanuni harcırahları ve
gidiş-dönüş taşıt ücretleri ödenir.
Denetim
Madde 9- Denetim, Denetleme Kurulunca yapılır.
Puantaj
Madde 10- Uluslar arası faaliyetlerde kamp ve otel kiralama bedelleri puantaj
üzerinden ödenir.
Talimat Değişiklikleri
Madde 11- Talimat hükümlerinde değişiklik, ilave, iptal veya yenilik Yönetim Kurulu
tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Hüküm Bulunmaması
Madde 12- Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde Federasyon Yönetim Kurulu
kararları doğrultusunda işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 13- Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun internet
sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

