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TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün 

başarı gösteren ve derece alan öğrencilerin, sporcuların, teknik çalıştırıcıların ve antrenörlerin 

ödüllendirilmesi; amatör spor kulüplerine yardım yapılması ve muhtelif yarışmalarda başarı 

sağlayanların ödüllendirilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik; 

a) Sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine yapılacak ayni ve nakdi 

yardımları 

b) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında, 

c) Olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dalları ile IOC’nin tanıdığı diğer spor 

branşlarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar 

kategorilerinde, 

ç) Olimpik ve paralimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarının 

büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde, 

d) Universiade, Gymnasiade ve Akdeniz oyunları, diğer uluslararası spor oyunlarında, 

e) 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 

buna bağlı uluslararası müsabakalarında, 

 f) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ve buna bağlı uluslararası 

müsabakalarda başarılı olan sporcuları, spor kulüplerini ve antrenörler ile uluslararası spor 

faaliyetleri ve organizasyonlarında derece alanları, 

g) Yurtiçi ve yurtdışında müsabaka, faaliyet ve organizasyonlarda üstün başarı 

göstererek veya derece alarak Trabzon İlinin tanıtımına katkıda bulunan sporcuları, 

çalıştırıcıları ve kurumlarını  

ğ) Başarılı olan sporcuları, spor kulüplerini ve teknik çalıştırıcı ile uluslararası spor 

faaliyetleri ve organizasyonlarında derece alanları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 

15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Akdeniz Oyunları: Dört yılda bir Akdeniz ülkeleri arasında yapılan takım ve ferdi 

oyunları, 

b).Antrenör: Takım, spor kulübü veya sporcunun çalıştırıcısı olarak görevlendirilen; 

yardımcı antrenör, temel antrenör, kıdemli antrenör, baş antrenör, teknik direktör ve kademe 

antrenörlük lisansına sahip kişiyi, 

c) Başarılı sporcu: Ferdi veya takım müsabakalarında derece elde eden sporcuyu, 

ç) Başkanlık: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 
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d) Belediye: Trabzon Büyükşehir Belediyesini, 

e) Belediye Başkanı: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanını, 

f) Daire Başkanlığı: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığını 

g) Deaaflimpik: Dört yılda bir yapılan işitme engelliler dünya yaz ve kış oyunlarını, 

ğ) Federasyon: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonları ile 

bağımsız spor federasyonlarını, 

h) Ferdi spor: Takım sporları dışındaki yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı 

spor dallarını, 

ı) FISU : Uluslararası Üniversiteler Federasyonunu, 

i) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

j) Gymnasiade: İki yılda bir yapılan ISF  bünyesindeki takım ve ferdi oyunları, 

k) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini, 

l) ISF :  Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,   

m) Meclis: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisini, 

n) Müsabaka: Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm branşların resmi federasyonlarının faaliyetleri kapsamında 

yapılan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa takım ve ferdi spor müsabakalarını, 

o) Olimpik branş: Olimpiyatlarda yarışması yapılan ve Uluslararası Olimpiyat 

Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını, 

ö) Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde başarı gösteren sporcu, spor kulübü, kurumlar, 

teknik çalıştırıcı ve antrenörlere verilecek ayni yardım veya Cumhuriyet Altını karşılığı Türk 

Lirasını,  

p) Paralimpik: Uluslararası Paralimpik Komitesince dört yılda bir düzenlenen yaz ve 

kış paralimpik oyunlarını, 

r) Spor kulübü: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile federasyonların 

faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini, 

s) Takım sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı 

olarak yapmış oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyat, 

paralimpik ve deaflimpik oyunlarında ferdi yarışmalar dışında takım yarışması yapılan ve 

sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp 

takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını, 

ş) Teknik çalıştırıcı: Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Amatör C-TFF B-UEFA 

A-TFF A-UEFA A- UEFA Elit A-Teknik Direktör- Pro lisans sahip kişiyi,  

t) Uluslararası spor oyunları: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde 

gerçekleştirilen uluslararası spor müsabakaları ile gençlik organizasyonlarını, 

u) Universide: Dört yılda bir yapılan FISU yaz ve kış oyunlarını 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödüller 

 

Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları  

MADDE 5-(1) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarının ferdi 

müsabakalarında; 

a) Birinci olan sporcuya en fazla 50 adet,  

b) İkinci olan sporcuya en fazla 40 adet,  

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 30 adet,  
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Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

            Dünya şampiyonaları 

            MADDE 6 - (1) Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya en fazla 10 adet,  

b) İkinci olan sporcuya en fazla 8 adet,  

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 6 adet,  

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

(2) Dünya şampiyonalarının ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisinde ferdi 

müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya en fazla 8 adet,  

b) İkinci olan sporcuya en fazla 6 adet,  

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 4 adet,  

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

 Avrupa şampiyonaları 

MADDE 7- (1) Avrupa şampiyonalarının büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya en fazla 10 adet,  

b) İkinci olan sporcuya en fazla 8 adet,  

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 6 adet,  

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

(2) Avrupa şampiyonalarının ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisinde ferdi 

müsabakalarda; 

 a) Birinci olan sporcuya en fazla 6 adet,  

b) İkinci olan sporcuya en fazla 4 adet,  

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 2 adet,  

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

 Uluslararası ve diğer çoklu spor oyunları 

MADDE 8- (1) Uluslararası ve diğer çoklu spor oyunlarının ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya en fazla 6 adet,  

b) İkinci olan sporcuya en fazla 4 adet,  

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 2 adet,  

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

(2) Uluslararası ve diğer çoklu spor oyunlarının ümitler, gençler ve yıldızlar 

kategorisinde ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya en fazla 5 adet,  

b) İkinci olan sporcuya en fazla 3 adet,  

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 2 adet,  

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

 Diğer müsabakalar 

MADDE 9- (1)Yurtiçinde organize edilen okul ve spor kulüplerinin büyükler, gençler 

ve yıldızlar kategorisinde ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcu ve çalıştırıcıya en fazla 3’er adet,  
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b) İkinci olan sporcu ve çalıştırıcıya en fazla 2’er adet,  

c) Üçüncü olan sporcu ve çalıştırıcıya en fazla 1’er adet,  

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

(2) Yurtiçinde organize edilen okul ve spor kulüplerinin büyükler, gençler ve yıldızlar 

kategorisinde takım müsabakalarında; 

a) Birinci olan takıma en fazla 10 adet,  

b) İkinci olan takıma en fazla 8 adet,  

c) Üçüncü olan takıma en fazla 6 adet,  

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.  

(3) Takım sporlarında spor kulüplerine ve okullara;  

a) Türkiye birincisi olana en fazla 3 adet, 

b) Türkiye ikincisi olana en fazla 2 adet, 

c) Türkiye üçüncüsü olana en fazla 1 adet, 

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir. 

 

Ödül Değerlendirme Komisyonu 

MADDE 10- (1Bu yönetmelik kapsamında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere 

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu toplanır ve 

oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf 

üstün sayılır 

  

Ödüllerin dağılımı ve veriliş şekli  

 MADDE 11- (1) Bu yönetmelik kapsamında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere 

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu toplanır ve 

oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf 

üstün sayılır. Komisyon kararı meclis onayına sunulur. 

(2)Takım oyunlarında belirtilen ödüllerin % 50’si verilebilir. 

(3)Teknik çalıştırıcılar ve antrenörlere belirtilen ödüllerin %50’si verilebilir. 

(4) Bir organizasyonda en fazla iki başarı için ödül verilebilir. 

 (5) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde 

ödül verilemez. 

 (6) Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği yılın ilk iş günü Borsa İstanbul  A.Ş 

de oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır. 

 (7) Ödüller bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde de verilebilir. 

  

Ödüllerin durdurulması ve geri alınması 

 MADDE 12- (1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur: 

a) Doping ile ilgili ulusal ve uluslararası kuralların ihlal edilmesinden dolayı  

tedbirli olarak ceza kurullarına sevk halinde, 

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden 

herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı 

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda, 

2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki faaliyetlerden dolayı hakkında  

mahkumiyet kararı verilenler ile dopingli çıktığı müsabakadan dolayı doping dolayısıyla 

sportif ceza alanlara ve diğer ilgililere ödül verilmez.  
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3) Birinci fıkranın (b) bendinde sayılan suçlardan mahkum olanlar ödül aldığı 

müsabakada dopingli olduğu sonradan anlaşılan sporculara ve diğer ilgililere verilen ödüller 

geri alınır. 

 

Resmi kurumlarla gerçekleştirilecek yarışmalar 

MADDE 13- (1) Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile belirli gün ve 

haftalarda, resmi bayramlarda ve mahalli kurtuluş günleri ile anma etkinliklerinde ortaklaşa 

gerçekleştirilen yarışmalarda  (maraton, halk koşusu, spor organizasyonları vb.) dereceye 

giren her bir yarışmacıya, bu Yönetmelikte belirtilen en yüksek ödülün %20 sini geçmemek 

üzere Ödül Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile ödül 

verilebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Amatör Spor Kulüplerine Yardım 

 

Nakdi ve ayni yardım 

MADDE 14- (1) Sporu teşvik etmek amacıyla yapılacak nakdi veya ayni yardıma 

ilişkin ödenek, Daire Başkanlığının bütçesine konulur. 

 

Yardımın yapılış şekli 

MADDE 15- (1) Belediye tarafından yapılacak yardımların miktarı ve çeşidi Daire 

Başkanlığı tarafından belirlenir. ASKF temsilcisi de bu çalışmalara iştirak edebilir. Belirlenen 

yardımlar, Belediye Başkanının onayı ile ayni veya nakdi olarak yapılır. 

(2) Sporu desteklemek amacıyla tüm amatör kulüplere yaptıkları faaliyetler dikkate 

alınarak ayni ve nakdi yardım yapılabilir. 

(3) Ayrıca, spor kulüplerinin sezon içinde katıldıkları branşlarda, bağlı oldukları 

federasyonlardan alınacak olan başarı dereceleri esas alınarak nakdi yardım yapılabilir.  

 

a) Futbol  

1)  Mahalli 2 nci amatör ligde şampiyon olup 1 inci amatör lige çıkma hakkı kazanan 

kulüplere 10.000 Türk Lirasına kadar, 

2) Mahalli 1 inci amatör ligde şampiyon olup Bölgesel Amatör Ligine (BAL) çıkma 

hakkını kazanan kulüplere 20.000 Türk Lirasına kadar, 

3) Bölgesel Amatör Ligden (BAL), TFF üçüncü futbol ligine çıkma hakkını kazanan 

kulüpler 40.000 Türk Lirasına kadar ödül verilebilir. 

 

b)Voleybol 

1) Mahalli 1 inci kümeden Bölgesel Lige çıkma hakkını kazanan kulüplere 5000 Türk 

Lirasına kadar, 

2) Bölgesel Ligden 2 nci lige çıkma hakkı kazanan kulüplere 10.000 Türk Lirasına 

kadar ödül verilebilir. 

 

c) Basketbol 

1) Mahalli 1 inci kümeden Bölgesel Lige çıkma hakkını kazanan kulüplere 5000 Türk 

Lirasına kadar, 

2) Bölgesel Ligden 2 nc lige çıkma hakkı kazanan kulüplere 10.000 Türk Lirasına 

kadar ödül verilebilir. 
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d) Hentbol  

1) Mahalli ligden 2 nci lige çıkma hakkını kazanan kulüplere 5000 Türk Lirasına 

kadar, 

2) 2 nci  ligden 1 inci lige çıkma hakkı kazanan kulüplere 10.000 Türk Lirasına kadar 

ödül verilebilir.  

 

Amatör spor müsabakaları 

MADDE 16- (1)- Belediye Başkanının onayı alınarak amatör turnuva ve spor 

müsabakaları düzenlenebilir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller: 

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat 

hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır. 

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 18- (1)  Bu Yönetmelik ile Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 

10.12.2015 tarihli ve 583 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 19- Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince kabul 

edilmesine müteakip, yayımı ile yürürlüğe girer.  

 

Yürütme: 

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 

yürütür. 


