ĠSTANBUL ĠLĠ AVCILAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
SPOR FAALĠYETLERĠNDE ÜSTÜN BAġARI GÖSTERENLERĠN
ÖDÜLLENDĠRĠLMESĠNE VE AMATÖR SPOR KULÜPLERĠNE NAKDĠ YARDIMA
DAĠR YÖNETMELĠK TASLAĞI

Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Avcılar Belediyesi tarafından, yurtiçi ve yurtdışı
müsabakalardan üstün başarı gösteren veya derece alan sporcu ve öğrenciler ile bunların
kulüpleri, teknik ekibine ödül verilmesi ve amatör spor kulüplerine nakdi yardımın esas ve
usulleri düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2- Bu yönetmelik Avcılar sınırları içerisinde ikamet eden; olimpiyat oyunlarında,
olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım
şampiyonalarında büyükler, gençler ve diğer kategorilerinde, Engelliler Federasyonlarının
uluslararası müsabakalarında, Akdeniz Oyunlarında Dünya Üniversite Sporları Federasyonu
müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik
günleri müsabakalarında, uluslar arası satranç olimpiyatlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına
bağlı federasyonların ulusal, uluslar arası müsabakalarında, futbol, basketbol, voleybol,
hentbol, atletizm, bisiklet, yüzme federasyonlarının ulusal, uluslar arası müsabakalarında
büyükler, gençler, diğer kategorilerinde başarılı olan sporcu ve öğrenci ile bunların amatör
spor kulüplerine, teknik ekibine verilecek ödülleri ve amatör spor kulüplerine nakdi yardımı
kapsar.
Hukuki Dayanak:
Madde 3- Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye kanunun 14. Maddesinin
birinci fıkrası (b) bendi 15.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29. Maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) BaĢkanlık: Avcılar belediye Başkanlığı
b) BaĢkan : Avcılar Belediye Başkanı
c) Spor Kulübü: Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili Federasyonun faaliyetlerine katılan
tescilli amatör spor kulüpleri.
ç) Sporcu: Ferdi ve/ veya takım müsabakalarında derece elde eden milli takım sporcuları,
kulüp sporcuları ile ferdi sporcuları.
d) Uluslararası Müsabaka: Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası spor federasyonlarının ve
ulusal spor federasyonlarının yıllık faaliyet programında yer alan bu yönetmelik
kapsamındaki müsabakaları.
e) Ulusal Müsabaka: Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonlarının yıllık faaliyet
programlarında yer alan yurt içi spor müsabakalarını,
f) Teknik Yönetici: Teknik Yönetici belgesine sahip antrenör,
g) Antrenör
: Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan takımı, amatör spor kulübünü veya sporcuyu çalıştıran kişi veya kişiler

h) Ödül
: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, öğrenci,
amatör spor kulübü, teknik ekibine ve diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı
belgesi, kupa veya Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirasını,
ı) Takım
: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak
yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan
puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım
derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı Takım sporlarında yurtiçi ve yurtdışı
arası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır. Takım
sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.
i) Ferdi Spor
: Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın
yapıldığı diğer spor dalları,
k) Müsabaka

: Bu yönetmelikte yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları,

l)Olimpik Spor Dalları: Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kabul edilen
olimpik spor dallarını,
m)Paralimpik

: Engelliler Paralimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunları,

Ġkinci Kısım
ÖDÜLLENDĠRME VE NAKDĠ YARDIM ġEKLĠ
Madde 5- Ödüle aday olma koĢulları: 5393 sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan; “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek
amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri
için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeler için binde yedisini, diğer belediyeler için
binde on ikisini geçemez.” hükmüne uygun olarak; verilecek ödüllendirme ve nakdi
yardımlar aşağıda düzenlenmiştir.
1) Olimpiyat Oyunlarında ve Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında, ferdi veya takım
müsabakalarında derece alan sporcular;
a)Takım branşlarında birinci olan takımlar 5.000 TL (Beş bin Türk Lirası),ferdi branşlarda
birinci olan sporculara 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
b)Takım branşlarında ikinci olan takımlara 4.000 TL (Dört bin Türk Lirası),ferdi branşlarda
ikinci olan sporculara 2.000 TL ( İki bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
c)Takım branşlarında üçüncü olan takımlara 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası), ferdi branşlarda
üçüncü olan sporculara 1.000 TL ( Bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
2) Dünya ġampiyonalarında ferdi veya takım müsabakasında ( en az 20 ülkenin ve en az
10 sporcunun veya takımın ilgili sıklet veya kategoride fiilen katılması) derece alan
sporcuların her birine;
a) Takım branşlarında birinci olan takımlara 5.000 TL (Beş bin Türk Lirası), ferdi branşlarda
birinci olan sporculara 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.

b)Takım branşlarında ikinci olan takımlara 4.000 TL (Dört bin Türk Lirası),ferdi branşlarda
ikinci olan sporculara 2.000 TL ( İki bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
c)Takım branşlarında üçüncü olan takımlara 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası), ferdi branşlarda
üçüncü olan sporculara 1.000 TL ( Bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
3) Avrupa ġampiyonalarında ferdi veya takım müsabakasında ( en az 15 ülkenin ve en
az 10 sporcunun veya takımın ilgili sıklet veya kategoride fiilen katılması) derece alan
sporcuların her birine;
a) Takım branşlarında birinci olan takımlara 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası), ferdi branşlarda
birinci olan sporculara 1.500 TL (Bin beş yüz Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
b)Takım branşlarında ikinci olan takımlara 2.000 TL (İki bin Türk Lirası),ferdi branşlarda
ikinci olan sporculara 1.000 TL ( Bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
c)Takım branşlarında üçüncü olan takımlara 1.000 TL (Bin Türk Lirası), ferdi branşlarda
üçüncü olan sporculara 500 TL ( Beş yüz Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
4) Genel Müdürlüğe bağlı engelliler federasyonlarının üyesi bulunduğu (en az 4 ülkenin
ve en az 5 sporcunun veya takımın ilgili sıklet veya kategoride fiilen katılması) uluslar
arası federasyonlardan sporcuların her birine;
a)Ferdi branşlarda birinci olan sporculara 1.500 TL (Bin beş yüz Türk Lirası) ile
ödüllendirilir.
b)Ferdi branşlarda ikinci olan sporculara 1.000 TL ( Bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
c) Ferdi branşlarda üçüncü olan sporculara 750 TL ( Yedi yüz elli Türk Lirası) ile
ödüllendirilir.
5) Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa kupalarında derce alan ferdi veya takım
sporcuların her birine;
a)Takım branşlarında birinci olan takımlara 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası), ferdi branşlarda
birinci olan sporculara 1.500 TL (Bin beş yüz Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
b)Takım branşlarında ikinci olan takımlara 2.000 TL (İki bin Türk Lirası),ferdi branşlarda
ikinci olan sporculara 1.000 TL ( Bin Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
c)Takım branşlarında üçüncü olan takımlara 1.000 TL (Bin Türk Lirası), ferdi branşlarda
üçüncü olan sporculara 750 TL ( Yedi yüz elli Türk Lirası) ile ödüllendirilir.
6) Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik
Olimpik Günleri, Satranç Olimpiyatı ve diğer çoklu uluslar arası spor oyunlarında
derce alan sporcuların her birine;
a)Takım branşlarda birinci olan sporcuların her birine 1.500 TL (Bin beş yüz Türk Lirası) ile
ödüllendirilir.
b) Takım branşlarda ikinci olan sporcuların her birine 1.000 TL ( Bin Türk Lirası) ile
ödüllendirilir.
c)Takım branşlarda üçüncü olan sporcuların her birine 500 TL ( Beş yüz Türk Lirası) ile
ödüllendirilir.

7) Futbol
a) Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescilli amatör spor kulüplerinin sezon başında
liglere katılımına destek olmak amacıyla 8.000 TL (Sekiz bin Türk Lirası) almaya aday olur.
Bu maddede lige katılım gösteren amatör spor kulübünün en az 3 yaş kategorisinde ligi
tamamlama şartı aranır. 3 yaş kategorisin altına düşen takımın parası geri alınır ve 2 yıl
boyunca belediyeden ayni ve nakdi yardım alamayacaktır.
b) İstanbul elemelerini geçip grubunda şampiyon olup, Türkiye şampiyonası grup elemelerine
gitmeye hak kazanan amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla 6.000 TL (Altı bin Türk
Lirası) ve tur atlayarak katıldığı her grup için 6.000 TL (Altı bin Türk Lirası) almaya aday
olur. Ayrıca bir yıl boyunca bir amatör spor kulübü en fazla 3 kategoride yardım alabilir.
c) Türkiye Futbol Federasyonu
Alt yapılar liglerinde U19/1,U19/2,U17,U16,U15,U14,U13,U11 kategorilerinde 1.olan
kulüplerin alt yapılarındaki başarılarını destek olmak amacıyla 5.000,00 TL (Beş bin Türk
Lirası) almaya aday olur.
8) Voleybol
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescilli amatör spor kulüplerinin sezon başında
İstanbul Bölgesel Ligi, katılımına destek olmak amacıyla 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası)
almaya aday olur. Bu maddede lige katılım gösteren amatör spor kulübünün en az 3 yaş
kategorisinde ligi tamamlama şartı aranır.
9) Hentbol
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından tescilli amatör spor kulüplerinin sezon başında
İstanbul Bölgesel Ligi katılımına destek olmak amacıyla 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası)
almaya aday olur. Bu maddede lige katılım gösteren amatör spor kulübünün en az 3 yaş
kategorisinde ligi tamamlama şartı aranır.
10) Basketbol
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından tescilli amatör spor kulüplerinin sezon başında
İstanbul Bölgesel ligi, katılımına destek olmak amacıyla 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası)
almaya aday olur. Bu maddede lige katılım gösteren amatör spor kulübünün en az 3 yaş
kategorisinde ligi tamamlama şartı aranır.
11) Türkiye ġampiyonasına Katılım Sağlayan Spor Kulüpleri:
Basketbol, voleybol, hentbol, karate, tekwando, kickboks, muay thai, boks, wushu, güreş,
atletizm, oryantiring, jimnastik, tenis, izcilik, bilardo, avcılık-atıcılık, yüzme, halk oyunları,
branşlarında şubesi bulunan amatör spor kulüplerine Türkiye Şampiyonasına katılımlarına

destek olmak amacıyla 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası) almaya aday olur. Bir yıl boyunca bir
amatör spor kulübü en fazla 2 defa yardım alabilir. Türkiye Şampiyonasına gidecek amatör
spor kulübü, şampiyonaya en az 5 lisanslı sporcuyla katılmak zorundadır. Aksi takdirde
maddi yardım almaya aday olamaz.
12) Ulusal Müsabakalar: Sporcu, öğrenci, antrenör ve amatör spor kulübü, Federasyonların
düzenlediği Türkiye şampiyonalarında yıl içeresinde birden fazla derece yapsalar dahi yıl
boyunca bir defa ödüle aday olabilirler.
a)Federasyonların Düzenlediği Türkiye ġampiyonalarında
Ferdi Sporlarda (Sporcu yarıştığı, sıklet veya kategoride asgari 30 sporcu olması gerekir)
Türkiye Şampiyonu olan sporcular 1.000 TL (Bin Türk Lirası)
Sporcusu Türkiye Şampiyonu olan antrenörler 1.000 TL (Bin Türk Lirası)
Sporcusu Türkiye Şampiyonası finali oynayan antrenörler 500 TL (Beş yüz Türk Lirası)
b)Takım Müsabakalarında (Takımlar yarıştığı, kategoride asgari 8 takım olması gerekir.)
Takım halinde Türkiye şampiyonu olan kulüp 5.000 TL. (Beş Bin Türk lirası) takım halinde
Türkiye Şampiyonası finali oynayan kulüp 4.000 TL. (Dört Bin Türk lirası)ile ödüllendirirler
13) Teknik Yönetici ve antrenörlere verilecek ödüller
Bu yönetmelik kapsamındaki 7,8,9,10,11 bentleri hariç ferdi müsabakalarda bir sporcunun
almış olduğu ödülün en fazla %20’i takım sporlarında ise takımda yer alan bir sporcuya
verilen ödülün en fazla %25’i teknik yönetici ve antrenörlere ödül olarak verilebilir. Her
müsabaka için ödül verilecek teknik yönetici ve antrenör sayısı birden fazla olamaz.
Madde 6- ġampiyonluğa varan yurtiçi ve yurt dıĢı müsabakalarda verilecek ödüller
Birbirinin devamı olan ve sonucu birincilikle biten veya şampiyonluğa varan uluslararası
müsabakalarda verilecek ödüllerden, daha evvelki etaplarda verilen ödüller mahsup edilir.
Ödül olarak belirtilen değerler TL olarak ödenebilir. Ayrıca yurtiçi ve yurt dışı müsabakalarda
üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara ödül verilebilmesi için düzenlenen
müsabakaların yetkili kurumlar tarafından düzenlenmesi, kulüplerin Gençlik ve Spor
Bakanlığına veya Spor Federasyonlarına veya ilgilisi resmi kurumlara bağlı kulüpler olması
gerekmektedir.

Üçüncü Kısım
DĠĞER HUSUSLAR
Madde 7 – Rekor Kırılması
Ulusal ve uluslar arası müsabakalarda olimpiyat rekoru kıran sporcuya en fazla 15 adet,
Dünya rekoru kıran sporcuya en fazla 10 adet Cumhuriyet altını, Avrupa rekoru kıran
sporcuya en fazla 8 adet Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ilave ödül verilebilir.
Madde 8 – Aynı Müsabakada Ödül Alınması
Uluslar arası seviyedeki aynı yarışmada ferdi müsabakalarda birden fazla başarı elde eden
sporcuya en iyi derecesinin ödülü verilir. Aynı müsabakalarda, takım olarak ilk üç dereceye
girilmesi halinde ise hak edilen ödül, takımı oluşturan bütün sporculara eşit olarak
paylaştırılır. Bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada

toplamada elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise, toplumda dereceye girmeyip branşın
disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara
derecesinin karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilir.

Madde 9 - Kulüplerin en az 2 yıl tescilli olması
Spor kulüplerin 7,8,9,10,11,12 bentlerindeki bulunan maddi desteği almaya aday olmaları
için, ilgili branşların federasyonlarında en az kesintisiz 2 yıl tescilli olmaları gerekir. İlgili
federasyondan en az kesintisiz 2 yıl tescil belgesine getirmeyen spor kulübü maddi destek
alamaya aday olamaz.
Madde 10- Cezalar
Bu yönetmelik Madde 2’de belirtildiği gibi Avcılar İlçesinde faaliyet gösteren amatör spor
kulüplerinin aşağıda belirtilen yarışmalarda başarılı olmaları halinde belirtilen ödüllere aday
olabilir. Sporcu ve takımlar ilgili federasyon veya ilgili branşın il temsilcilinden katılımcı
sayıları kategori ve derece yaptığına dair belge getirdikleri takdirde ödül almaya aday olurlar.
Ayrıca sporcuların ve takımların katılımcı sayıları, kategori ve derece yaptığına dair belgede
yalan ve sahte evrakla beyanda bulundukları takdirde ödül verilmişse de ödüller geri alınıp, 2
yıl boyunca belediyemizden ayni ve nakdi yardım alamayacaklardır.
Dopingli olduğu ve mevzuata aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı tespit edilerek derecesi iptal
edilen, madalyası geri alınan sporculara, takımlara, bunların çalıştırıcılarına ve amatör spor
kulüplerine verilen ödül ve yardımların faizi ile birlikte geri alınacağı ve cezai müeyyidelerin
uygulanması bakımında genel hükümlere göre hareket edileceği.
“Devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi
birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerden dolayı hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığınca soruşturma başlatılan sporcuların ve antrenörlerin alacakları ödüller
dondurulur. Bu faaliyetlerden mahkûmiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez, verilmiş ise
de aynen veya iade günündeki değeri üzerinden geri alınır.
Madde 11-Ödül Ġlkelerinde DeğiĢiklik
Bu yönetmelikte belirtilmiş olan hususlar hakkında kanunlar çerçevesi içerisinde Avcılar
Belediye Başkanlığı makamı, belediye meclis kararıyla maddelerde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.
Madde 12- Yürürlük
Sayıştay Görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13- Yürütme
Bu Yönetmelik hükümlerini Avcılar Belediye Başkanı yürütür.

