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ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 

 

                                                                                                             Karar Tarih: 11/04/2018 

                                                                                             Karar No    : 168 

 

Amaç  

MADDE 1 –  

Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları içerisinde olup, amatör takımlar arasında spor 

müsabakaları düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 

derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül 

verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektedir.  

Kapsam 

MADDE 2 –  

Bu yönetmelik;    

1. Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında,  

2. Olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dalları ile IOC'mun tanıdığı diğer spor 

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

yıldızlar, kategorilerinde, 

3. Olimpik veya paralimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 

büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde, 

4. Universiade ve Akdeniz oyunları ile Spor Genel Müdürlüğünün koordinesi ile iştirak 

edilen diğer ulusal ve uluslararası spor oyunlarında, başarılı olan veya derece alan 

sporcuları, öğrencileri, bu sporcu ve öğrencileri yetiştiren teknik yönetici antrenörleri, 

5. Amatör takımlara ayni ve nakdi yardım yapılması, malzeme verilmesi ve gerekli 

desteğin sağlanması, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlenmesini 

kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 3 –  

Bu yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin 1. fıkrasının 

(m) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ile 

15’inci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
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Tanımlar ve kısaltmalar  

MADDE 4 –   

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;  

1. Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile 

tamamlayarak bulunduğu kademe için Spor Genel Müdürlüğünden belge almış olan ve 

yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcuyu 

çalıştıran kişi ve/veya kişileri,  

2. Deaflimpik: Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya Yaz veya Kış Oyunlarını, 

3. IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini, 

4. Olimpik branş: Olimpiyatlarda fiilen yarışması yapılan ve Uluslararası Olimpiyat 

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

5. Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu ve antrenörlerine 

verilecek Türk Lirasını, 

6. Paralimpik: Engelliler Paralimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını, 

7. Spor kulübü: Federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli amatör spor kulüplerini,  

8. Takım: Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her 

birini, 

9. Takım sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı 

olarak yapmış oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, 

olimpiyatlarda yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul 

edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar 

ile çiftler müsabakalarını, 

10. Uluslararası spor oyunları: Spor Genel Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen 

uluslararası spor müsabakaları ile gençlik organizasyonlarını,  

11. Universiade: Dört yılda bir yapılan Dünya Üniversite Yaz veya Kış Spor Oyunlarını 

ifade eder. 

Olimpiyat ve paralimpik oyunları  

MADDE 5 –  

Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının ferdi müsabakalarında: 

Büyükler; 

1. Birinci olan sporcuya en fazla 100 Cumhuriyet altını, 

2. İkinci olan sporcuya en fazla 75 Cumhuriyet altını, 

3. Üçüncü olan sporcuya en fazla 50 Cumhuriyet altını verilebilir.  

Olimpik ve paralimpik  branşların Dünya şampiyonaları  

MADDE 6 – Olimpik ve paralimpik branşların Dünya şampiyonalarının ferdi müsabakalarda:  

Büyükler; 

1. Birinci olan sporcuya en fazla 75 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporcuya en fazla 50 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 
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3. Üçüncü olan sporcuya en fazla 40 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.  

Ümitler ve gençler; 

1. Birinci olan sporcuya en fazla 40 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak,   

2. İkinci olan sporcuya en fazla 30 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporcuya en fazla 20 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak verilebilir.   

Yıldızlar; 

1. Birinci olan sporcuya en fazla  30 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak,  

2. İkinci olan sporcuya en fazla   20 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporcuya en fazla 10 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak verilebilir.  

 

Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonaları  

MADDE 7 –  

Olimpik ve paralimpik brançlarında Avrupa şampiyonalarında ferdi müsabakalarda: 

Büyükler; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 40 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 30 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 20 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak 

verilebilir. 

Ümitler ve gençler;  

1. Birinci olan sporculara en fazla   30 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

2. İkinci olan sporculara en fazla    20 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 10 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.   

Yıldızlar; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 25 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak   

2. İkinci olan sporculara en fazla  15 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak   

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 10 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.  

Universiade spor oyunları   

MADDE 8 –  

Universiade oyunlarının ferdi müsabakalarında:   
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Büyükler;  

1. Birinci olan sporculara en fazla 30 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 20 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 10 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.  

Akdeniz spor oyunları   

MADDE 9 –  

Akdeniz oyunlarının ferdi müsabakalarında: 

Büyükler; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 30 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak,  

2. İkinci olan sporculara en fazla  20 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 10 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.  

 

Diğer çoklu uluslararası spor karşılaşmaları  

MADDE 10 –  

Diğer çoklu uluslararası oyunlarının ferdi müsabakalarında (Balkan Şampiyonası dahil ve 

diğer şampiyonalarda en az 10 ülke olmak kaydıyla): 

Büyükler; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 15 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 10 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak,  

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 7 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.  

Ümitler ve gençler;  

1. Birinci olan sporculara en fazla 7 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak,  

2. İkinci olan sporculara en fazla  5 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 4 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.  

Yıldızlar; 

1. Birinci olan sporculara en fazla   4 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla    3 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 2 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.  
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Takımların branşlarında katıldığı Dünya ve Avrupa şampiyonaları 

MADDE 11 – 

Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye 

tabi tutulan branşlarda olmak kaydıyla takımların branşlarında katıldığı Dünya ve Avrupa 

Şampiyonaları;  

Dünya şampiyonası; 

1. Birinci olan takıma en fazla 200 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak. 

2. İkinci olan takıma en fazla 150 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak. 

3. Üçüncü olan takıma en fazla 100 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak verilebilir.  

Avrupa şampiyonasında; 

1. Birinci olan takıma en fazla 100 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak. 

2. İkinci olan takıma en fazla 75 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak.  

3. Üçüncü olan takıma en fazla 50 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  verilebilir.  

 

Ulusal müsabakalar 

MADDE 12 –  

Türkiye şampiyonası;  

Büyükler; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 10 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 7 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 5 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir. 

Ümitler ve gençler; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 6 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 4 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 3 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak 

verilebilir.                                            

Yıldızlar; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 3 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 2 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 1 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak  

verilebilir.  
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Kulüpler Türkiye şampiyonası  

MADDE 13 –  

Büyükler; 

1. Birinci olan takıma en fazla 35 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak,  

2. İkinci olan takıma en fazla 30 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan takıma en fazla 25 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak verilebilir.   

Gençler; 

1. Birinci olan takıma en fazla 25 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan takıma en fazla 20 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan takıma en fazla 15 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak verilebilir.   

Yıldızlar; 

1. Birinci olan takıma en fazla 15 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan takıma en fazla 10 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan takıma en fazla 5 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak verilebilir.   

 

Olimpiyatlara puan veren, olimpiyat eleme puan turnuvası 

MADDE 14 –  

En az ülke katılımı  

Büyükler; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 5 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 4 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 3 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak 

verilebilir.   

Ümitler ve gençler; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 4 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 3 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 2 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak 

verilebilir.   

Yıldızlar; 

1. Birinci olan sporculara en fazla 3 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

2. İkinci olan sporculara en fazla 2 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak, 

3. Üçüncü olan sporculara en fazla 1 Cumhuriyet altını karşılığında TL. olarak 

verilebilir. 
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Performans sporlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye rekoru kıran sporcular 

MADDE 15 –  

1. Büyükler Dünya Rekoru için en fazla 30 Cumhuriyet altını,   

2. Büyükler Avrupa Rekoru için en fazla 25 Cumhuriyet altını, 

3. Ümitler,Gençler Dünya Rekoru için en fazla 20 Cumhuriyet altını, 

4. Ümitler,Gençler Avrupa Rekoru için en fazla 15 Cumhuriyet altını, 

5. Büyükler Türkiye Rekoru için en fazla 10 Cumhuriyet altını, 

6. Ümitler,Gençler Türkiye Rekoru için en fazla 5 Cumhuriyet altını verilebilir.  

Antrenör ve teknik yöneticiler  

MADDE 16 –  

Sporcunun kulüpleri tarafından bildirilen antrenörlere ve teknik yöneticilere sporcuya verilen 

ödülün %25’i verilir. Ancak bir antrenör ve teknik yönetici birkaç sporcudan dolayı ödül 

almayı hak etmişse bile en fazla iki sporcudan ödül almaya hak kazanabilir.  

Ülkelerin katılımına ve branşların tanınmışlığı 

MADDE 17 –  

Olimpik olmayan branşlarla ilgili olarak; 

1. Branşların dünyadaki tanınmışlığı, 

2. Branştaki şampiyonaya katılım sayısına göre bir ödüllendirme yapılabilir. Olimpik 

olmayan branşlarda yukarıda belirtilen ödüllerin %50’si ödenmek kaydıyla, 

Şampiyonaya katılan ülke sayısı Dünya şampiyonalarında; 

1. 25 ve daha az ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda ödülün %50’ye kadarı, 

2. 26 - 50 ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda ödülün %75’e kadarı, 

3. 50 ülkeden fazla sayıda katılım ile gerçekleşen organizasyonda ödülün tamamı ödenir. 

Avrupa şampiyonasında; 

1. 10 ve daha az ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda ödülün %50’ye kadarı,  

2. 11 - 20 ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda ödülün %75’e kadarı,  

3. 20 ülkeden fazla sayıda katılım ile gerçekleşen organizasyonda ödülün tamamı ödenir.  

Ödül değerlendirme komisyonu  

MADDE 18 –  

Bu yönetmelik kapsamında verilecek ödülleri, yönetmelikte belirtilen sayıların en üst limit 

kabul edilerek azaltmaya Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi yetkilidir. Büyükşehir 

Belediye Meclisinin oluşturacağı üç kişilik değerlendirme komisyonu ödül verilecek 

sporcuları belirleyerek Başkanın onayına sunar. Başkan tarafından onaylanan sporcu listesine 

ödülleri verilir.  
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Ödüllerin veriliş şekli  

MADDE 19 – 

1. Bu yönetmelik kapsamındaki ödüller, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile verilir. 

2. Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde 

ödül verilemez.  

3. Ödüller bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde de verilebilir.  

4. Olimpiyat ve paralimpik oyunları ile olimpik ve paralimpik spor dallarının Dünya 

şampiyonalarında, ferdi spor dallarında büyükler kategorisinde olmak kaydıyla; 

a. Spor Genel Müdürü tarafından belirlenen hedef madalya sayısının,  

b. Aynı seviyedeki bir önceki organizasyonda elde edilen toplam madalya 

sayısının,  

Aşılması halinde, ilgili branşta yarışmalara katılan ve dereceye giremeyen 

diğer sporculara o branştaki yarışmada en iyi dereceyi elde eden sporcunun 

aldığı ödülün en fazla % 20'’sini geçmemek kaydıyla nakdi yardımda 

bulunulabilir.  

5. Bu yönetmelik kapsamında verilecek ödüllerin miktarı bir Cumhuriyet altını karşılığı 

Türk Lirasından aşağı olamaz. 

Ödülün durdurulması ve geri alınması  

MADDE 20 –  

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 

faaliyetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması 

durumunda.  

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

kararı kesimleşenler ile dopingli çıktığı müsabakadan dolayı doping dolayısıyla sportif 

cezası kesinleşenler ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca kendilerine ödül verilecek 

diğer ilgililere ödül verilmez. 

3. Birinci fıkranın (b) bendinde sayılan suçlardan mahkumiyeti kesinleşenler ile ödül 

aldığı müsabakada dopingli olduğu kesinleşen sporculara ve bu yönetmelik hükümleri 

uyarınca kendilerine ödül verilecek diğer ilgililere verilen ödüller geri alınır. 

MADDE 21 –  

Ödül verilmesinin şartları 

1. Olimpik ve paralimpik spor dallarında sporcular hariç, bu yönetmelikte yer alan 

müsabakalarda dereceye giren sporcu ile sporcuya bağlı olarak ödül alabilecek kişilere 

ödül verilebilmesi için; Dünya şampiyonası ve kupalarında en az 20 ülke ve ilgili 
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branş, stil, sıklet veya kategoride değişik ülkelerden en az 10 sporcunun, Avrupa 

şampiyonası ve kupalarında en az 15 ülke ve ilgili branş, stil, sıklet veya kategoride 

değişik ülkelerden en az 8 sporcunun iştirak etmesi şarttır.  

2. Büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinin belirlenmesinde uluslararası 

federasyonlarca belirlenen yaş kriterleri esas alınır. Takım sporlarında uluslararası 

müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır.  

3. Bu yönetmelikte azami hadleri gösterilen ödüllerin miktarının belirlenmesinde 

aşağıdaki kriterler esas alınır: 

a. Spor dalının olimpik ve paralimpik spor dalları arasında bulunup bulunmadığı, 

b. İlgili branş, stil, sıklet veya kategoride yapılan müsabakalara fiilen iştirak eden 

ülke ve sporcu sayısı,  

c. Spor dalının ülkemiz veya Dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli,  

d. Faal sporcu ve takım sayısı, 

e. Spor dalının Dünyadaki ve ülkemizdeki izlenirliği ve medya takip durumu, 

f. Kazanılan başarının ülkemiz tanıtımına yaptığı katkı, 

g. Spor dalının ülkemizdeki gelişim stratejisi içerisindeki yeri, 

h. İlgili branşta uluslararası federasyon ile kıta federasyonuna üye ülke 

federasyonlarının sayısı,  

i. Kazanılan derecenin ülke olarak ilk defa elde edilip edilmediği, 

j. İlgili branşta yıl içerisinde ülkemiz adına iştirak edilen uluslararası müsabaka 

sayısı, 

k. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödüller için tefrik edilmiş olan 

bütçe ödeneği miktarı,  

l. Uluslararası müsabakaya, ulusal bazda yapılan eleme müsabakaları sonucu 

katılıp katılmadığı,  

4. Ödüller tam Cumhuriyet altını fiyatı baz alınarak TL. olarak ödenecektir. “Ödüllerin 

ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakanın yapıldığı yılın ilk iş günü İstanbul 

Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır.”  

Yürürlük  

MADDE 22 – 

Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 23 – 

Bu yönetmelik hükümlerini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

Mehmet AKARSU                                                                                Cem ÇİL 

     Katip Üye                                                                                             Katip Üye 

 

 Eyüp TAVLAŞOĞLU 

                                                Meclis 1.Başkan Vekili 


