
 

T.C. 

ESENLER BELEDİYESİ 

SPORCU VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  

 

MADDE 1 –  Yönetmeliğin 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

           “Kapsam 

MADDE 2 –(1) Bu yönetmelik; olimpik ve olimpik olmayan spor dallarında başarı 

gösterip ilçemiz sınırlarında ikamet eden sporcu ve antrenöre verilecek ödüller ile amatör spor 

kulüplerine yapılacak ayni veya nakdi yardım şartlarını kapsamaktadır.” 

 

MADDE 2 –  Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

“b)Nakdi yardım ödeneği, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince;bir 

yıl önceki genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeye tahakkuk eden miktarın binde 

onikisinden fazla olmamak kaydı ile belirlenerek Belediye Meclisince onaylanır.” 

 

MADDE 3 –  Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Yardımlardan Yararlanma Usul ve Esasları 

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen şartları taşıyan sporcu, Antrenör, amatör spor 

kulüpleri-dernekleri, Belediyece yapılacak yardımlardan yararlanabilir. 

a)Tüm branşlarda resmi başarı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporculara ödül 

verilebilir. 

b)Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne kayıtları bulunan sporcularına ödül verilebilir. 

Amatör Spor Kulüpleri derneklerine ise ayni ve nakdi yardım yapılabilir. 

c)Amatör spor kulüplerinin İl Dernekler Müdürlüğü izni ile kurulmuş olup ilgili 

federasyonları bünyesinde tescilli ve ilçede faal olduğunu gösterir belgenin olması gereklidir. 

ç)Olimpik ve olimpik olmayan resmi spor organizasyonlarına katılan başarılı sporcular ile  

amatör spor kulüplerine nakdi veya ayni yardım yapılabilir. 

d)Yapılan organizasyonlar ve müsabakalar ilgili federasyonunun yıllık faaliyet programında 

yer almalıdır. Özel müsabakalar, teşvik ve özel günler adına yapılan müsabakalar ile veteran 

branşlarda yapılan organizasyonlarda elde edilen başarılar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e)18 yaşından küçük sporcuların başarı ödül talepleri velilerinin başvurmaları; 18 yaşından 

büyük sporcuların ise kendilerinin başvurmaları gerekmektedir. Sporcular adına 

3.(üçüncü)şahısların başvuruları kabul edilmeyecektir. Takım başarılarında ise evrakları ile 

spor kulübü başkanı veya başkanın yetkilendirdiği kişi müracaat edebilecektir. 

f)Sporcunun başarı kazandığı şampiyonadan önce sporcu vizesi/lisansı almış olması gerekir. 

g)Sporcular ilçede ikamet ediyor olsa da başka kurum adına müsabakalara girmeleri halinde 

ödül yönetmeliğinden yararlanamazlar. 



ğ)Sporcunun lisansı ile kazandığı spor branşı aynı olmalıdır. Lisansı ile aynı olmayan 

başarılar ödül yönetmeliğinden yararlanamaz.  

h)Bütün spor dallarında sezon bir yıl olarak kabul edilecektir. Yıl içerisinde herhangi bir spor 

dalında ve kategoride resmi organizasyonlarda yılda bir defa aynı takım ve sporcu veya 

sporcuların elde ettiği en büyük başarı ödüllendirilebilir. Ödül, başvuru akabinde ödenecek 

olup yıl içerisinde kazanılan farklı bir başarıya ait  müracaat  olması halinde ödül farkı 

ödenebilir. 

ı) Düzenlenen şampiyona/turnuvalar İl Gençlik Spor Müdürlüğü veya ilgili federasyonun 

onayıyla yapılmalıdır. 

i) Esenler ilçe sınırları içerisinde faaliyette bulunan amatör spor kulüplerine ve okullara 

içeriğini Harcama Yetkilisinin belirleyeceği malzeme yardımı her sezon bir defaya mahsus 

olmak üzere verilebilir. 

j)  Sporcunun başarıyı kazandığı tarih itibariyle ilçede ikameti ile bağlı olduğu kulübün ilçede 

faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

k) Uluslararası müsabakalarda başarı sağlamış sporcuların milli takım adına yarışması halinde 

millilik belgesi veya milli sporcu olduğuna dair resmi yazı ibraz etmesi zorunludur. 

l)  ) Kulüp lisanslı sporcular ve ferdi lisanslı sporcular bu ödüle aday olabilmeleri için Esenler  

ilçesinde son 6 ay ikamet ettiklerini nüfus müdürlüğünden veya ilgili muhtarlıktan ilgili yerde 

oturmaya başladığı gün, ay, yıl belirtilerek muhtar imzalı veya mühürlü olarak belgelemek 

zorundadır. 

m) Esenler ilçesinde ikamet etmeyen kulüp lisanslı sporcuların ödül alabilmeleri için son 3 yıl 

buyunca Esenler ilçesinde faaliyet gösteren kulüplerde lisanslı sporcu olduklarını kulüp lisans 

döküm cetveli ile belgelemek zorundadırlar. (Sporcu transferleri hariç lisanslı olarak kulüpte 

ilk defa spora başlayanlarda bu süre 1 (bir) yıldır. Bu sporcular spor kulübünde ilk defa spora 

başladıklarını belgelemek zorundadırlar.) 

n) Esenler Belediyesi Spor Kulübü sporcuları (l), (m) maddelerinden muaftır. 

o) Ödül talep eden Ferdi lisanlı sporcuların lisansında ferdi ibaresi yazma şartı aranır.  

ö ) Amatör Spor kulübü ve Sporcuların  ödül yönetmeliğinden faydalanabilmeleri için  derece 

yaptığı yılın Aralık ayının 15 ine kadar evraklarını Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmesi 

gerekmektedir. 

p) Antrenörlerin ödül alabilmesi için; 

aa) Genç/Ümit veya Büyükler kategorisinden şampiyon çıkaran antrenörlere 

belediyemize istenilen evraklarla başvurmaları halinde  belirlenen miktarda ödül 

verilebilir. 

bb) Antrenör yılda birden fazla şampiyon çıkarsa bile yalnızca tek bir ödülden 

faydalanır. Ödül, başvuru akabinde ödenecek olup yıl içerisinde kazanılan farklı 

bir üst başarıya ait müracaat olması halinde ödül farkı ödenebilir. 

cc) Aynı kulüpten yalnızca bir antrenör başvuruda bulunup ödülden faydalanabilir. 



(2) Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmelikteki ödül 

kriterleri sağlansa bile; ilgili kişi, antrenör ve sporcuya ödül ödeyip ödememe hakkını saklı 

tutar. 

 

MADDE 4 – Yönetmeliğin 7 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Başvuru usulü, ödülün durdurulması ve geri alınması 

 

Madde 7– (1) Altıncı maddede sayılan kurum,kuruluş ve şahısların bu yönetmelik 

kapsamındaki yardımlardan yararlanabilmesi için belediyeye yazılı olarak başvurması 

gerekmektedir. 

 

(2) 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. 

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki faaliyetlerden dolayı hakkında mahkumiyet 

kararı kesinleşenler ile dopingli çıktığı müsabakadan dolayı doping dolayısıyla sportif cezası 

kesinleşenler ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca kendilerine ödül verilecek diğer ilgililere 

ödül verilmez. 

(4) İkinci 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 5 –  Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Başvuruda İstenecek Belgeler ve Ödül Miktarları 

MADDE 8- (1)Nakdi yardım talebinde bulunan kulüp ve kişilerden aşağıdaki belgeler 

istenir. 

a) İlgili Amatör spor kulübü derneğine ait banka hesap numarası, 

b)Kulüp tescil belgesi, 

c)Yetki Belgesi, 

ç)Başarılı sporcunun ve antrenörün;  

 

aa) Sporcunun kendisine veya velisine ait iban sahibinin ad soyadı gözükecek şekilde 

İban numarası  

bb)  e devlet onaylı lisans belgesi, 

cc)  Esenler ilçesinde son 6 ay ikamet ettiklerine dair belge muhtarlıktan veya nüfus 

müdürlüklerinden muhtar imzalı ve mühürlü olarak Sporcunun veya antrenörün 

kendisine ait yerleşim belgesi, 

çç) Kulüp Antrenörünün, şampiyon olan sporcunun antrenörü olduğunu gösteren 

resmi belge 



 

d)Başarıyı gösteren federasyon yazısı ya da İl Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü yazısı, 

e)Sporcunun lisansının bağlı bulunduğu kulübün tescil belgesini sunması gerekmektedir. 

f) İstenilen belgeleri getirmeyenler veya eksik getirenler bu yönetmelikten yararlanamazlar. 

g)Yardım yapılacak kurum, kuruluş, dernek statüsünde değil ise müdürlük yardımın amacına 

uygun kullanılıp kullanılmamasına ilişkin her türlü belgeyi talep edebilir. 

ğ) İkinci bölümde belirlenen ödüller Büyükler Kategorisinde değerlendirilmiş olup, Genç yaş 

gruplarında Büyükler kategorisindeki ödüllerin yarısı, Minik ve Yıldızlar yaş gruplarında ise 

Büyükler kategorisindeki ödüllerin çeyreği ödül olarak verilebilir. 

h) Üçüncü bölümde sadece birinci olan takımlara ödül verilebilir. 

 

 (2) Spor Yardımları Ödül Miktarları 

 (2.1) Olimpik spor dallarında,büyükler kategorisinde; 

 

1. İstanbul Şampiyonası takım müsabakalarında; birinciye 9.000,00 TL, ikinciye 

8.000,00 TL, üçüncüye 7.000,00 TL, 

2. Türkiye Şampiyonası takım müsabakalarında; birinciye 10.000,00 TL, ikinciye 

9.000,00 TL, üçüncüye 8.000,00 TL, 

3. Balkan Şampiyonası takım müsabakalarında; birinciye  11.000,00 TL, ikinciye 

10.000,00 TL, üçüncüye 9.000,00 TL, 

 ç) İstanbul Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 5.000,00 TL, ikinciye       

 4.000,00 TL, üçüncüye 3.000,00 TL, 

4. Türkiye Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 8.000,00 TL, ikinciye 

7.000,00 TL, üçüncüye 6.000,00 TL, 

5. Balkan Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 9.000,00 TL, ikinciye 

8.000,00 TL, üçüncüye7.000,00 TL, 

6. Avrupa Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 10.000,00 TL, ikinciye 

9.000,00 TL, üçüncüye 8.000,00 TL, 

7. İslami Dayanışma Oyunları ferdi müsabakalarında; birinciye 9.000,00 TL, ikinciye 

8.000,00 TL, üçüncüye 7.000,00 TL, 

8. Dünya Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 13.000,00 TL, ikinciye 

12.000,00 TL, üçüncüye 11.000,00 TL, 

9. Olimpiyat Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 17.000,00 TL, ikinciye 

15.000,00 TL, üçüncüye 13.000,00 TL, 

ödül verilebilir. 

 

 (2.2) Olimpik olmayan spor dallarında,büyükler kategorisinde; 

a) İstanbul Şampiyonası takım müsabakalarında; birinciye 8.000,00 TL, ikinciye 

7.000,00 TL, üçüncüye 6.000,00 TL, 

b) Türkiye Şampiyonası takım müsabakalarında; birinciye 9.000,00 TL, ikinciye 

8.000,00 TL, üçüncüye 7.000,00 TL, 

c) Balkan Şampiyonası takım müsabakalarında; birinciye  10.000,00 TL, ikinciye 

9.000,00 TL, üçüncüye 8.000,00 TL, 

ç)  İstanbul Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 4.000,00 TL, ikinciye                             

3.000,00 TL, üçüncüye 2.000,00 TL, 

d) Türkiye Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 6.000,00 TL, ikinciye 

5.000,00 TL, üçüncüye 4.000,00 TL, 

e) Balkan Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 8.000,00 TL, ikinciye 

7.000,00 TL, üçüncüye 5.000,00 TL, 



f) Avrupa Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 9.000,00 TL, ikinciye 

8.000,00 TL, üçüncüye 7.000,00 TL, 

g) İslami Dayanışma Oyunları ferdi müsabakalarında; birinciye 8.000,00 TL, ikinciye 

7.000,00 TL, üçüncüye 6.000,00 TL 

ğ) Dünya Şampiyonası ferdi müsabakalarında; birinciye 11.000,00 TL, ikinciye 

10.000,00 TL, üçüncüye 9.000,00 TL, 

ödül verilebilir. 

 

             

(2.3) Amatör spor kulüplerine; 

a) U13 Minik ve altı takım müsabakaları birincisine 2000,00 TL, 

b) U14 Minik takım müsabakaları birincisine 3000,00 TL, 

c) U15Yıldız takım müsabakaları birincisine 3500,00 TL, 

 ç) U16 – U17 B Genç takım müsabakaları birincisine 4000,00 TL, 

d) U18 – U19 A Genç takım müsabakaları birincisine 5000,00 TL, 

e) 2.Amatörden 1. Amatöre Çıkış 8.000,00 TL, 

f) 1. Amatörden Süper Amatör Lige Çıkış 11.000,00 TL, 

g) Süper Amatörden BAL (Bölgesel Amatör Ligi) Ligine Çıkış 13.000,00 TL, 

ğ)  BAL Liginden 3. Lige Çıkış 26.000,00 TL 

 

 (2.4) Şampiyon Çıkaran Antrenör Ödül Miktarları; 

  

a) İstanbul Şampiyonluğu 5.000,00 TL, 

b) Türkiye Şampiyonluğu 6.000,00TL, 

c) Balkan, Avrupa veya  

İslami Dayanışma Oyunları Şampiyonluğu 7.000,00 TL, 

d) Dünya Şampiyonluğu 9.000,00 TL, 

e) Olimpiyat Şampiyonluğu 12.000,00 TL 

 

MADDE 6 –  Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

   “ (4) Gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanan onay belgesi harcama yetkilisi 

tarafından onaylanır. 

      (5) Harcama Yetkilisinin onayı sonrasında giderlerin gerçekleştirilmesi harcama 

yetkilisinin ve gerçekleştirme görevlisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın 

muhasebe yetkilisi tarafından hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Ödeme emri belgesi en 

az iki nüsha olarak düzenlenir. İlk nüshası, ekli belgeleri ile muhasebe biriminde yine ikinci 

nüshası Müdürlükte muhafaza edilir.” 

 

MADDE 7 –  Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Ödül İlkelerinde Değişiklik 

MADDE 11 –(1)Bu yönetmelikte belirtilmiş olan hususlar haklarında kanunlar 

çerçevesi içinde Esenler Belediye Başkanlık Makamı ve Belediye Meclisi kararıyla 

maddelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 



(2)- Esenler Belediyesi Gençlik ve  Spor Hizmetleri Müdürlüğü değişen şartlar 

doğrultusunda yeni Sporcu ve Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğini hazırlayarak 

Esenler Belediyesi Meclisine sunma hakkını saklı tutar.” 

MADDE 8 – Yönetmeliğin 12 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Yürürlük 

MADDE 12 – (1)  Bu yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından kabul edildiği ve 3011 

sayılı kanun gereği yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.” 

 

MADDE 9 – Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Esenler Belediye Başkanı veya yetki 

verdiği Belediye Başkan Yardımcısı’nın onayıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

tarafından yürütülür” 

 

MADDE 10 – Bu yönetmelik hükümleri; Esenler Belediye Meclisi’nin kabulü 

tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11 – Bu yönetmelik hükümlerini Esenler Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 
 


