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Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarih ve 61 sayılı ara kararı ile Plan-Bütçe, İmarBayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile TarımHayvancılık komisyonlarına havale edilen konu ile ilgili komisyon raporu okunarak görüşmeye
geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-Kültür-Sanat, Gençlik-Spor, Kadın
Erkek Fırsat Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık komisyonları raporunda;
"Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 62 sayılı Kararı ile kabul edilen Mezitli Belediyesi
Spor Ödül Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4. maddesinin (l) bendi ile Ödül Miktarı başlıklı 5.
maddesinin (1) bendindeki “Cumhuriyet Altını” ibaresinin “Çeyrek Altın” olarak değiştirilmesi
komisyonlarımızca da uygun bulunmuş olup, teklifin İdareden geldiği şekliyle Belediye Meclisine
sunulmasına oybirliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan-Bütçe, İmar-Bayındırlık, Çevre-Sağlık, Eğitim-KültürSanat, Gençlik-Spor, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Tarım-Hayvancılık komisyonları Raporu
doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Mezitli
Belediyesi Spor Ödül Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4. maddesinin (l) bendi ile Ödül Miktarı
başlıklı 5. maddesinin (1) bendindeki “Cumhuriyet Altını” ibaresinin “Çeyrek Altın” olarak
değiştirilmesi ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
MEZİTLİ BELEDİYESİ
SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yurt içi ve yurt dışı spor müsabakalarında üstün başarı
gösteren veya derece alan ve Mezitli Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ya da eğitim-öğretim
gören öğrencilerin, sporcuların, teknik yöneticiler ve antrenörlerin ödüllendirilmesine dair esas ve
usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Olimpik, paralimpik ve deafolimpik spor dalları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC)’nin tanıdığı diğer spor branşlarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, büyükler, ümitler,
gençler ve yıldızlar kategorilerinde, Olimpik veya paralimpik olmayan spor dallarının Dünya ve
Avrupa şampiyonalarında, Universiade ve Akdeniz oyunları diğer uluslararası spor oyunlarında,
Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında, başarılı olan sporcuları, spor
kulüplerini, teknik direktör ve antrenörler ile uluslararası spor alanında faaliyet ve
organizasyonlarında derece alanları,
(2) Sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine yapılacak ayni ve nakdi yardımı,
(3) Yurt içi ve yurt dışı karşılaşma, etkinlik ve organizasyonlarda üstün başarı göstererek veya derece
alarak Mersin İlinin Mezitli İlçesinin tanıtımına katkıda bulunanları kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Antrenör: Takım, spor kulübü veya sporcunun çalıştırıcısı olarak görevlendirilen kişiyi,

b) Başarılı Sporcu: Ferdi veya takım müsabakalarında derece elde eden sporcuları,
c) Başkan: Mezitli Belediye Başkanını,
ç) Başkanlık: Mezitli Belediye Başkanlığını,
d) Belediye: Mezitli Belediyesini,
e) Müdürlük: Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,
f) Deafolimpik: Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya Yaz ve Kış Oyunlarını,
g) Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor ile bağımsız spor federasyonlarını,
ğ) Ferdi Spor: Takım sporları dışındaki bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı spor
dallarını,
h) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,
ı) Meclis: Mezitli Belediyesi Meclisini,
i) Müsabaka/Karşılaşma: Genel Müdürlük veya Türkiye’de faaliyet gösteren tüm branşların resmi
federasyonlarının faaliyet kapsamında yapılan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Takım ve ferdi spor
müsabakalarını,
k)Olimpik Branş: Olimpiyatlarda fiilen yarışması yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin
programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,
l) Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör ve
antrenörlere verilecek ayni yardım veya Çeyrek Altın karşılığı Türk Lirasını,
m) Paralimpik: Uluslararası Paralimpik Komitesince dört yılda bir düzenlenen Yaz ve Kış Paralimpik
Oyunlarını,
n)Kulübü: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile diğer tüm federasyonların faaliyetlerine katılan
tescilli spor kulüplerini
o) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış
oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyat, paralimpik ve
deafolimpik oyunlarında ferdi yarışlar dışında takım yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların
takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi
yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,
ö) Teknik Direktör: Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,
p) Uluslararası spor oyunları: Genel Müdürlüğün koordinesinde gerçekleştirilen uluslararası spor
müsabakaları ile gençlik organizasyonlarını,
r) Universiade: Dört yılda bir yapılan Dünya üniversite yaz veya kış spor oyunlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödüller
Ödül miktarı
MADDE 5- (1) Bu Spor Ödül Yönetmeliğinde her bir birim, bir altını (Çeyrek altın) veya bunun
karşılığı olan Türk Lirasını ifade eder. Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakaların
yapıldığı yılın ilk iş günü İstanbul Altın Borsasında oluşan altın fiyatı esas alınır.
Büyükler:
Olimpiyat
Dünya Şampiyonası
Avrupa Şampiyonası
Uluslararası ve Diğer Çoklu Spor Oyunları
Türkiye Şampiyonası

Birinci
20
10
8
6
4

İkinci
10
6
5
4
3

Üçüncü-Dördüncü
5
3
2
2
2

Birinci
15
8
6
5
3

İkinci
8
5
4
3
2

Üçüncü-Dördüncü
4
3
2
2
1

Ümitler, Gençler ve Yıldızlar:
Olimpiyat
Dünya Şampiyonası
Avrupa Şampiyonası
Uluslararası ve Diğer Çoklu Spor Oyunları
Türkiye Şampiyonası

(2)Büyükler ya da ümitler, gençler ve yıldızlar takımında, Ülkemizi ve Mezitli’yi Uluslararası alanda
temsil ederek ilk ona giren (beşinci ve onuncu dahil) başarılı sporculara da üçüncülük ödülünün
%50’si verilebilir. Bu ödüller en fazla verilecek miktarlardır.
(3) Paralimpik ve deafolimpik oyunlarında da aynı ödül verilir.
(4) Takım oyunlarında belirtilen ödülün %50’si uygulanır.
(5) Teknik yöneticiler ve antrenörlere ödülün %50’si verilir. (Bir organizasyonda en fazla iki başarı
için ödül verilir)
Ödül teklifleri
MADDE 6- (1) Yönetmelik kapsamında ödül verilmesini Mezitli Belediye Başkanı, Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü talep edebilir.
Ödül değerlendirme komisyonu
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek ödülleri Belediye Başkanının görevlendireceği
komisyon (1'i Belediye meclis üyesi olmak üzere 3 kişilik komisyon) değerlendirir.
Resmi kurumlarla gerçekleştirilecek yarışmalar
MADDE 8- (1) Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile belirli gün ve haftalarda, resmi
bayramlarda ve kurtuluş kutlamaları etkinliklerinde ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan yarışmalar
ve müsabakaların hazırlanan şartnameleri doğrultusunda (maraton, halk koşusu, masa tenisi, satranç,
v.b.) Başkanlık Makamının Oluru ile tespit edilmiş Ödül Tespit Komisyonu tarafından belirlenen
ödülleri hak sahiplerine Yerel Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Amatör Spor Kulüplerine Yardım
Nakdi yardım
MADDE 9- (1) Sporu teşvik etmek amacıyla yapılacak nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi
gelirlerinden Mezitli Belediyesi için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçmeyecek şekilde
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesinin ilgili kalemine ödenek konur.
Amatör spor kulüplerine yardım
MADDE 10- (1) Yardım talepleri Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılır.
İlgili Müdürlük, talepleri Meclise sunar. Meclisin görevlendireceği komisyonlar çalışmalarına
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcisi veya ilgili derneğin yöneticisini davet edebilir. Meclis
kararı ile miktarı ve çeşidi belirlenen yardımlar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Merkezi Yönetim
Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ayni veya nakdi olarak yapılır.
(2) Nakdi ödeme; Spor kulüpleri spor dallarında sezon içinde başarı sağladıkları ilgili
federasyonlarından alınacak olan başarı neticeleri esas alınarak yapılacaktır. Başarı gösteren spor
kulübünün “alt yapı takımlarına” ödül verilmeyecektir.
Amatör spor müsabakaları, mezitli kültürünün tanıtımına ilişkin yarışmalar
MADDE 11- (1) Başkanlık oluru alınarak, turnuva ve spor müsabakaları düzenlenebilir. Bunların iş
ve işlemleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce veya Başkanlığın atayacağı koordinatör, belediye
çalışanı denetiminde, düzenlenen yarışmanın belirlenen alanında en az 1 (bir) kişinin katılacağı
yetkin kişilerce yürütülür. Düzenlenecek yarışma/yarışmalar şartnamesi bu Yönetmelik dışında
hazırlanır. Yarışma, yarışma tarihi öncesinde duyurulur. Yarışmalara Mezitli Belediye Başkanını
temsilen, Başkanlık Oluruyla kişi/kişiler katılabilir.
Ödüllerin veriliş şekilleri
MADDE 12- Bu Yönetmelikte kazanılan ödüller hak sahiplerine, Mezitli Belediye Meclisi Kararının
kesinleşmesine müteakip Başkanlık Makamının Oluru ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğince ödemesi gerçekleştirilir.
Ödüllerin durdurulması ve geri alınması
MADDE 13- -(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
verilenler ile dopingli çıktığı müsabakadan dolayı doping dolayısıyla sportif ceza alanlara ve diğer
ilgililere ödül verilmez.
(3) Birinci fıkranın (b) bendinde sayılan suçlardan mahkum olanlar ile ödül aldığı müsabakada
dopingli olduğu sonradan anlaşılan sporculara ve diğer ilgililere verilen ödüller geri alınır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile
Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.
Kaldırılan hükümler
MADDE 15-07/04/2017 tarih ve 62 sayılı Kararı ile kabul edilen Mezitli Belediyesi Spor Ödül
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Bütçe
MADDE 16- Ödüller, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesindeki ilgili kalemlerden karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 17-Bu Yönetmelik, Mezitli Belediye Meclisince onaylanmasına müteakiben ilanı ile
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18-Bu Yönetmelik hükümlerini Mezitli Belediye Başkanı yürütür.
Neşet TARHAN
Meclis Başkanı

Turgut Buğra YILDIZ
Meclis Katibi

Deniz GÜROCAK
Meclis Katibi

