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GENEL KURUL : TÜRKĠYE VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU 2. OLAĞAN GENEL KURULU 

KARAR TARĠHĠ :  08 MART 2009 

GÜNDEM MADDE NUMARASI :  22 

 

VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU 

ÖDÜL VE YARDIM TALĠMATI 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde – 1  

1.1. Bu Talimatın amacı; Federasyonun ulusal ve uluslar arası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün 

başarı gösteren sporcular, kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve başarıda emeği geçen 

diğer kişilere ürün ve / veya parasal ödül verilmesi ve yardım yapılmasına dair kural ve İlkeleri 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde – 2 

2.1. Bu Talimat, Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Dünya ve Avrupa 

kupalarında, diğer uluslar arası yarışmalar ile Federasyonun ulusal yarışmalarında başarılı olan 

sporculara, kulüplere, teknik direktörlere, antrenörlere ve başarıda emeği geçen diğer kişilere 

verilecek ödülleri ve yardımları kapsar. 

 
Dayanak 

Madde – 3 

3.1. Bu Talimat; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ve Türkiye 

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

Madde – 4  

Bu Talimatta geçen; 

4.1. Federasyon  :  Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu, 

4.2. Federasyon Başkanı :  Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını, 

4.3. Spor Kulübü : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun faaliyetlerine 

katılan tescilli spor kulüplerini, 

4.4. Sporcu : Ferdi ve / veya takım yarışmalarında derece elde eden Ulusal Takım 

sporcularını, kulüp sporcularını ve ferdi sporcuları, 

4.5. Uluslar Arası Yarışma : Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun yıllık faaliyet 

programında yer alan yurtiçi ve yurtdışı spor yarışmalarını, 

4.6. Antrenör : Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kademe antrenörlük 

belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi, 

4.7. Ödül : Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor 

kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer kişilere verilecek ayni veya 

parasal yardım ile cumhuriyet altınını karşılığı TL.’nı, 

4.8. Takım Sporu : Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı 

yapmış olduğu yarışma ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, 

sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi 

derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan dallarla 

ilgili yarışmayı, 

4.9. Ferdi Spor : Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın 

yapıldığı diğer spor dallarını, 

4.10. Yarışma : Bu talimatta yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları, 

4.11. Diğer Kişiler :Uluslar arası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu 

başarılarında emeği geçen antrenör, diyetisyen, psikolog, masör, büro 

personeli, idareci vb. diğer kişileri tanımlar. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Temel Ġlkeler 

 

Ödül Verilebilecek Spor YarıĢmaları 

Madde – 5 

5.1. Ferdi ve takım yarışmalarının Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ve diğer uluslar arası 

yarışmaların sonuçlarına bakılarak ve Federasyon bütçesi de göz önüne alınarak Yönetim 

Kurulunun vereceği kararla Federasyonca ödüllendirme yapılır. 

5.2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce verilecek ödüller; Genel Müdürlüğün “ SPOR HİZMET 

VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK ” kapsamında verilir. 

 

Ödül Ve Yardım Verilebilecek Sporcular ve diğer KiĢiler 

Madde – 6 

6.1. Ferdi ve takım yarışmalarının Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile ülkemizi tanıtıcı özellik 

taşıyan ve önemli görülen diğer uluslar arası yarışmaların sonuçlarına bakılarak ( Federasyon 

bütçesi de göz önüne alınarak ) Yönetim Kurulunun vereceği kararla; 

6.1.1. Ulusal Sporculara, 

6.1.2. Ulusal Takım antrenörüne, 

6.1.3. Ulusal Takım doktoruna, 

6.1.4. Ulusal Takım Masörüne, 

6.1.5. Ulusal Takım Çevirmenine, 

6.1.6. Ulusal Takım Diyetisyenine, 

6.1.7. Ulusal Takım Psikologuna, 

6.1.8. Sporcuyu yetiştiren antrenöre, 

6.1.9. Sporcunun yetiştiği kulübe, 

6.1.10. Ve bağlantılı diğer kişilere,  

6.1.11. Federasyonca alt yapı desteği öngörülen kulüplere, 

6.1.12. Teknik Kurullarca; sporcu geliştirme programına alınan sporculara, 

6.1.13. Federasyon tarafından seçilen antrenör geliştirme programına alınan antrenörlere ödül 

verilebilir. 

 

YarıĢma Öncesi YarıĢmaya Hazırlık Yardımı 

Madde – 7 

7.1. Uluslar arası yarışma ve turnuvalarda başarı elde edebilecek umut veren sporculara ve / veya 

tescilli kulüplere, yönetim kurulunun kararı ile ürün ve / veya parasal yardım yapılabilir. 

 

BaĢarılı Kulüplere Destek Yardımı 

Madde – 8 

8.1. Destek; belirlenmiş kişi ve kurumlara yapılacak prim ödemeleriyle, ürün ve parasal olarak 

yapılacak olan tüm ödemeleri içerir. 

8.2. Federasyon Spor Dallarının gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan, Ülkemizi uluslar 

arası alanda başarıyla temsil eden tescilli kulüplerimiz; yetiştirdikleri başarılı sporcu sayısı 

ölçüsünde, yönetim kurulunun kararı ile ürün ve / veya parasal yardımla desteklenir. 

 

BaĢarılı Sporcu ve Antrenörlere Destek Yardımı  

Madde – 9 

9.1. Ülkemizi uluslar arası alanda her tür yarışmalarda başarı ile temsil eden, Federasyon kamp 

merkezlerinde sürekli hazırlık kamplarına katılan, katılmayı kabul eden ve Doping kullanmayan 

sporcu ve bunların antrenörleri; yönetim kurulunca belirlenecek ürün ve / veya parasal yardımla 

aylık olarak desteklenir. 
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Ulusal Takım Sporcuları ve Ulusal Ferdi Sporcuların; Uluslar Arası Para Ödüllü 

YarıĢmalarda Kazandığı Ödüller 

Madde – 10 

10.1. Ulusal Takım sporcularımızın; takım veya ferdi olarak katıldıkları para ödüllü uluslar arası 

yarışmalarda kazandığı para ödülünün Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek kısmının, 

Federasyon hesabına yatırılma kararı alınabilir.  

 

Ödüllerin VeriliĢ Yöntemi 

Madde – 11 

11.1. Ödüller; Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile verilir. 

11.2. Verilecek ödül taksitlere bölünüp verilebilir. 

 

Aynı YarıĢmada Ödül Alınması 

Madde – 12 

12.1. Uluslar arası düzeydeki aynı ferdi yarışmada birden çok başarı elde eden sporcuya, en iyi 

derecesinin ödülü verilir. 

 

Kulübün Tescil KoĢulu 

Madde – 13 

13.1. Bu Talimatta yer alan yarışmalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için; dereceye giren 

sporcunun, yarışmanın yapıldığı tarihten en az altı ( 6 ) ay önce kulübe tescil olması ön 

koşuldur. 

 

Ücret, Pirim Ve Sosyal Güvence 

Madde – 14 

14.1. Ulusal takımlarda ücret alacak üst düzey sporcular; Ulusal Sporcu Seçme Prosedürü ilkelerine 

göre İlgili Spor Dalının Teknik Kurulunca belirlenerek Yönetim Kuruluna sunulur. 

14.2. Ücret ödenecek sporcuların sayısı, ödenecek pirim tutarı, her yılın Temmuz ayı içerisinde 

Yönetim Kurulu Toplantısında, antrenörlerin önerisi ve Ulusal Takımlar Sorumlusunun görüşü 

alınarak, Federasyonun maddi olanakları çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

14.3. Ücret ödenen sporcular, sosyal güvenlik açısından da Federasyon tarafından desteklenir. 

Sözleşme yapılacak sporcularda, 18 yaşını bitirmiş olmak koşulu aranır. 18 yaşını bitirmemiş 

olan sporcular, yalnızca primlerden yararlanır. 

14.4. Başka bir kurum ile iş sözleşmesi olan sporculara ücret ödenmez. Yönetim Kurulu bu 

kapsamdaki sporculara pirim ödenmesine karar verebilir. 

14.5. Ücret ve pirim ödenecek sporcularla iş sözleşmesi yapılır. Tüm ödeme ve çalışma koşulları; 

yapılacak iş sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilir. 

14.6. Bu Talimat kapsamında sözleşme yapılan sporculara ödenecek primlerle ilgili ilkeler prosedür 

ile belirlenir. 

14.7. Sporculara ödenecek ücret dışındaki pirim ve diğer ödemelerde ortaya çıkacak yasal vergiler 

ve her türlü sosyal güvence bedeli, ödentilerden kesilerek Federasyon tarafından ödenir. 

14.8. Bu Talimat kapsamında ücret ödenen sporcuların sözleşmeli olarak çalıştıkları sürece, 

görevlendirildikleri etkinliklerde; konaklama, yemek ve ulaşım giderlerinin ne koşullarda 

karşılanacağı Makam Onayında belirtilir. Yurtiçi ve Yurtdışı turnuvalardaki harcırahları 

Federasyonun ilgili talimatlarına göre ödenir. 

 

Aylık Ücret: 

Madde – 15 

15.1. Sporculara ödenecek aylık ücret, Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

15.2. Federasyon, her yılın 01 Eylül tarihinden başlamak üzere, sporcularla iş sözleşmesi yapar. 

15.3. Ücretler, her ayın son iş günü, sporcuların kendi adlarına açtırdıkları banka hesabına havale 

edilir. 

15.4. T.C. Hükümeti tarafından yapılacak değişiklikler, asgari ücrete otomatik olarak yansır. 
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Özel Sağlık Sigortası 

Madde – 16 

16.1. Bu Talimatın Ondördüncü Maddesi çerçevesinde ücret ödenen sporculara, 

kendilerinden de katılım payı alınarak, özel sağlık sigortası yapılabilir. 

16.2. Özel sağlık sigortalarının limit kapsamları Yönetim Kurulunca belirlenir. 

16.3. Sporcuların sağlık harcamaları, sporcuların kendileri tarafından ödenir. 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sorumluluklar ve Yaptırım Ġlkeleri 

 

 

Sorumluluklar Ve Yaptırım Ġlkeleri 

Madde – 17 

17.1. Sporcular; bu Talimat çerçevesinde kendilerine ücret ödendikten sonra, Federasyon 

tarafından belirlenen her türlü yarışmaya sporcu olarak katılmak zorundadır. 

17.2. Sporcunun yarışmaya katılmama gerekçesi varsa, yarışma için kendisine çağrı geldikten 

sonra bunu yazılı olarak Federasyona iletmek zorundadır. 

17.3. Kendilerine ücret ödenecek sporcuların gerekçeleri kabul edilmemesine karşın, yarışmaya 

katılmamaları durumunda; Federasyon tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak sonlandırılır 

veya yarışmanın yapılacağı ay sonunda ödenmesi gereken ücreti Yönetim Kurulu Kararıyla 

durdurulur. Ayrıca o ay için hak ettikleri primlerini de kaybederler. 

17.4. Sporcular; Federasyon tarafından katılması istenen turnuvalara, açılışlara, gösteri 

yarışmalarına, çoğul gösterilere, fuarlara, tanıtımlara, toplantılara, seminer, eğitim veya 

kamplara katılmak ve Federasyonun diğer Talimatlarına uymak zorundadırlar.  

17.5. Sporcular; Ulusal Takımlar Sorumlusunun onayı olmadan yazılı veya görsel basın organları 

ile röportaj yapamaz, demeç veremez, sponsorlukla ilgili ya da ticari amaç taşıyan fotoğraf 

çektiremezler. 

17.6. Sporcular, Federasyonun ve Spor Dallarımızın marka değerini arttırmak, korumak ve 

tanınmasını sağlamak amacı ile yapılacak her türlü etkinlikte verilecek görevleri kabul etmek 

ve katılmak zorundadırlar. Federasyon tarafından istenildiğinde, gelir elde edilecek ürünleri 

giymek, tanıtmak, satış desteği vermekle yükümlüdürler. 

17.7.  Talimatlara uymayan ya da centilmenlik dışı, sporun ruhuna aykırı hareketlerde bulunan 

sporcular hakkında, Federasyon Disiplin ve Yaptırım Talimatı İlkeleri uygulanır. 

17.8. Sporcular, Federasyonun Disiplin Talimatı doğrultusunda ceza aldıkları durumda, cezalı 

oldukları sürece ücretleri kesilir. 

17.9. Sporcular; imzaladıkları iş sözleşmesi ile Federasyonun, bu Talimat ile ortaya koyduğu 

yaptırım uygulamalarını peşinen kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler. 

17.10.Dopingli olduğu veya Talimatlara aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı belirlenerek derecesi 

iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, takımlara, bunların çalıştırıcılarına ve 

kulüplerine verilen ödüllerin tamamı geri alınır. 

17.11.Herhangi bir disiplin cezası alındığında verilen her türlü ürün ve / veya parasal yardım ve 

ödül kesilir. 

17.12.Bu Talimatta ve Federasyonun diğer talimatlarında suç kapsamında değerlendirilen 

davranışlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan sporcuların, antrenörlerin ve diğer 

kişilerle kulüplerin alacakları ödüller ve bunlara yapılacak yardımlar dondurulur. Bu 

davranışlarından dolayı kesinleşen bir yaptırım almaları durumunda ise yardım yapılmaz ve 

ödülleri verilmez. 

17.13.Ödül verilecek sporcu, antrenör, idareci ve diğer kişilerle kulüplerin son bir yıl içerisinde 

disiplin kurulunca cezalandırılmamış olmaları gerekir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Ġlkeler 

Talimatta Yer Almayan Konular 

Madde – 18 

18.1. Bu Talimatta yer almayan ve uluslar arası federasyonlarca düzenlenecek diğer yarışmalarda 

başarılı olan ve / veya ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere, 

Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül en üst tutarda verilen 

ödülün % 10’unu geçemez. 

18.2. Bu Talimatta yer almayan konularda karar vermeye ve gerekli değişiklikleri yapmaya 

Federasyon Başkanı yetkilidir. 

18.3. Bu Talimatın; ileride Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün yayınlanacağı ÖDÜL VE 

YARDIM TALİMATI’na uyumlu olacak şekilde değiştirilmesinde Federasyon Yönetim 

Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlük: 

Madde – 19 

19.1. Bu Talimat; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun resmi internet sitesinde 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme: 

Madde – 20 

20.1. Bu Talimat İlkelerini; Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 


