
TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

ÖDÜL VE YARDIM YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1:Bu yönergenin amacı,ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün 

başarı gösteren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna bağlı spor kulüpleri, teknik 

direktörleri,antrenörleri,sporcular  ve başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına ayni veya 

nakdi ödül verilmesine ve bağlı spor kulüplerine yapılacak olan yardımlara dair esas ve 

usulleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2: Bu yönerge,olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının 

Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında,  gençlik olimpik 

oyunlarında, Paralimpik oyunlarında, federasyonların ulusal ve ödüllü müsabakalarında,; 

büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor 

kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine ve başarıda emeği geçen diğer spor 

elemanlarına verilecek ödülleri ve federasyona bağlı spor kulüplerine yapılacak olan 

yardımları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde  : 

Bu yönerge,14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Spor 

Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 

Ödül ve Yardım Değerlendirme Kurulu 

Madde 3: 

Ödül ve Yardım Değerlendirme Kurulu şu üyelerden oluşur; 

 

a) Federasyon Başkanı veya görevlendireceği asbaşkanın başkanlığında, 

b)İlgili branş Teknik Kurulundan bir kişi, 

c)İlgili branş Hakem kurulundan bir kişi, 

d)Disiplin Kurulundan bir kişi, 

e)Hukuk Kurulundan bir kişi, 

f)Denetleme Kurulundan bir kişi, 

g)Kulüpler Birliğinden üç kişi, 

 olmak üzere dokuz üyeden oluşur. 

 

Kurullar,bu kurulda kurullarını temsil edecek olan üyeleri kendileri belirler ve Federasyon 

Genel Sekreterliğine bildirir. 

 

Kurulun Toplanma ve Çalışma Usulu; 

Madde 4: 

Kurul,Federasyon Başkanının çağrısı ile toplanır.Çağrı, kurul üyelerine toplantıdan en az bir 

hafta önce yazıyla duyurulur.Çağrıda,toplantı gündemi,yer,saat ve tarih belirtilir.İlk 

toplantıda, kurulun yazışmalarını yürütecek bir kurul sekreteri seçilir. 

 

Kurul,gündem maddelerini görüşür ve alınacak kararlar salt çoğunlukla alınır.Oy eşitliği 

halinde,başkanın oyu çift sayılır. 



 

Kurulda yapılacak olan ödül verilmesine ilişkin değerlendirmelerde; müsabakanın önemi, ilgili     

spor dalının gelişmişliği, ilgili branş, stil, sıklet veya kategori ile fiilen iştirak eden ülke veya 

sporcu sayısı, ülkenin tanıtımına katkısı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 

 

Federasyon Yönetim Kurulu,bundan ayrı olarak,kendi bütçe imkanlarını göz önünde 

bulundurarak teşvik amaçlı ödüller de verebilir. 

 

Kurul,kulüplere federasyon bütçesinden yapılacak olan yardım konularını da görüşür. 

Yapılacak olan yardıma ilişkin değerlendirmelerde,kulüplerin sayısı ve yapısı,kulübün mevcut 

spor dalı sayısı ve  bu spor dalındaki başarıları ile sporcu sayısı,ülke tanıtımına katkıları gibi 

konular gözönünde bulundurulur. 

 

Kurulun alacağı tavsiye niteliğindeki kararlar,bir yazıyla Federasyon Yönetim Kuruluna en 

geç üç gün içinde bildirilir. 

 

Kurulun yazışmalarını,kurul sekreteri yürütür.Federasyon İdari Birimi yardımcı olmak 

zorundadır. 

 

Kurul alacağı kararlarda,Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Ödül ve Yardım konularını 

düzenleyen mevzuat hükümlerini gözönünde bulundurur. 

 

Yürürlük 

Madde 5: 

Bu yönerge,genel kurulun onayını müteakip Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi 

internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 6: 

Bu yönerge hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 


