
 

 

T.C. GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ  

EĞİTİM – ÖĞRETİM VE SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 

GENEL HÜKÜMLER 

BİRİNCİ KISIM: 

AMAÇ:  

Madde 1 – Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçesinde faaliyette bulunan amatör spor 

kulüplerinin ve okul sporları faaliyetlerine katılan okulların futbol, basketbol, yüzme, 

badminton, halk oyunları, satranç ve diğer branşlarında faaliyet gösteren ferdi ve takım 

sporcularına ödül vererek spora teşvik ve başarının arttırılması; 

Aynı zamanda ilçe genelinde ki okul öncesi, ilk-orta, lise, üniversiteye hazırlık  ve üniversite 

öğrencilerinin eğitimde ki başarılarını taltif etmek, başarıyı özendirmek ve belirli kriterlerde 

(okul birincileri, bilgi yarışması ve benzeri etkinliklerde dereceye girenler) başarılı olan 

öğrencileri ödüllendirerek, ilçemizde eğitimin kalite ve niteliğinin gelişimine katkıda 

bulunulması öngörülmektedir. 

KAPSAM:  

Madde 2 – Bu yönetmelik; futbol, basketbol, yüzme, badminton, halk oyunları, satranç ve 

diğer branşlarda Şehitkamil İlçesinde faaliyette bulunan amatör spor kulüplerinin ve okul 

sporları faaliyetlerine katılan okulların tüm faal lisanslı sporcularını ve ilçemizde eğitim gören 

tüm okul öncesi, ilk-orta, lise, üniversiteye hazırlık ve üniversitelerde eğitim gören öğrencileri 

kapsamaktadır.  

DAYANAK:  

Madde 3 - 5393 sayılı Belediye Kanunu.  

Madde 4- Bu yönetmelik Şehitkamil Belediyesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 14-B 

maddesi hükmüne göre Şehitkamil İlçesinde faaliyette bulunan amatör spor kulüplerinin ve 

okul sporları faaliyetlerine katılan okulların faaliyette bulunan bireysel ve takım sporcularına 

ve ilçemizde eğitim gören tüm okul öncesi, ilk-orta, lise, üniversiteye hazırlık ve üniversitelerde 

eğitim gören öğrencilere belirli kriterlerde( okul birincileri, bilgi yarışması ve benzeri 

etkinliklerde dereceye girenler) ödül verilmesini kapsar.  

 

 



 

İKİNCİ KISIM: 

ÖDÜLLERİ VERECEK MAKAM VE ÖDÜLLENDİRME ŞEKLİ 

ÖDÜLE ADAY OLMA KOŞULLARI: 

Madde 5 – Bu yönetmelik Madde 2’de belirtildiği gibi Şehitkamil İlçesinde faaliyette bulunan 

amatör spor kulübü ve okul sporları faaliyetlerine katılan sporcularının branşlarında Türkiye 

şampiyonaları ve uluslar arası şampiyonalarda başarılı olmaları halinde; 

Okul birincileri, yarışma ve etkinliklerde dereceye girmeleri halinde bu ödüle aday olabilir ya 

da aday gösterilebilirler. 

 

ÖDÜLLERİN ŞEKLİ: 

Madde 6 – Ödüller nakit olarak Türk Lirası cinsinden,  cumhuriyet altını olarak, ya da belediye 

başkanlık makamının uygun gördüğü bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini 

destekleyecek ve geliştirecek şekilde verilecektir.  

 

DERECELERE GÖRE ÖDÜLLENDİRME: 

Dünya veya Avrupa şampiyonu olan sporcuya 3 tam altın. 

Dünya veya Avrupa 2.’si olan sporcuya 2 tam altın. 

Dünya veya Avrupa 3.’sü olan sporculara 1 tam altın. 

Türkiye şampiyonu olan sporculara 2 tam altın. 

Türkiye 2.’si olan sporculara 1 tam altın. 

Türkiye 3.’sü olan sporculara 1 yarım altın. 

Takım Sporlarında Ödüller Başkanlık Makamının uygun gördüğü şekilde verilecektir.  

Okul öncesi, ilk-orta, lise, üniversiteye hazırlık ve üniversite öğrencilerine ödülleri bilim, eğitim, 

kültür, sanat ve spor faaliyetlerini destekleyecek türde Başkanlık Makamının uygun gördüğü 

şekilde verilecektir. 

 

 



 

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI: 

NAKDİ ÖDEME: 

Madde 7 – Nakdi Ödeme; sadece spor kulüplerinin ilgili spor dallarının sezon içinde  

Başarı sağladıkları ilgili federasyonlarından, Milli Eğitim Müdürlüğünden, Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğünden,  üniversite rektörlüklerinden ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden 

alınacak olan başarı neticeleri esas 

Alınarak yapılacaktır. 

Madde 8  – 5.Maddede belirtilen spor dalları haricinde; uluslararası veya ülke  

Çapında başarı elde eden takım veya ferdi sporculara nakdi başarı ödülü  

Başkanlık Makamı onayı ile verilebilir. 

 ÖDÜL TÖRENLERİ:  

Madde 9 – Ödüllerin verilmesinde, törenlerin yapılıp yapılmaması ve törenin  

Yapılma şekli Başkanlık Makamının uygun gördüğü şekilde gerçekleştirilecektir. 

 

 

ARAÇ TAHSİS ETME: 

Madde 10 –  Şehitkamil İlçesinde faaliyette bulunan amatör spor kulüplerinin takımlarına  

bölgesel ve ulusal maçlara, şampiyonalara gidiş ve gelişlerinde araç ve yakıt durumu göz önüne 

alınarak Başkanlık Makamı tarafından verilecek onayla araç tahsisi yapılabilir. 

SPOR MALZEMELERİNİN VERİLMESİ:  

Madde 11 – Şehitkamil İlçesinde faaliyette bulunan amatör spor kulüplerinin faaliyet 

gösteren takımların sporcularına, okul sporları faaliyetlerine katılan sporculara ve öğrencilere  

ihtiyaç duydukları spor malzemeleri, bütçenin imkanı dahilinde Başkanlık Makamı onayı ile 

karşılanabilinir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM: 

ÖDÜL İLKELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:  



Madde 12 – Bu yönetmelikte belirtilmiş olan hususlar hakkında kanunlar  

çerçevesi içinde Başkanlık Makamı maddelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

YÜRÜRLÜLÜK:  

Madde 13 – Bu yönetmelik, Sayıştay görüşü alınmasından itibaren yürürlüğe girer.  

YÜRÜTME:  

Madde 14– Bu yönetmelik, Şehitkamil Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 

 


