
 
 

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

 

SPOR ÖDÜL YÖNETMELİĞİ BİLGİ METNİ  

 
Gerçekleşen yatırımlarla Sporun ve sporcunun her 

daim yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi 

2021 yılında derece alan sporcularımızı 

ödüllendiriyor. 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız 

koordinasyonunda Spor Ödül yönetmeliği 

kapsamında 2021 yılı Aralık ayı içerisinde 

ödüllendirilmek üzere ödül gecesi düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

 

Branş ve kategorilere ayrılarak Olimpiyat, 

Paralimpik ve Deaflimpik Oyunlarında, Dünya 

Şampiyonasında, Avrupa Şampiyonasında, Akdeniz 

Oyunlarında, Üniversiad Oyunlarında, Türkiye 

Milli Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan tüm 

organizasyonlar ve Balkan Şampiyonasında Ferdi 

sporcu esasına göre derece almış sporcu ve 

antrenörler ödüllendirilecektir. 

 

Ödül Başvuruları için 4-15 Kasım 2021 tarihleri arasında belirtmiş olduğumuz    

https://form.bbbgenclikkulubu.com/sporodulleri2021/ adresinden ön başvuru yapılacak olup istenilen 

evraklar Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Merinos AKKM 

Kuzey Ofisleri 1. Kat Osmangazi/BURSA adresine teslim edilecektir. Aralık ayı ilk haftası 

düzenlenecek olan ödül gecesinde derece almış sporcu ve antrenörlere ödülleri takdim edilecektir. (Ödül 

gecesi tarih, saat ve yeri kasım ayı son haftası ‘’bbgenclikkulubu’’ sosyal medya hesaplarımızdan 

paylaşılacaktır.) 

 

Ayrıntılı Bilgi için : (bbbgenclikkulubu.com)   

 

İrtibat: 0224 716 22 59  
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Sporcu ve Antrenörlere ödül verilmesinin şartları; 

MADDE 6 - (1) Bu yönetmelikte yer alan müsabakalarda dereceye giren sporcu ile sporcuya bağlı 

olarak ödül alabilecek antrenörlere ödül verilebilmesi için istenilen belgeler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Bursa ilini temsil ettiğine dair Kulüp veya Ferdi Spor Lisansı, 

b) İlgili müsabakada alınan başarının Müsabaka Sonucu (ilgili federasyonun Merkez Hakem Kurulu 

Onayı, ilgili federasyonun Federasyon Başkanı Onayı, uluslararası müsabakalarda ise ilgili 

federasyonun Yurt Dışı Çıkış Onayı ve Müsabaka Sonuç Çizelgesi) 

c)Ferdi ve takım sporlarında antrenörler için, uluslararası alanda gerçekleştirilen müsabakalardaki 

başarısını belirten, ilgili Federasyondan veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınmış detaylı müsabaka 

dokümanı, antrenör belgesi, sporcunun kulübü ile kulüp antrenörünün belirlenen süre içerisinde 

çalıştığını gösteren sözleşme ve gerekli şartları içeren belge. 

 

Ödül dağılımı  

MADDE 9 - (1) Tabloda belirtilen ödül miktarlarının  %75’ i Sporcuya,  %25’ i Antrenör için olacaktır.  

(2) Takım sporlarında Milli takıma seçilen sporcular, ferdi branş ödül tablosuna dahil edilebilirler. Ödül 

miktarını ferdi sporcu esasına göre alırlar. 

(3)Ferdi branşların takım müsabakalarında aynı sporcunun yarışması ve derece alması halinde, 

sporcunun lehine olan ödül verilir. 

(4)Ferdi branşların uluslararası müsabakalarında bir sporcu en fazla bir kategorinin ödülünü almaya hak 

kazanır.  

 

 

 


