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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
RAPORU 

	
KONU: Dereceye Giren Sporculara Ödül Verilmesi. 

KOMİSYON İNCELEMESİ:  

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14/01/2016 tarihli 2016 Yılı Ocak Ayı Toplantısı’nda 32. gündem 
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının; Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve derece alan 
sporculara ödül verilmesi talebine ilişkin 13.01.2016 tarihli ve 396 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. 
Teklif yazısında; 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve 

sorumluluklarını belirleyen 7. maddesinin (m) bendinde mevcut “…yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 
başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.…” hükmü gereğince, ulusal 
ve uluslararası çeşitli spor müsabakalarında ilimizi ve ülkemizi temsil eden ve dereceye giren başarılı 
sporculardan;  

Türkiye birincisi olan sporculara çeyrek altın, Balkanlar'da ve Avrupa’da birinci, ikinci ve üçüncü 
derecelere giren sporculara yarım altın, Dünya Şampiyonalarında birinci, ikinci ve üçüncü derecelere giren 
sporculara tam altın ödül verilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini arz 
ederim.” denilmektedir. 
 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve 

sorumluluklarını belirleyen 7. maddesinin (m) bendinde mevcut “…yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 
başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.…” hükmü gereğince, 
ulusal ve uluslararası çeşitli spor müsabakalarında ilimizi ve ülkemizi temsil eden ve dereceye giren; Ordu 
doğumlu, Ordu nüfusuna kayıtlı veya Ordu’da ikamet eden başarılı sporculardan; 

- Türkiye’de;  
• Birinci dereceye giren sporculara   bir (tam) altın, 

- Balkanlar’da ve Avrupa’da; 
• Birinci dereceye giren sporculara   üç (tam) altın, 
• İkinci dereceye giren sporculara     iki (tam) altın, 
• Üçüncü dereceye giren sporculara  bir (tam) altın, 

- Dünya Şampiyonalarında; 
• Birinci dereceye giren sporculara   beş (tam) altın, 
• İkinci dereceye giren sporculara     üç  (tam) altın, 
• Üçüncü dereceye giren sporculara  iki  (tam) altın,  

Ödül verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, iş bu rapor Meclise sunulmak üzere 
tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 
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