
                                                                               TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 

                                                                                                ÖDÜL TALİMATI 

 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların 

kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörleri ile başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına ayni veya nakdi ödül verilmesine dair esas 

ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu talimat; olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, 

Dünya Üniversiteler Arası Spor oyunlarında, Dağ Koşuları Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında, Kros Dünya, Avrupa ve 

Balkan şampiyonalarında, Yıldızlar Olimpiyat oyunlarında, Dünya Okul Sporları atletizm yarışmalarında, Avrupa gençlik olimpik 

oyunlarında, Avrupa yıldızlar olimpik festivalinde (EYOF),  Karadeniz Oyunlarında, Güney Doğu Avrupa Oyunlarında, Balkan 

Şampiyonalarında,  Türkiye atletizm federasyonunun ulusal ve ödüllü müsabakalarında, Türkiye Atletizm Federasyonunun uluslararası 

müsabakalarında; büyükler, gençler, 23 yaş altı ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik 

direktörlerine ve antrenörlerine, spor adamlarına verilecek ödülleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü Özerk Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 1 Mart 2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen; 

a) Federasyon: Türkiye Atletizm federasyonunu,  

b) Federasyon Başkanı: Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanını, 

c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

d) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,  

e) Ödül: Atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör ve antrenör ile diğer spor 

elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirasını, 

f) Spor elemanı: Uluslararası atletizm yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve 

müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları, 

g) Spor kulübü: Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,  

ğ) Takım yarışması: Yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı  olarak kabul edildiği ve 

ferdi derecelendirme ile birlikte takım derecelendirilmesi yapılan  yarışmaları,  

h) Antrenör: İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi, 

ı) Teknik direktör: Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,  

i) Universiade: İki yılda bir yapılan Dünya üniversite spor oyunlarını 

ifade eder.   

 

Ödül verilebilecek spor müsabakaları 

MADDE 5- (1) Olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya 

Üniversite Oyunları atletizm yarışmalarında, Dağ Koşuları Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında, Kros Dünya, Avrupa ve 

Balkan şampiyonalarında, Yıldızlar Olimpiyat Oyunlarında, Dünya Okul Sporları Atletizm Yarışmalarında, gençlik olimpik 

oyunlarında,  Avrupa Yıldızlar Olimpik Festivalinde (EYOF), Karadeniz Oyunlarında, Güney Doğu Avrupa Oyunlarında, Balkan 

Şampiyonalarında, Atletizm Federasyonunun ulusal ve ödüllü müsabakalarında, Türkiye Atletizm Federasyonunun uluslararası 

müsabakalarında büyükler, 23 yaş altı, gençler, ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik 

direktörlerine ve antrenörlerine bu talimatta belirtilen ödüller verilebilir. 

 

MADDE 6- uluslar arası müsabakalar 

(1) Olimpiyat oyunlarında, ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya,  

b) İkinci olan sporcuya,  

c) Üçüncü olan sporcuya,  

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne ve /veya antrenörüne,  

d) Kulüplere; 

1) Her  birinci için,  

2) Her ikinci  için,  

3) Her üçüncü için, 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 



 

 (2) Dünya şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya,  

b) İkinci olan sporcuya,  

c) Üçüncü olan sporcuya, 

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne ve /veya antrenörüne, 

d) Kulüplere; 

1) Birinci olan her sporcu için, 

2) İkinci olan her sporcu için, 

3) Üçüncü olan her sporcu için, 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

(3) Dünya şampiyonalarında, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde, ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya, 

b) İkinci olan sporcuya, 

c) Üçüncü olan sporcuya,  

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne ve/veya antrenörüne,  

d) Sporcusu birinci olan kulüplere, 

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere,  

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere, 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

(4) Dünya şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde,  ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya,  

b) İkinci olan sporcuya,  

c) Üçüncü olan sporcuya,  

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine ve/veya antrenörüne,   

d) Sporcusu birinci olan kulüplere, 

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere,  

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere, 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

(5) Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya,  

b) İkinci olan sporcuya,  

c) Üçüncü olan sporcuya,  

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; ve/veya antrenörüne, 

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 200 adet, 

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 150 adet,           

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 100 adet, 

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir. 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

(6) Avrupa Takım şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında; 

a) Milli Takımın birinci olması halinde her sporcuya, 

b) Milli Takımın ikinci olması halinde her sporcuya, 

c) Milli Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya, 

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; Milli takımda yer alan sporcuların antrenörlerin her birine ayrı ayrı teknik 

direktörlük ödülünün yarısı, 

d) Kulüp Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;  

1)  Takımın birinci olması halinde,   

2)  Takımın ikinci olması halinde,  

3)  Takımın üçüncü olması halinde, 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

(7) Avrupa şampiyonalarında, gençler ve 23 yaş altı kategorisinde ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya,  

b) İkinci olan sporcuya,  

c) Üçüncü olan sporcuya,  

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne,  

d) Sporcusu birinci olan kulüplere, 

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere,           

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere, 

 Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

 



 (8) Avrupa takım şampiyonalarında, gençler ve 23 yaş altı kategorisinde, takımlar müsabakalarında; 

a) Milli Takımın birinci olması halinde her sporcuya, 

b) Milli Takımın ikinci olması halinde her sporcuya, 

c) Milli Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya, 

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; Milli takımda yer alan sporcuların antrenörlerin her birine ayrı ayrı teknik 

direktörlük ödülünün yarısı, 

d) Kulüp Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;  

1)  Takımın birinci olması halinde her sporcuya,   

2)  Takımın ikinci olması halinde her sporcuya,  

3)  Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya,  

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

(9)Avrupa şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olan sporcuya,  

b) İkinci olan sporcuya,  

c) Üçüncü olan sporcuya,  

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne,   

d) Sporcusu birinci olan kulüplere, 

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere,  

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere, 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

(10) Avrupa şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde takım müsabakalarında; 

a) Milli Takımın birinci olması halinde her sporcuya, 

b) Milli Takımın ikinci olması halinde her sporcuya, 

c) Milli Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya, 

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne,  

d) Kulüp Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;  

1)  Takımın birinci olması halinde her sporcuya,   

2)  Takımın ikinci olması halinde her sporcuya,  

3)  Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya, 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

 

Akdeniz Oyunlarında derece alan sporcular 

MADDE 7 – (1) Akdeniz oyunlarında, ferdi müsabakalarda; 

a) Birinci olanlara,  

b) İkinci olanlara, 

c) Üçüncü olanlara,  

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne,  

d) Sporcusu birinci olan kulüplere, 

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere,  

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere, 

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

 

Dünya Üniversiteler arası spor  Oyunları (Universiade) Atletizm Yarışmalarında derece alan sporcular 

MADDE 8- (1) Universiade atletizm yarışmalarında; 

a) Birinci olan sporculara, 

b) İkinci olan sporculara, 

c) Üçüncü olan sporculara,  

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine,  

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

 

Balkan Atletizm Yarışmalarında büyükler kategorisinde derece alan sporcular 

MADDE 9- (1) Balkan atletizm yarışmalarında; 

a) Birinci olan sporculara, 

b) İkinci olan sporculara, 

c) Üçüncü olan sporculara,  

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine,  

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

 

 

 



Balkan Atletizm Yarışmalarında gençler kategorisinde derece alan sporcular 

MADDE 10- (1) Balkan Gençler atletizm yarışmalarında; 

a) Birinci olan sporculara, 

b) İkinci olan sporculara, 

c) Üçüncü olan sporculara,  

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine,  

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

 

Uluslararası yarışmalarda derece alan sporcular 

MADDE 11-(1) Uluslararası atletizm (organizasyona en az 7 ülkenin katıldığı ve yarışılan branşta da en az 7 ülke 

sporcusunun yarıştığı) uluslar arası atletizm yarışmalarında; 

a) Birinci olan sporculara, 

b) İkinci olan sporculara,  

c) Üçüncü olan sporculara, 

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine,  

Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir. 

 

Ulusal müsabakalar 

MADDE12- (1)Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen ulusal müsabakalarında başarılı olan sporculara ve 

bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen antrenörlere, federasyon başkanının teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile ayni 

veya nakdi ödül veya ödüller verilebilir.  

 

Rekor kırılması 

MADDE 13  

(1) Uluslararası veya ulusal müsabakalarda olimpiyat, Dünya  veya  Avrupa rekoru kıran sporcuya, uluslararası müsabakalardan 

alması gereken ödülün yarısı kadar Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ilave ödül verilebilir.  Aynı müsabakalarda birden fazla 

rekor kırılması halinde kararı yönetim kurulu verir.  

(2) Uluslararası veya ulusal müsabakalarda, Türkiye Atletizm Federasyonu Faaliyet programında yer alan bölgesel ve Türkiye 

Atletizm Federasyonu tarafından onaylanan İl faaliyet programlarında yer alan yarışmalarda; 

a) Büyükler kategorisinde Türkiye Rekoru kıran sporcuya, 

b) Gençler kategorisinde Türkiye Rekoru kıran sporcuya, 

c) Yıldızlar kategorisinde Türkiye Rekoru kıran sporcuya, 

 Yönetim kurulunun belirlediği miktarda ayni veya nakdi ödül verilir.  

 

Ödüllerin veriliş şekli ve mahsup 

MADDE 14  

(1) Ödüller, ödül değerlendirme komisyonunun görüşü, federasyon başkanının teklifi, ve yönetim kurulunun onayı ile verilir.  

(2) Katılımcı sayısının 11. madde’de belirtilen sayıdan az oluması halinde ödül verilmez.  

(3) Yönetim Kurulu, federasyonun mali durumunu değerlendirerek ödüllerin veriliş şekline karar verir. Teknik direktör veya 

antrenörlere verilecek ödüller de aynı şekilde ödenir.  

(4) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül verilmez.  

 

Aynı müsabakada ödül alınması 

MADDE 15  

(1) Bir yarışmada birden fazla ödül almayı hak eden sporcuya verilecek ödül veya ödüller yönetim kurulu tarafından 

federasyonun mali durumu dikkate alınarak karar verilir.  

(2) 20810/2006 tarihli 26325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı 

Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ödül alan sporculara, ayrıca bu Talimat gereği ödül verilmez. 

Bu durumda olan sporcunun Genel Müdürlükten alacağı ödülün Türkiye Atletizm Federasyonunca verilecek ödül miktarından az 

olması durumunda aradaki fark kadar Federasyonca ödeme yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ödülün durdurulması ve ödülün geri alınması 

MADDE 16  

(1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur, suçlu olduğu tespit edilenlere ödül verilmez. 

a) Dopingli olduğu tespit edilenlere, doping için numune vermekten kaçınanlara, doping ile ilgili uluslararası kuralları ihlal eden 

veya doping sebebi ile tedbirli olarak ceza kurullarına sevk edilenlere,  

b) Ödülün ilk taksit veya takip eden taksitlerinin alınmasından sonraki dönemde, bir müsabakada veya herhangi bir şekilde 

dopingli olduğu tespit edilenlerin, ilk müsabakadan almış olduğu ödülün taksitleri ödenmiş ise geri alınmaz, ancak kalan taksitler 

ödenmez.  

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerden dolayı ödülü iptal edilen sporcunun çalıştırıcılarına verilen ödüller 

geri alınır.  

 

Tescil şartı 

MADDE 17- (1) Bu Talimatta yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun 

müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı ay önce kulübe tescil edilmiş olması şartı aranır.  

 

Görevlendirilecek antrenör sayısı ve ödüllerinin dağılımı 

MADDE 18  

(1) Ferdi müsabakalarda ödül almayı hak eden sporcunun antrenörü, sporcunun beyanına göre veya sporcu antrenör arasında 

varsa sözleşme ile tespit edilir. 

(2) Ödül almayı hak eden sporcunun antrenörünün ödül miktarı, antrenörünün kademesine göre tespit edilir. Teknik direktör 

tespit edilen ödülün tamamını, 4. kademe antrenör ödülün ¾, 2. ve 3. kademe antrenörler 2/4’ ünü alabilir. 1. kademe antrenör ödül 

alamaz.  

(3) Ferdi müsabakalarda; teknik direktör veya antrenöre verilecek ödül, ödül hak edilen yarışmalarda sporcuya verilen ödül 

miktarını geçemez. 

 

 

Talimatta hüküm bulunmayan haller  

MADDE 19  

(1) Bu talimatta yer almayan, Türkiye atletizm federasyonunca ve uluslararası  federasyonlarca organize edilen uluslararası 

atletizm yarışmalarında başarılı olan veya Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere ödül değerlendirme 

komisyonunun uygun görüşü, Federasyon başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ödül verilebilir. 

(2) Bu talimatta yer almayan konularda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır. 

(3) Federasyonca yapılacak tüm ödemelerde belirlenmiş bedellerden kanunen zorunlu olan her türlü vergi, resim ve harç 

kesintisi yapılacaktır. 

 

 

Ödül değerlendirme komisyonu  

MADDE 20 

(1) Bu Talimatın ilgili maddelerinde belirtilen ödüllerin verilmesi; Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan vekili başkanlığında, 

bir yönetim kurulu üyesi ve federasyonun kurullarında görevli üç üyeden oluşturulacak ödül değerlendirme komisyonu tarafından 

değerlendirilir. Komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır ve federasyon başkanının teklifi, yönetim kurulunun onayı ile ödül 

verilebilir.  

(2) Komisyonlarda yapılacak olan değerlendirmelerde; müsabakanın önemi, Bu talimatın 11. Maddesi hükmü uyarınca ilgili 

yarışmaya fiilen iştirak eden ülke veya sporcu sayısı ülkenin tanıtımına katkısı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 

 

Yürürlük 

MADDE 21- (1) Bu talimat, Genel müdürlük ve Atletizm Federasyonu web sayfasından yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

          MADDE 22- (1) Bu Talimat hükümlerini Atletizm Federasyonu Başkanı yürütür. 


