14/09/2017 Yayım Tarihli TSSF Ödül ve Yardım Talimatı

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
ÖDÜL ve YARDIM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1- Bu Talimatın amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün
başarı gösteren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı sporcular, spor kulüpleri, teknik
direktörler, antrenörler ve başarıda emeği geçen kişilere ayni ve/veya nakdi ödül verilmesine veya
yardım yapılmasına ve sualtı sporları branşlarının geliştirilmesi maksadıyla Federasyon
faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerine eğitim, alt yapı harcamaları ve yardım yapılmasına
dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat, olimpiyat ve paralimpik oyunlarında, CMAS tarafından
düzenlenen Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz oyunlarında, Dünya
üniversitelerarası spor oyunlarında, Balkan şampiyonalarında, Avrupa gençlik oyunlarında,
Karadeniz oyunlarında, Federasyonun ulusal müsabakalarında; büyükler, gençler kategorilerinde
başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine ve
başarıda emeği geçen kişilere verilecek ödülleri ve Federasyon faaliyetlerine katılan tescilli spor
kulüplerine yapılacak olan yardımları kapsar.
(2) 13/09/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı
Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan sporcu, kulüp,
antrenör ve diğer spor elemanları bu Talimat kapsamında değildir.
Dayanak
Madde 3- Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 03/11/2010 tarihli ve 27748 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3289 sayılı Kanunun ek 9 üncü maddesi ile 13/9/2010
tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde
Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik, 19/07/2012 tarihli ve 28358
sayılı Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı
Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 33. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4- Bu talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük
: Spor Genel Müdürlüğünü
b) Genel Müdür
: Spor Genel Müdürünü
c) Federasyon
: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu
d) Federasyon Başkanı
: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını
e) CMAS
: Dünya Sualtı Sporları Federasyonunu
f) IOC
: Uluslararası Olimpiyat Komitesini
g) Spor Kulübü
: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonun faaliyetlerine katılan
tescilli spor kulüplerini,
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h) Sporcu
:Federasyonun
üyesi
olduğu
uluslararası
spor
federasyonlarının veya Federasyonun yıllık faaliyet programlarında yer alan bu Talimat
kapsamındaki müsabakalarda derece elde eden milli takım veya kulüp sporcularını,
i) Uluslararası Müsabaka : Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun yıllık faaliyet
programında yer alan yurtiçi veya yurtdışı spor müsabakalarını,
j) Teknik Direktör
: Üçüncü kademe ve daha üstü antrenör belgesine sahip olan
ve görevlendirilen kişiyi,
k) Antrenör
: İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kademe antrenör
belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,
l) Ödül / Yardım
: Spor hizmet ve faaliyetleri ile yarışmalarda üstün başarı
gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve başarıda emeği geçen kişilere
verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya her yıl Federasyon yönetim
kurulunca belirlenecek nakdi bedeli,
m)Takım Sporu
: Birden fazla sporcunun oluşturduğu en az sekiz takımın
katılımıyla takımların aynı anda karşılıklı yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi
olarak yapılmakla birlikte sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve
ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan ilgili müsabakayı,
n) Ferdi Spor
: Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel
sıralamanın yapıldığı diğer müsabakaları,
o) Müsabaka
: Federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve
uluslararası yarışmaları,
p) Teknik kurul
: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile ilgili branş teknik
Kurullarını,
q) Ana statü
: 03 Nisan 2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsünü,
r) Yönetmelik
: Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin
Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliği,
s) Uluslararası kupa müsabakaları: Uluslararası federasyonlar veya kuruluşlarca
düzenlenen ve adı kupa olan müsabakaları,
t) Yardımcı antrenör : Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu birinci kademe antrenör
belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,
u) Ödül ve Yardım Değerlendirme Komisyonu: Federasyon başkanı veya
görevlendireceği asbaşkanın başkanlığında, dört yönetim kurulu üyesinden oluşturulan
komisyonu,
v) Spor elemanı
: Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların
bu başarılarında emeği geçen ve bu müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog,
diyetisyen, öğretmen, fizyoterapist, masör, spor uzmanı, yardımcı antrenör ve benzeri
elemanları, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Ödül, Eğitim, Altyapı, Kulüplere Yardım
Ödüllerin veriliş şekli
Madde 5- Ödüller, Federasyon başkanının teklifi, Ödül ve Yardım Değerlendirme
Komisyonunun görüşü ve Federasyon yönetim kurulunun kararı ile verilir. Nakit olarak verilecek
ödül taksitlere bölünüp verilebilir.
Ödül ve Yardım Değerlendirme Komisyonu
Madde 6- (1) Bu Talimatın ilgili maddelerinde belirtilen ödül ve yardımlar, Federasyon
başkanı veya görevlendireceği asbaşkanın başkanlığında, dört yönetim kurulu üyesinden
oluşturulacak Ödül ve Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyonda
kararlar oy çokluğuyla alınır.
(2) Komisyonda yapılacak olan ödüle ilişkin değerlendirmelerde; müsabakanın önemi, ilgili
spor dalının gelişmişliği, ilgili branş veya kategori ile fiilen iştirak eden ülke veya sporcu sayısı ve
ülkenin tanıtımına katkısı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(3) Komisyonda yapılacak olan yardıma ilişkin değerlendirmelerde; spor kulüplerinin ilgili
spor branşlarında yaş gruplarına göre müsabakalara katılım sayısı, bu spor dalındaki başarıları ile
sporcu sayısı ve ülke tanıtımına katkıları gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(4) Komisyon, Federasyon başkanının veya görevlendireceği asbaşkanın çağrısı ve
belirlediği gündem ile toplanır.
Milli takımlar ve ferdi uluslararası maddi ödüllü müsabakalarda kazandığı ödüllerin
dağıtılması
Madde 7- Milli takımlarımızın takım ve ferdi katıldıkları uluslararası maddi ödüllü
müsabakalarda, kazandığı maddi ödülün tamamı veya Federasyon yönetim kurulunca belirlenecek
kısmı, müsabakalara katılan sporculara ve o müsabaka formunda yer alan teknik heyet mensupları
ile sporcuyu yetiştiren antrenörlere verilebilir.
Ödül ve yardımların durdurulması ve ödül ve yardımın geri alınması
Madde 8- (1) Aşağıdaki hallerde ödül ve yardım verilmesi durdurulur, suçlu olduğu tespit
edilenlere ödül ve yardım verilmez veya verilmişse geri alınır.
a) Dopingli olduğu tespit edilenlere, doping için numune vermekten kaçınanlara, doping ile
ilgili uluslararası kuralları ihlal eden veya doping sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk
edilenler,
b) Ödülün ilk taksiti veya takip eden taksitlerinin alınmasından sonraki dönemde, bir
müsabakada veya herhangi bir şekilde dopingli olduğu tespit edilenler.
(2) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül
verilmez.
(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerden dolayı ödülü iptal edilen
sporcunun çalıştırıcılarına verilen ödüller geri alınır.
Madde 9- Devleti ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin temel
niteliklerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatılan sporcuların,
antrenörlerin ve spor elemanlarının alacakları ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden
mahkumiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez.
Sayfa 3 / 5

14/09/2017 Yayım Tarihli TSSF Ödül ve Yardım Talimatı

Madde 10- Ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör, idareci ve spor elemanlarının son bir yıl
içerisinde disiplin kurulunca üç aydan fazla disiplin cezası almamış olmaları gerekir.
Lisans şartı
Madde 11- Bu talimatta yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için
dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı ay önce ilgili kulübün lisanslı
sporcusu olması şartı aranır.
Eğitim harcamaları
Madde 12 – (1) Eğitim harcamaları;
a) Sporcu, antrenör, hakem ve masör, idareci ve spor elemanlarının yetiştirilmesi ve
gelişimine yönelik düzenlenecek eğitim faaliyetleri için yapılacak harcamalar,
b) Spor dalına özgü eğitim yayınları ve materyallerinin basım ve yayımı ile bu kapsamda
ödenecek telif hakkı harcamaları,
c) Federasyonca spor dalına ilişkin kurulacak spor okulu ve sporcu eğitim merkezleri gibi
spor eğitim kurumları için yapılacak harcamalar,
d) Sporcu, antrenör, hakem ve masör, idareci ve spor elemanlarına yönelik yapılacak test ve
ölçümler için yapılacak harcamalardan oluşur.
Altyapı harcamaları
Madde 13 - (1) Altyapı harcamaları;
a) Minikler, küçükler ve yıldızların altyapı kategorilerinde düzenlenen yerel ve ulusal spor
faaliyetleri,
b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen altyapı kategorilerinde düzenlenen yerel ve ulusal
spor faaliyetleri,
c) Spor dalına özgü yetenekli sporcu belirlenmesine yönelik test ve performans
değerlendirme çalışmaları için yapılacak harcamalardan oluşur.
Kulüplere yardım
Madde 14 – (1) Kulüplere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar aşağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılır.
a) Federasyonca bu Talimat kapsamında kulüplere yapılacak yardımların tespitinde,
aşağıdaki puanlama kriterleri sonucunda bulunacak toplam puanın esas alınması zorunludur.
1) Bir önceki sezon içerisinde kulüplerin katıldıkları faaliyetleri sayısının 1 (bir) ile
çarpımı,
2) Bir önceki sezon içerisinde kulüplerin katıldıkları ve ilk üç dereceyi elde ettikleri
faaliyet sayılarının ayrıca 3 (üç) ile çarpımı,
3) Kulüplerin Federasyon yönetim kurulunca katılması uygun görülen uluslararası
faaliyetlerde ilk üç dereceyi elde ettikleri faaliyet sayılarının ayrıca 5 (beş) ile çarpımı,
sonucu bulunacak puan.
b) Spor faaliyetlerine katılan sporcu, antrenör, idareci için ödenen harcırah ve yol
giderlerine ilişkin harcamalar kulüplere yardım kapsamı dışındadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Talimatta yer almayan hususlar:
Madde 15- (1) Bu Talimatta yer almayan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca ve
uluslararası federasyonlarca organize edilen diğer müsabakalarda başarılı olan ve/veya ülkemizin
tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere Federasyon başkanının teklifi, Ödül
Değerlendirme Komisyonunun görüşü 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 yapılır.
(4) Bu Talimat kapsamında yapılacak yıllık ödül ve yardım miktarları toplamı, her
halükarda Federasyonun yıllık bütçesinin % 5’ini geçemez.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 16- 27/01/2009 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ödül ve Yardım
Talimatı ile 14/06/2010 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Eğitim, Altyapı ve Kulüplere
Yardım Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 17- Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.
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