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KONU: Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Derece Alanların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik. 

  

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.08.2018 tarihli 2018 yılı Ağustos ayı toplantısında 12. gündem maddesi 

olarak görüşülüp,  incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığının, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Spor Hizmet ve 

Faaliyetlerinde Derece Alanların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” in görüşülmesi talebine ilişkin 02.08.2018 

tarihli ve 7187 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif Yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

“5126 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinin (m) bendinde; "yurt içi yurt dışı müsabakalarda 

üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis 

kararıyla ödül vermek" hükmü yer almaktadır. İlgi hüküm uyarınca; İlimizi yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda temsil 

edip derece alan sporcuların ödüllendirilebilmesi için ödül yönetmeliğinin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu nedenle; Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Derece Alanların 

Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesine arz ederim.” 

denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Teklif ve eki 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendi, 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca hazırlanan, ulusal ve uluslararası 

müsabakalarda, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel turnuva ve yarışmalarda, yurt içi ve yurt dışı 

spor hizmet ve faaliyetlerinde derece alan ve/veya üstün başarı gösteren sporculara, antrenörlere, takımlara, amatör 

spor kulüplerine, öğrencilere ödül verilmesi veya nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasları düzenleyen ilgili 

Yönetmelik taslağı üzerinde Komisyonumuzca inceleme ve gerekli düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte;  

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun ‘Daireler Kurulu’ başlıklı Madde 27 hükmünün (4) bendinde “Genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici 

işlemler, Sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulur. Sayıştay, görüşünü istemin yapılması tarihinden 

itibaren çalışmaya ara verilme süresi hariç en geç otuz gün içinde bildirir. Bu sürenin aşıldığı haller, Sayıştay faaliyet 

raporunda gerekçeli olarak yer alır.“ denilmektedir.   

Dolayısıyla, bu aşamada öncelikle teklife istinaden düzenlenen ilgili Yönetmelik taslağı hususunda Sayıştay’ın 

istişari görüşünün alınması gerektiğinden konunun bu aşamada ERTELENMESİ  uygun görülmüştür. 

  İşbu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 
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