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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Fair Play düşünce ve davranışını 
ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında 
38 yıldan bu yana “İyiye, doğruya, güzele” sloganıyla “Türkiye Fair Play 
Ödülleri” vermektedir. Türkiye’nin bu alanda verilen en prestijli ödülleri 
olan TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri ile bu yönde örnek davranışlar 
sergileyen kişi, kurum ve kuruluşların takdir edilerek toplum nezdinde 
onurlandırılmaları ve bu suretle, başta yetişmekte olan genç kuşaklar 
olmak üzere, insanlarımızın Fair Play davranışları sergilemeye 
özendirilmeleri hedeflenmektedir.

TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri her yıl “Sportif Kariyer”, “Sportif 
Davranış” ve “Sportif Tanıtım” dallarında Büyük Ödül, Şeref Diploması 
ve Kutlama Mektubu olarak verilmekte, “Toplumsal Fair Play Ödülü” 
ise TMOK Yönetim Kurulu’nun ödüle layık göreceği kişi veya kurumların 
olduğu yıllarda verilmektedir.
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2019 FAIR PLAY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

Sportif Fair Play Kariyer Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
Londra 2012 ve Tokyo 2020 Olimpiyat 
Oyunları’na katılma hakkı elde etmeleri 
başta olmak üzere çok sayıda uluslararası 
önemli başarılar elde ederek ülkemizin 
spor yoluyla tanıtımına katkı sundular. 2019 
yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 
finale yükselerek elde ettikleri ikincilik ve 
tarihte bu başarıyı 2003 yılından sonra ikinci 
kez elde etmeleri ile çok sayıda kız çocuğu 
ve gencin voleybola yönelmelerine öncülük 
ettiler. Kadınların her şeyi başarabileceğini 
göstererek toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda farkındalık yarattılar. Atatürk’ün 
Kızları olarak milli değerlerimizi ön plana 
çıkardılar, Fair Play ruhu içerisindeki 
sportmenlikleriyle örnek ve rol model 
oldular.

Sportif Fair Play Kariyer Dalı
KUTLAMA MEKTUBU
Dr. Aynur Onur ÇİFTÇİ
Ben Türk Kitabının Yazarı
Türk, Amerikan ve İngiliz arşivlerinden elde 
ettiği belgelere dayanarak hazırladığı “Ben 
Türk” adlı kitabıyla, kahramanca savaşıp 
yaralı olarak esir düşen ve Türk askerlerinin 
esaret dönemini, onların alkışlanacak 
direniş ve onurlu hayatlarını ortaya koyan 
yazar, Türk askerinin övünülecek ahlak ve 
alicenap yapısını ortaya koymuştur. 

Sportif Fair Play
Kariyer Dalı

BÜYÜK ÖDÜL
İbrahim ÇOLAK 
Milli Cimnastikçi
1995 İzmir doğumlu milli sporcu, “The Çolak” adlı 
hareketi Cimnastik literatürüne sokmayı başardı. 
İskoçya’daki Avrupa Jimnastik Şampiyonası’nda 
Gümüş, Almanya’daki Dünya Şampiyonası’nda 
halka aletinde altın madalya kazandı. Bu başarısı 
ile Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan 
ilk cimnastikçi oldu. Bu başarılarına rağmen 
tevazuyu sadece bir nezaket kuralı değil, bir 
dünya görüşü olarak benimseyen Çolak; dostluk, 
dayanışma, mükemmeliyet, saygı ve Fair Play 
gibi insani değerlerin toplumda spor yoluyla 
yaygınlaşmasına öncülük etti.  

Sportif Fair Play Kariyer Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
Dr. Ozan BALCI
Tokat Valisi
SPOR TOKAT PROJESİ - Vali Dr. Ozan Balcı, 
Tokat’ta çocukları ve gençleri her türlü 
bağımlılıktan korumak ve ahlaklı insanlar olarak 
yetişmeleri için spora teşvik etmek, onlara ve 
topluma spor sevgisini aşılamak için Spor Tokat 
Projesi’ni başlattı. Vali Balcı proje kapsamında 
amatör spor kulüpleri ve okul spor kulüplerinde 
spor yapan 110 bin öğrenciye toplamda 5 milyon 
liralık malzeme desteği sağladı.
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Sportif Fair Play
Davranış Dalı

BÜYÜK ÖDÜL
Beknaz ALMAZBEKOV
Galatasaray U14 Futbolcusu
Galatasaray’ın 13 yaşındaki Kırgız futbolcusu ve kaptanı 
Beknaz Almazbekov, İstanbulspor maçında ceza sahası 
içinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını 
gösterdi. Beknaz hakeme kendi kendine düştüğünü 
söylediyse de hakem bu kararından vazgeçmedi. Atışı 
yapan Beknaz, Fair Play örneği teşkil eden davranışıyla 
topu dışarı göndererek hak etmediği penaltı avantajını 
kullanmayı reddetti. 

Sportif Fair Play Davranış Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SPOR KULÜBÜ JUDO TAKIMI
Konya BŞB Judo Takımı oyuncuları, 8 ilden 250 
sporcunun katıldığı judo çalışma kampında, Şırnak, 
Kahramanmaraş, Gemlik, Gebze, Rize, Aksaray, 
Karaman ve Osmaniye’den gelen judocuları evlerinde 
misafir ettiler. Antrenmana, ailelerinin evlerinde yaptığı 
yemekleri götürerek ikram ettiler. Böylece sporun 
dostluk ve kardeşlik, kültürler arası kaynaşma aracı 
olmasının en güzel örneğini sergilediler. 

Sportif Fair Play Davranış Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
GALATASARAY U10 FENERBAHÇE 
U9 TAKIMLARI
Belçika’da düzenlenen Brussels European Football 
Cup Turnuvası’nda Fenerbahçe ve Galatasaray minik 
takımlarının dayanışması, yetişkinlere örnek oldu. 
Turnuvada Fenerbahçe U9 takımı sahada mücadele 

ederken, Galatasaray U10 takımı oyuncuları da 
tribünden onları destekliyordu. Maç boyunca 
onları destekleyen Galatasaraylı minikler 
Fenerbahçe maçı kaybedince onları “Daha çok 
maçınız var, onları kazanırsınız” diyerek teselli 
ettiler. Sporda, ezeli rakiplerin ebedi dostlar 
olduğunu büyüklere hatırlattılar.

Sportif Fair Play
Tanıtım Dalı

BÜYÜK ÖDÜL
Fehmi ÖZGÜLER
SPOR YAZARI
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun, 
zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” 
sözünün amatör seviyede benimsenmesi 
ve amatör sporcuların spor medyasında yer 
alması için 50 yıldır mücadele ediyor. 75 yaşında 
olmasına karşın halen sahalarda ve salonlarda 
tüm Olimpik sporların duyurucusu olmaya 
devam ederek, Fair Play mesajlarını yeni 
nesillere aktarıyor.

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı 
ŞEREF DİPLOMASI
Güven GÜNDÜZ
Basketbol Antrenörü Kırıkkale
Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, 
spora kazandırmak ve onları ahlaklı bireyler 
olarak geleceğe hazırlamak amacıyla 
oluşturduğu “40 Köy 40 Basketbol Takımı” projesi 
kapsamında Kırıkkale’nin 8 ilçesinde 40 köy 
takımı oluşturarak köy çocuklarına basketbolu 
sevdirdi, basketbolun yanı sıra Fair Play 
kavramını da benimsetti.
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Sportif Fair Play Tanıtım Dalı 
ŞEREF DİPLOMASI
Timuçin NALBANT
TRT Muhabiri
Hazırladığı “Kapıkule’nin Anahtarı Naim 
Süleymanoğlu” adlı TV belgeseli ile efsane 
sporcunun Bulgaristan Türklerinin o dönem 
yaşadığı zulmü dünyaya duyurma adına verdiği 
özverili mücadeleyi anlattı.

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı 
KUTLAMA MEKTUBU
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ  
Çocuklar gülsün diye hayata geçirdikleri “Okulda 
Şenlik Var” Projesi ile özellikle kırsal kesimlerde 
ve köylerdeki spor yapma imkanı bulamayan 
çocuklara ulaşıp onların spor yolu ile eğlenerek 
öğrenmeleri, mutlu olmaları sağlandı. 165.000 
çocuğa ulaşıp onların fiziksel ve mental gelişimleri 
için belirli bir disiplin içerisinde ekip ruhu, sporcu 
ahlakı ve Fair Play davranışları içerisinde hareket 
etmeleri eğlendirerek öğretildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
2019 Toplumsal Fair Play Ödülü

TEMA VAKFI
TEMA Vakfı, erozyonla mücadele ve doğal 
varlıklarımızı koruma amacıyla, başta merhum 
Hayrettin Karaca ile A. Nihat Gökyiğit olmak üzere 
900.000’i aşkın gönüllüsü ile orman, toprak, su 
ve tarım varlıklarının korunması ve artırılması; 
iklim değişikliği, enerji verimliliği, tasarrufu 
ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması 

konularında farkındalık yaratılması, çevrenin 
korunmasına yönelik çalışmaların yasal 
düzenlemeler ve kanunlar ile güvence 
altına alınması, uluslararası gündem ve 
standartların yerel ölçeğe taşınarak toplumun 
bilgilendirilmesinin sağlanması, kırsal 
kalkınma projeleri geliştirilmesi ve tüm bu 
hedeflerin çocuk ve gençlere benimsetilmesi 
amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
2019 Toplumsal Fair Play Ödülü

BALIKESİR LİSELİLER DERNEĞİ
Çanakkale Savaşı’nda Balıkesir Lisesi’nin 
iki sınıfı Edirne’den gelip okula kaydolan izci 
grubu ile birlikte gönüllü olarak cepheye 
gitmiş ve hepsi şehit düşmüşlerdi. Bundan 
dolayı lise iki yıl mezun verememiştir. Bu 
konu uzun yıllar gündeme gelmese de 
okulun eski öğrencilerinden Mühendis 
Abdi Kahyaoğlu 2017 yılında Balıkesir 
Liseliler Derneği Başkanı olunca, konunun 
canlandırılması sağlandı. Her 18 Mart’ta, 
o gün Çanakkale’ye giden kahramanların 
elbiselerini giyen çocuklar, Paşacamii önünde 
anneleri tarafından ellerine yakılmasının 
ardından davul zurna eşliğinde milli 
oyunlar oynayarak istasyona gidiyorlar. 
Anıtkabir’i de ziyaret eden Kınalı Kuzular’ın 
içinde Çanakkale’de dev bir top mermisini 
tek başına kucaklayıp Ocean zırhlısının 
batırılmasını sağlayan Balıkesir’in Havran 
ilçesinin Çamlık Köyü’nden Koca Seyit 
Onbaşı’nın torunu da yer alıyor. 4 yıldır 
her 18 Mart’ta Balıkesir, gözyaşları içinde 
bambaşka bir şölene ev sahipliği yapıyor 
ve o günlerde cepheye gönderilen Kınalı 
Kuzular’ın yolculuğu düzenlenen Vefa 
Yürüyüşü ile canlandırılıyor.


