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16.09.2019 tarihinde Olimpiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından sunulan, Tokyo Olimpiyat Oyunları 

kapsamında Seviyelerine göre desteklenecek sporcuların kriterleri şu şekildedir:

Proje kapsamı, ilgili sezonun 10 Eylül ayı itibari ile son bulur. Yeni proje, sezon içerisindeki yapılan performans 

değerlendirmelerine göre 1 Ekim ayı itibari ile yeniden başlar.

Proje kapsamı Olimpik Kurul ve Teknik Kurul tarafından revize edilebilir.

Teşvikten yararlanma sürelerine göre özel durumlar aşağıda açıklanmıştır.

Sezon içerisinde, TYF'nin belirlediği veya talep üzerine onayladığı müsabakalarda, proje gözlemcisinin de 

olması koşulu ile; destek havuzunun içerisinde olmayan sporcular, seviye kriterlerini yerine getirdikleri takdirde 

destek havuzuna seviyelerine göre girebilecektir.

Yine sezon içerisinde yukarıda belirttiğimiz aynı koşullar geçerli olmak kaydı ile, seviyeler arası yükselme 

mümkün olacak olup, sporcuların performans değerlendirmesi ve düşük performanstaki sporcunun destek 

havuzundan çıkarılması sezon sonunda olacaktır.

Destek Havuzunda yer alan sporcuların, antrenörleri veya kulüpleri; sporcuların seviyelerine göre katılacakları 

kamp ve müsabaka programını ekte yer alan örnekte görüleceği gibi ilgili sezon sonuna kadar plan ve 

programlayıp detaylı bir şekilde TYF Olimpiyat Destek Proje Komisyonuna vermek zorundadır. Bu 

planlamalarda, sporcuların, hangi seviyede yer aldığını ve hangi kriteri yerine getirdiğini de ayrıca belirterek, 

bildirmeleri gerekmektedir.

Kamp ve müsabakalar ile ilgili başvuru ve her hangi bir değişiklik durumu söz konusu olduğunda, ilgili tarihten 

“30 gün” önce TYF Olimpik Destek Proje Komisyonuna bildirilmesi zorunludur.

Talepler  adresine resmi kulüp antetli kağıtta kulüp kaşeli ve sporcu antrenör imzalı olimpikdestek@tyf.gov.tr

dilekçe ile başvuracaklardır. Taleplerin değerlendirilmeye alınabilmesi için resmi başvuruların bu yolda 

yapılması gerekmektedir.

Teşvikleri hak eden sporcuların antrenörleri, yıllık planlamalarını ( Kamp ve Müsabaka detayı ) ayrıntılı bir 

şekilde program direktörüne yıllık çalışma takvimine göre her 3 ya da 4 ayda bir periodlarına göre period 

başında vermek veya güncellemek koşulu ile sporcular teşviklerden yararlanacaktır. Aksi takdirde sporcular 

programa kabul edilmeyecektir.

Teşviklerden yararlanma süresi,  hak edişi takiben ilgili sezona ait proje kapsamı sonuna kadardır.

Sporcunun ve kulübün yazılı beyanı olması koşulu ile sporcunun kendi antrenörünün de kamp ve müsabaka 

masraarının karşılanacak ve harcırah verilecektir.

mailto:olimpikdestek@tyf.gov.tr


OLİMPİYAT DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLENEN SPORCULARIN YER ALACAĞI SEVİYELER ŞU 

ŞEKİLDEDİR:

1. SEVİYE OLİMPİK SPORCULAR :   100 Bin TL 

• 2020 TOKYO Olimpiyat A barajı geçen sporcular,

2. SEVİYE ( GOLD ) Grup:   75 Bin TL 

· 2019 FINA Uzun Kulvar Dünya Şampiyonası A Barajı geçen sporcular

· Avrupa, Dünya Uzun Büyükler Yüzme Şampiyonalarında Final yüzen bireysel sporcular veya 

bayrak Finali yüzen sporcular, 

· Avrupa Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonasında Madalya alan Sporcular ile madalya alan 

bayrak takımı sporcuları

· Sporcu, bu kriterleri sezon içerisinde belirtilen süre içerisinde resmi ve Yüzme Federasyonunun 

kabul ettiği bir müsabakada yerine getirir ise gruba dahil edilir.

3. SEVİYE ( SILVER ) Grup : 50 Bin TL 

· 2020 TOKYO Olimpiyat B barajı geçen sporcular,

· Avrupa, Dünya Uzun Kulvar Büyükler Yüzme Şampiyonalarında Yarı Final yüzen bireysel 

sporcular 

· Avrupa, Dünya Kısa Kulvar, Büyükler Yüzme Şampiyonalarında Final yüzen bireysel 

sporcular 

· Dünya Uzun Büyükler Yüzme Şampiyonalarında ilk 12 de yer alan bayrak takımı sporcuları

· Avrupa veya Dünya Gençler Yüzme Şampiyonalarında madalya alan bireysel veya bayrak 

takım sporcuları

· Sporcu, bu kriterleri sezon içerisinde belirtilen süre içerisinde resmi ve Yüzme Federasyonunun 

kabul ettiği bir müsabakada yerine getirir ise gruba dahil edilir.

4. SEVİYE ( BRONZ ) Grup : 25 Bin TL 

· 2019 FINA Uzun Kulvar Dünya Şampiyonası B Barajı geçen sporcular

· FINA tarafından açıklanan Dünya Kısa Kulvar Yüzme şampiyonası A Barajını geçen sporcular,

· Dünya Uzun Büyükler Yüzme Şampiyonalarında ilk 16 da yer alan bayrak takımı sporcular

· Avrupa Dünya Kısa Kulvar, Büyükler Yüzme Şampiyonalarında bayrak takımlarında Final 

yüzen sporcular.

· Avrupa veya Dünya Gençler Yüzme Şampiyonalarında, Final yüzen bireysel ve bayrak takım 

sporcuları

· Eyof 2019 da madalya alan bireysel veya bayrak takımı sporcuları.



OLİMPİYAT DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLENEN SPORCULARIN YER ALACAĞI 

SEVİYELERDE BÜTÇELERİ DOĞRULTUSUNDA YARARLANACAKLARI TEŞVİKLER ŞU ŞEKİLDEDİR:

· Müsabaka Talebi

· Kamp Talebi

· Tam check up 

· Tam kan testi

· Ergojenik Destek (Tüm sorumluluk talebi yapan kulüp, antrenör ve sporcuya aittir.)

· Kondisyoner

· Psikolojik Danışman

· Masör 

· Diyetisyen 

· Fizyoterapist

Yukarıda belirtilen destek paketi dışında ki harcamalar kapsam dışıdır. 

Sporcular; kendi bulundukları seviyenin bütçe limiti üzerinden harcama ve destek alacaklardır. TYF disiplin 

talimatına uymayanlar listeden çıkarılacaktır.
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