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1- ÜST DÜZEY SPOR NEDİR? 

A) Tanımı 
 

Üst Düzey Spor , sporda yakalanan en üst derecedir (sporda mükemmelliktir). Örneğin, 
Fransa’da Üst Düzey Spor çeşitli yasal belgelerle, yönetmeliklerle ve üst düzey spor 
şartıyla kabul edilmiştir.  
 
Üst Düzey Spor çok iyi hazırlanan kriterlere dayanmaktadır: 
 

• Üst Düzey Spor, spor disiplinlerinin karakterini;  
• Referans Müsabakaları; 
• Üst Düzey Sporcu listesi; 
• Üst Düzey Sporcu mertebesine ulaşmanın koşullarını kabul etmektir. 

 
B) Üst Düzey Ulusal Spor Komisyonu 
 

Üst Düzey Ulusal Spor Komisyonu, üst düzey spor konusunda tüm büyük kararların 
alındığı (yönlendirmelerin) kurumsal istişare merciidir. Bu Komisyonun Başkanı Spordan 
Sorumlu Bakandır, üyeleri ise, devlet temsilcileri, ulusal olimpiyat komitesi temsilcileri, üst  
düzey sporcular, antrenörler, bir üst düzey spor hakemi veya yargıcı ve seçilmiş ortaklık 
temsilcileridir. 
 
Üst Düzey Ulusal Spor Komisyonu: 
 

•  Üst Düzey Ulusal  Spor Politikalarını belirler; 
• Üst Düzey Spor Disiplinlerinin özelliklerini kabul eder; 
• Üst düzey spor disiplinlerinin her biri için, üst düzey spor kalitesini belirlemeyi 

sağlayan , üst düzey spor antrenörü, spor hakemi ve spor yargıcı, ümit milli sporcu 
ve antrenman arkadaşı kriterlerini belirler; 

• Üst düzey sporcular listesine girecek olan sporcu, antrenör, hakem, yargıç sayısı 
ve ümit milli listesine girmeye aday sporcu sayısı konusunda  fikrini dile getirir. 

• Üst Düzey Sporcu Mertebesine ulaşmanın koşullarının geçerliliği konusunda fikir 
yürütür. 

• Uluslararası Olimpiyat Komitesi sorumluluğunda organize edilen müsabakalar için 
sporcu seçme kriterlerini belirler.  

 
C) Üst Düzey Bölgesel Spor Komisyonu   

Her bölgede bir üst düzey bölgesel spor komisyonu oluşturulmalıdır. Bir üst düzey 
bölgesel spor komisyonun görüşü alındıktan sonra oluşumu, çalışma koşulları yasayla 
belirlenir. Bölgelerinde, üst düzey spora ilişkin  politikaların uygulanmasını sağlar. Her yıl, 
politikalarının ve yönelimlerinin uygulanma şartlarına ilişkin yıllık rapor hazırlar. Bu rapor, 
Üst Düzey Ulusal Spor Komisyonu tarafından incelenmek üzere Spordan Sorumlu 
Bakan’a iletilir.  
 

D) Üst Düzey Spor Disiplinlerinin Kabul Edilmesi  
Olimpik ve Paralimpik oyunlar programında yer alan tüm spor disiplinleri doğrudan  
Üst Düzey Spor olarak kabul edilmektedir. Bunların dışında, Federasyonun talebi 
üzerine, üst düzey ulusal spor federasyonu tarafından kabul edilen disiplinler de, üst 
düzey spor disiplini listesinde yerini alırlar.  

 

 



 
Üst Düzey olma karakteri, Federasyonun kendisiyle değil, spor disipliniyle ilgilidir. Bu 
nedenle, bazı federasyonlar içerisinde üst düzey olan ve olmayan spor disiplinleri 
bulunabilir.  
 
Bu bağlamda, spor disiplinlerinin üst düzey olabilmesi için  zorunlu  kurumsal ve örgütsel 
özelliklere sahip olması gerekmektedir: 
 

• Spor disiplinin yönetimi altında bulunduğu federasyonun Devlet desteğine sahip 
olması gerekmektedir; 

 
• Federasyon, Ulusal Olimpik Spor Federasyonu Komisyonu üyesi olmalıdır; 

 
• Federasyon, Uluslararası bir Federasyona veya Uluslararası Olimpik Komisyonu 

tarafından tanınan Uluslararası bir Topluluğa üye olmalıdır.  
 

• Söz konusu disipline ait uluslararası bir mevzuat bulunması gerekmektedir.  
 

• Söz konusu disipline ait ulusal bir mevzuat bulunması gerekmektedir.  
 

• Kıtasal, ulusal ve dünya çapında düzenlenen yarışmalar, sözkonusu spor disiplinin 
bünyesinde organize edilmelidir. Açıkça ortaya konulan tutarlı ve nihai, ulusal ve 
uluslararası yıllık yarışma takvimi saptanmalıdır.  

 
• Spor disiplininin evrenselliği aşağıdaki kriterlere göre belirlenmektedir: 

 
- Yaz spor disiplinleri için 60 Ulusal Federasyon, kış spor disiplinleri için 40 Ulusal 

Federasyon, Uluslararası Federasyona üye olmalıdır.  
- Dünya Şampiyonasına 25 ülkenin katılımı gerekmektedir. 

 
• Ulusal Düzeyde Üst Düzey Spor Politikası açıkça belirtilmelidir: 
 
- Sporcu, takım kadrosu ve bir program bulunmalıdır; 
- Üst Düzey Spora ulaşmayı sağlayacak gerekli düzenlemelerin sağlanması ve tıbbi 

ve sosyo profesyonel ekibin bulunması gerekmektedir.  
 

• Ulusal Üst Düzey Spor Komisyonu tarafından incelenmesi gereken çeşitli kriterler 
bulunmaktadır. Örneğin:  Milli takımın aldığı sonuçlar, Üst Düzey Spora ayrılan 
bütçe, ilgili sporcuların sayısı, Spor Disiplininin tarihçesi ve sözkonusu ülkenin 
Uluslararası arenadaki rolü vb… 

 
 E) Referans Müsabakaları  

Referans Müsabakaları, uluslar arası spor federasyonları takviminde yer alan ve dünya 
klasmanına girmeyi sağlayan resmi müsabakalardır. Bunlar: 
 

- Olimpiyat Oyunları 
- Dünya Şampiyonaları 
- Avrupa Şampiyonalarıdır.  

 
F)Üst Düzey Sporcu  

 

 



Bir sporcunun üst düzey sporcu niteliği kazanabilmesi için, ilgili ülkenin Spordan Sorumlu 
Bakanlığı tarafından hazırlanan üst düzey sporcu listesinde yer alması gerekmektedir.  
Bu listeye kayıt, çeşitli kategorilerde yapılmaktadır. Bu kategoriler: Elit, Büyükler, Gençler 
ve değişim kategorisidir (reconversion).  
 
Elit Kategorisi: Bu kategoride, Olimpiyat Oyunlarında, Dünya Şampiyonalarında veya 
Ulusal Üst Düzey Spor Komisyonu tarafından belirlenen müsabaka listesinde yer alan 
yarışmalarda, ferdi veya milli takımla birlikte iyi bir performans veya klasman elde etmiş 
sporcular yer almaktadır. Bu kategoriye kayıt 2 yıl geçerlidir. Aynı şartların yerine 
getirilmesi koşuluyla  kayıt yenilenebilmektedir. 
 
Büyükler Kategorisi:  Bu kategoride, Olimpiyatlar süresince Uluslar arası federasyonlar 
takviminde yer alan uluslararası resmi müsabakaları hazırlayan ve uluslararası bir 
derecenin kazanılmasını veya uluslararası klasmana girmeyi sağlayan  ilgili federasyon 
tarafından seçilen sporcular yer almaktadır.  Bu kategoriye kayıt 1 yıl geçerlidir. Aynı 
şartların yerine getirilmesi koşuluyla kayıt yenilenebilmektedir.  
 
Gençler Kategorisi: Bu kategoride, Uluslar arası federasyonlar takviminde yer alan ilgili 
yaş kategorisine ait uluslararası resmi müsabakaları hazırlayan ve uluslararası bir 
derecenin kazanılmasını veya uluslararası klasmana girmeyi sağlayan  ilgili federasyon 
tarafından seçilen sporcular yer almaktadır.  Bu kategoriye kayıt 1 yıl geçerlidir. Aynı 
şartların yerine getirilmesi koşuluyla kayıt yenilenebilmektedir.  
 
Değişim Kategorisi (reconversion): Bu kategoride, üst düzey elit sporcular listesinde 
veya değişim kategorisi haricindeki listelerde 4 yıl boyunca (bunun 2 yılı Büyükler 
kategorisi olmak üzere) yer almış ve elit, büyükler ve gençler  kategorileri için gerekli 
koşulları sağlamayı bırakıp, profesyonel bir değişim projesi sunan sporcular yer 
almaktadır. Bu kategorideki  kayıtlar 5 yılda bir yenilenebilir.  
  
Ümit Sporcu Listesi: Bu listede, en az 12 yaşını doldurmuş, üst düzey sayılan spor 
dalarında faaliyet gösteren, ilgili federasyonun teknik direktörü tarafından yetenekleri 
dolayısıyla seçilen ancak, üst düzey sporcular listesinde yer almak için gerekli şartları 
henüz taşımayan sporcular yer almaktadır.  
 
Antrenman Partner Listesi: Üst Düzey Spor Disiplinlerinde partner ile antrenman 
yapmak zorunludur. Bu listede yer alan sporcular, kayıt tarihinde en az 12 yaşını 
doldurmuş  ve milli takım sporcularının hazırlanmasına yardımcı olan kişilerdir.  

 
G)Üst Düzey Sporcu Mertebesine Ulaşma Koşulları 
 

Uluslararası spor müsabakalarında elde edilen başarılar, uzun ve yorucu hazırlıklar 
sonucunda kazanılan başarılardır.  
 
Üst Düzey Sporcuların değerlendirilmesi, keşfedilmesi, hazırlanması ve antrenman 
çalışmaları, her bir spor disiplinine has programlı ve sıkı bir organizasyonu 
gerektirmektedir.  Bu çerçevede, sporcu “yetenekli sporcu” olarak seçildiği andan 
uluslararası ve profesyonel sporcu kariyerinin sonuna kadar sporcunun tüm ihtiyaçları 
göz önünde bulundurulur.  
 
Üst düzey sporcu mertebesine ulaşma koşulları, sporcuya en iyi koşulları sağlamak 
amacıyla, “kutup” ağ sistemiyle, her spor dalı için (kimi zaman her disiplin için) ayrı ayrı 
olarak düzenlenir. Üst Düzey Ulusal Spor Komisyonu her koşulu, 4 yıllık bir süre için 
(Olimpiyat dönemi) gözden geçirerek günceller. 

 

 



 
“Milli, Genç ve Ümit Milli Takımlar” özellikle 3 kilit alanda başarılı olmalıdırlar: 

• Spora Hazırlanma sürecinde; 
• Okul, Üniversite, profesyonel eğitimde; 
• Kişilik gelişiminde. 

 
Örneğin, Fransa’da 2 çeşit “Kutup” vardır: 
 

• Ümit Kutbu: Ümit Milli sporcularını  biraraya getiren ve bu düzeydeki şartlara 
cevap  veren yapıdır. 

• Milli Kutup: Milli ve Genç Takım sporcularını biraraya getiren ve bu düzeydeki 
şartlara cevap veren yapıdır.  

 
2. YASAL ÇERÇEVE 

 
A) Yasalar ve Yönetmelikler 

 
Hükümet, Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, ilgili ortaklık 
temsilcilerinden ve üst düzey sporcular tarafından belirlenen temsilcilerden oluşan Ulusal 
Üst Düzey Spor Komisyonu, ilgili spor federasyonlarının görüşünü aldıktan sonra, her 
disipline ait  üst düzey sporcu, hakem ve spor yargıçları için gerekli kriterleri belirler.   
 
Spordan Sorumlu Bakanlık, Üst Düzey Spor Komisyonunun önerisiyle, üst düzey sporcu, 
hakem ve spor yargıcı listesini yayımlar.  
 
Danıştay bir kararname ile yukarıda belirtilen kanunun uygulama şartlarını ve yukarıda 
adı geçen listeden bir kişinin  çıkartılma şartlarını belirler.  
 
Orta Öğretim Kurumları, benimsenen yöntemler doğrultusunda öğrencileri üst düzey 
spora  teşvik ederler ve hazırlarlar.  
 
Yüksek Öğretim Kurumları, Üst Düzey Sporcuların spor kariyerlerini eğitimleri ile birlikte 
sürdürebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparlar.  
 
Yüksek Öğretim Kurumları, üniversiteli olsun veya olmasın Üst Düzey Sporcuların, 
formasyon veya kişisel gelişim eğitimleri almaları için kolaylık sağlamalıdırlarlar.  
 
Kamu Kurumları ve diğer ortaklıklara iş başvuruları  için var olan yaş sınırlaması, Üst 
Düzey Sporcular için geçerli değildir.  Ancak bir yasayla, Üst Düzey Sporcular için geçerli 
olacak bir yaş sınırlanması getirilmelidir. Bu yaş çerçevesi içerisinde, artık Üst Düzey 
Sporcu vasıfını taşımayan adaylar, iş başvurusunda bulunabilirler.  
 
Üst Düzey Sporcu Devlet Memuru ise, düzenli antrenman yapabilmesi ve spor 
müsabakalarına katılabilmesi için Hükümet (Devlet) Konseyi tarafından belirlenen şartlar 
çerçevesinde imtiyazlar tanınır.  
 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Üst Düzey Sporcuların işlerini ve intibaklarını 
kolaylaştırmak, eğitimlere, antrenmanlara ve spor müsabakalarına katılımlarını 
garantilemek için  Kamu veya Özel Kurumlarla Sözleşmeler imzalar.  
 

B) Üst Düzey Spor Şartı 
 

 

 



Üst Düzey Spor Şartı, spor meslek ahlakı prensiplerine dayanmaktadır. Üst Düzey Spor 
Şartı, Üst Düzey Sporcular ile onlarla ilintili tüm kurum ve  kişilerle ( Devlet, 
Federasyonlar, Ortaklıklar, partnerler vb) olan ilişkilerinin çerçevesini belirler. İlgili 
tarafların hakları ve ödevleri,  kişisel özgürlükler prensibine (elden alınamaz ve 
devredilemez) dayanmaktadır.  
 
Devlet,  sportif başarılarını ve profesyonel spor hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla üst 
düzey sporculara yardımda bulunur. Ayrıca, Üst Düzey Spor Şartı, sporcuların resim 
verme ve ifade özgürlüğüne saygı çerçevesinde medya ile ilişkilerini belirler.  
 
Milli takım listesinde yer alan tüm sporcular, Üst Düzey Spor Şartını kabul etmek 
zorundadırlar.  
 
Üst Düzey Spor, Sosyal ve kültürel alanda birinci derecede önem taşıyan bir rol oynar. 
Olimpizm ruhuna ve spor meslek ahlakına uygun olarak, karşılıklı anlayış içerisinde, 
insan onurunu,  dayanışma ve adil oyunu korumaya gayret ederek,  daha iyi ve barışçıl 
bir dünya yaratmaya katkıda bulunmalıdır.  
 
Devlet tarafından Üst Düzey Sporcu, hakem, spor yargıcı ( veya üst düzey spor 
kadrosunda veya yönetiminde görev alan teknik personel) olarak tanınan kişiler, topluma 
örnek ve spor camiasındaki görevlerine sağdık olmalıdırlar ve sporun ve ülkesinin 
onurunu yüceltecek davranışlar sergilemelidirler.  
 
Devlet ve ülkedeki spor hareketi, Spor Şartında yer alan prensiplere uyulması konusunda 
garantör olmalıdırlar ve ülkede bulunan ortaklıkların ve işletmelerin yardımıyla, üst düzey 
sporun gelişimi için gerekli tüm şartların sağlanmasına ve sporcuların profesyonel 
anlamda en iyi performansı sergilemelerine dikkat etmelidirler. 
 

a) Sporcular 
 
Vatandaşlık hak ve özgürlükleri çerçevesinde, her Üst Düzey sporcu özel yaşamına ve 
ilerideki profesyonel yaşamını hazırlamaya dikkat etmelidir. Ülkesi ve lisanslı olduğu 
federasyona karşı sorumluluklarını yerine getirmeye dikkat etmelidir. Her Üst Düzey 
sporcu, yönetmelikle belirlenen şartlar ve sınırlar dahilinde, öngörülen düzenlemelere, 
önlemlere ve yardımlara tabidir:  

• Sportif başarısını sürekli artırmalıdır; 
• Üst Düzey Sporcunun sportif faaliyetler için yaptığı masrafları telafi etmek; 
• Sosyal ve Profesyonel spor hayatına ilişkin bir eğitim projesini hayata geçirmesi 

için gerekli kolaylığın sağlanması. 
 
Devlet ve ülkedeki spor hareketi Üst Düzey Sporculara ayrılan  yardımların eşit ve adil 
olarak dağıtılmasına dikkat etmelidir. Bu amaçla sporcular bağlı bulundukları  
federasyonlara kendilerine şahsen yapılan kamu yardımlarının türünü ve tutarını 
bildirmelidirler.  Devletten talep edilen her türlü kişisel yardımdan,  federasyon haberdar 
olmalıdır ve bu yardımlar, federasyon tarafından ilgili kişilerin sahip oldukları diğer maddi 
kaynaklar da belirtilerek  kayıt altına alınmalıdır. Bu bilgiler gizli tutulmalıdır.  
 
Devlet ve üst düzey sporcunun lisanslı olduğu federasyon sporcunun, tüm Üst Düzey 
Sporcu kariyeri boyunca oluşabilecek riskleri kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi 
kapsamında olduğundan ve bu sistemden yaralandığından emin olmalıdırlar.   
 

 

 



Görüş, düşünce ve fikir beyan etme özgürlüğü çerçevesinde Üst Düzey Sporcu, ülke 
sporunun ve sporcu disiplininin olumlu imajını muhafaza etmelidir ve başkasının onuruna, 
özel yaşamına ve düşüncelerine zarar vermemeye dikkat etmelidir.  
Üst Düzey Sporcunun, spora ilişkin veya sportif faaliyetleri nedeniyle aldığı ödüller, Üst 
Düzey Sporcu Şartında yer alan maddelerle ve Devlet tarafından öngörülen 
yönetmeliklerle bağdaşmalıdır. 
 
Üst Düzey Sporcular, dopingle mücadeleye ve Devlet ve ülkedeki spor hareketi 
tarafından bu alanda yürütülen dopingi önleme faaliyetlerine  katılırlar.  Her türlü yasaklı 
madde kullanımından uzak dururlar. 
 
Üst Düzey Sporcular, federasyonlarının Milli takım teknik yönetimiyle, birlikte antrenman, 
yarışma ve eğitim programlarını belirlerler. Sosyal ve spor alanında kendileri için 
organize edilen düzenli programları takip ederler. Fiziki bütünlüklerini korumak amacıyla, 
yasal koruyucu tıbbi muayenelerini aksatmadan yaptırırlar.  
 
Üst Düzey Sporcular, ortak menfaatlerinin korunması amacıyla, federasyonlarının 
yönetim komitesinde, Milli Olimpiyat Komitesinde, Ulusal Üst Düzey Spor Komisyonunda, 
Dopingle Mücadele Komisyonunda ve ilgili (yetkili ) diğer  tüm mercilerde temsil edilirler.  
 

b) Takımlar 
 
Ferdi sporlarda olduğu gibi takım sporları da, doğrudan spordan sorumlu kurumun veya 
himayesi altında bulundukları federasyon tarafından tayin edilen yetkilinin otoritesine 
tabidir. Gerektiğinde, spordan sorumlu kurum veya federasyon, sportif faaliyetler 
sırasında ve söz konusu faaliyetlerin reklamını yapmak amacıyla takımın resmini kesin 
olarak işletme hakkına sahiptir. Bu bağlamda, hiç bir ferdi anlaşmaya izin verilemez.  
 
Takımda yer alan her bir sporcunun hak ve yükümlülüklerinin sınırları uygulanabilir 
yönetmeliklerle kesin olarak belirlenmelidir. 
 
Her federasyon, bir veya birkaç sezon ve bir veya birkaç takım için (bu takımlar için 
ayrıca kimi imtiyazlar da hazırlayarak) ortak ulusal hazırlık programı hazırlayabilir. 
 
Her takım için hazırlanan program, milli teknik direktör tarafından hazırlanır ve yine milli 
teknik direktör tarafından staj, antrenman ve müsabakalardan oluşan bir takvime uygun 
olarak yürütülür. Ayrıca, bu programda  bazı disiplinlerdeki araştırmalar ve zorunluluklar 
göz önünde bulundurularak özellikle, materyal ve ekipman konusunda teknik seçenekler 
de yer alabilir. Üye tüm spor oluşumları, Üst Düzey Sporcular ve ilgili bölgesel ve ulusal 
merciler bu programın gerçekleşmesi konusunda destek vermelidirler.  
 
Kolektif ulusal hazırlık programına katılması için teklifte bulunulan her Üst Düzey Sporcu,  
bağlı bulunduğu federasyon ile imzalanan anlaşmada yer alan program ve teknik 
seçenekleri kabul etmek zorundadır. Bu anlaşma, ilgili sporcuya birçok fayda sağlayacak 
olan ilgili program dahilindeki kişisel adaptasyonları, yardımları ve  çeşitli yarışmaları 
içermektedir. Üst Düzey Sporcular listesinde yer almayan bir sporcu, gerekli şartları 
yerine getirmesi koşuluyla, kolektif ulusal hazırlık programının bir kısmına veya tamamına 
katılabilir.  
 
Milli takımların oluşturulmasının önceliği vardır. Bu nedenle, bu amaçla oluşturulan 
federasyonların devlet yetkililerinden oluşan bir  delegasyonu bulunmalıdır.Yetkili her 
federasyon, Devletle imzalanan hedefler Sözleşmesinde yer alan müsabakalarda olası 
en iyi başarıyı sağlayabilmek ve üst düzey Ulusal Spor Komisyonu tarafından belirlenen 

 

 



hedeflere cevap verebilmek amacıyla, seçmelerini yapmalıdır.Bu seçimler, temel 
şartlarını belirleyen bir reglemanın uygulanması ile gerçekleşmektedir. Tüm lisanslı 
sporcular, federasyon tarafından yapılan seçimleri saygıyla karşılamalıdırlar. Yasal hiçbir 
gerekçe göstermeksizin milli takımda görevlendirilmeyi  reddeden  sporcu, Üst Düzey 
Sporcu unvanını kaybetmeye kadar çeşitli cezalara çarptırılır.  
  

c) Müsabakalar 
 
Katıldıkları müsabakalar süresince Üst Düzey Sporcu, spor kurallarına, hakemlere ve 
spor yargıçlarına saygı göstermek zorundadırlar. Sporcular, her koşulda, takım 
arkadaşlarına ve rakiplerine karşı toleranslı ve dürüst olmalıdırlar. 
 
Bir müsabakanın mali hakları o müsabakanın organizatörüne aittir. Organizatör, yasalar 
çerçevesinde her türlü ortaklık veya canlı yayın (televizyon) anlaşması imzalayabilir. Bilgi 
alma hakkı çerçevesinde, müsabakanın canlı yayın anlaşma kontratı yalnızca 
yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere değil, aynı zamanda bu alanda kabul edilmiş olan 
klasik kurallara da uygun olmalıdır. 
 
Ne sporcularla ne de takım sorumlularının herhangi birisiyle, bilgi alma özgürlüğünü 
engelleyici bir sözleşme imzalanamaz. Organizatör tarafından imzalanan ortaklık 
sözleşmeleri, hiçbir şekilde sporcuların veya takımların kişisel haklarına zarar verecek 
nitelikte olmamalıdır. Bu bağlamda her bir sporcunun hakları ve sorumluluklarının 
sınırları, organizatör tarafından yapılan bir sözleşmeyle belirlenmelidir.  
 
Üye federasyonlar veya üye uluslararası federasyonlar tarafından resmi müsabaka 
takvimine alınan yarışmalar, klasmana girme ve elit sporcu niteliği kazanmak için 
referans teşkil etmektedirler.  
 
Devlet, spor hareketi, ülkede bulunan ortaklıklar, özel ve tüzel kişiler ve üst düzey 
sporcular yukarıda belirtilen sisteme öncelikli olarak destek verirler. Ayrıca üst düzey 
sporcular, hakemler ve spor yargıçları federasyonlarının izniyle veya himayesinde 
organize edilen yarışmalara öncelikli olarak katılmak zorundadırlar.   
Üst Düzey sporcular: 
 

• Üst düzey sporcu kariyerlerini sürdürebilmeleri amacıyla, öğrenim gördükleri 
okullarda ve üniversitelerde düzenlemeler yapılır; 

• Kamu personeli seçme sınavlarında özel şartlardan yararlanırlar; 
• Askerlik hizmetlerini, spor kariyerlerinde kesinti olmayacak şekilde yerine getirirler; 
• Profesyonel ek bir  Sözleşmeden faydalanırlar; 
• Bir sporcu eğitim kontratından yararlanırlar; 
• Profesyonel olma özelliğinden dolayı ödüllendirilirler: Örneğin Fransa’da 1994 

yılında 60 üst düzey sporcu 2.000 ile 3.000 Franklık bir yardım aldılar. 
• Devlet tarafından kişisel yardımlar alırlar. 
  

3.ÜST DÜZEY SPORCU OLMA YOLUNDA İLERLEYEN  ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ 
 

A) Tanım  
 
Üst Düzey Spor, Ulusal Üst Düzey Spor Komisyonu tarafından kabul edilen spor 
disiplinlerinde ve Olimpik disiplinlerde mükemmeliyetçilik anlamına gelmektedir. Üst 
Düzey Sporun referans aldığı spor müsabakaları: Olimpiyat Oyunları, Dünya 
Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Klasmanıdır. 

 

 



Üst Düzey Sporcular, Federasyonların Milli Takım Direktörü tarafından seçilen ve Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü “Üst Düzey Sporcu ”, “Ümit” ve “Antrenman Partneri” listesinde  
yer alan sporculardır.   
 
Çeşitli Bakanlıklar ve özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kendini ilgilendiren konulardaki politikaların 
uygulanmasını sağlarlar ve sporcuların hizmetine gerekli ekipmanların, teknik personelin 
ve gerekli olanakların sunulmasına dikkat ederler.  
 
Üst Düzey Sporcu (Elit, Büyükler, Gençler), Ümit ve Antrenman Partnerleri klasmanı, Üst 
Düzey Sporcu olma mertebesine ulaşan sporcuların belirlenmesini ve bu sporcuların 
devlet, ülke ortaklıkları ve diğer üst düzey spor ortaklıkları tarafından verilen yardım ve 
düzenlemelerde öncelikli olarak faydalanmalarını sağlar. 
 
Üst Düzey Sporcuların tüm ihtiyaçları, ilk üst düzey sporcu seçildikleri andan, uluslararası 
kariyerinin sonuna kadar  karşılanmaktadır.  
 

a) Üst Düzey Sporcu Mertebesine Ulaşan Sporcular 
 
Üst Düzey Sporcu mertebesine ulaşan sporcular, “Milli Takımda”, “Genç Milli Takımda”, 
“Ümit Milli Takımda” ve milli takım  antrenörlerininin oluşturacağı takımlarda görev alırlar. 
 
Sporcular; 
 

• Antrenmanlar; 
• Okul, üniversite ve profesyonel formasyon; 
• Özellikle tıbbi ve sosyal alanlarda kişisel takipleri konusunda en uygun şartlara 

sahip olmalıdırlar. 
 

b) Üst Düzey Sporda Eğitim 
 
Üst Düzey Sporcuların eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
ve spor Federasyonu yetkilileri tarafından  özen gösterilmesi ve özel bir dikkatle takip 
edilmesi gereken bir konudur.  
 
Rektörler ve milli eğitim müfettişleri, özel veya tüzel eğitim kurumlarına bu öğrencilerin 
kayıtlarını gönüllü olarak yaptıklarını beyan eden bir sözleşme imzalarlar. Bu düz, meslek 
ve teknoloji  liseleri ve  kolejler için de geçerlidir.  
 
Yoğunlaştırılmış antrenmanlar ve müsabakalara katılım, okul yönetiminde ve sınav 
takviminde özel düzenleme formülleri geliştirme gerekliliğini ortaya koymaktadır. Öte 
yandan, yoğun antrenmanlarda sarf edilen efor ve antrenmanların sıklığı (çoğunlukla 
günde 2 antrenman), günlük ve haftalık dinlenme sürelerinin organize edilmesini gerekli 
kılmaktadır.  
 
Derslerin yapılması normalden farklı olarak günlük, haftalık, yıllık, hatta birkaç yıllık 
yoğunluk göz önünde bulundurularak düzenlenir. Sporcuların eğitim koşullarının 
düzenlenmesi, bir taraftan eğitim kurumlarını, diğer taraftan da gençlik ve spora ilişkin 
kamu kurumlarını ve spor federasyonlarını taahhüt altına alan sözleşmeler 
gerektirmektedir.   
 

 

 



Beden eğitimi ve spor eğitimcileri (özellikle de), öğrencinin öğrenme  yeteneğini geliştirip 
(kendine has bir hale getirip), ona spora ilişkin projelerini özerkleştirmeyi ve 
gerçekleştirmeyi kolaylaştırmayı garantiler. İhtiyacı olan öğrenciler, okuldaki başarılarını 
sağlamak üzere destek alabilir. 
 

B) İlgili Yönetmeliğin İzlenmesi 
 

a) Ulusal Düzeyde 
 
Üst Düzey Spor konusunda uzman çalışma grubu, önerilerde bulunur ve düzenlemelerin 
tümünün sürekli olarak gelişmini koordine eder. Spor müdürü veya temsilcisi tarafından 
başkanlık edilen bu grup, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Olimpiyat  
Spor Komitesi temsilcilerinden ve Gençlik ve Spor Bölge yöneticilerinden ve Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü Yöneticilerinden oluşur. Ayrıca, rektörler ve Gençlik ve Spor 
Bölge Müdürleri, her yılın 30 Kasım tarihinden önce, üst düzey sporcuların eğitimlerine 
ilişkin, bağlı bulundukları yönetime bir bilanço sunarlar. Bu bilançolar, yıl içerisinde Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılan özel bir toplantı 
sırasında incelenir.  
 
     b)Bölgesel Düzeyde 
 
1) Pilot Grubun Oluşturulması 
 
Bölgesel düzeyde özel bir pilot grup oluşturulmalıdır. Rektörler ve Gençlik ve Spor Bölge 
Müdürleri kendi aralarında, bu grupta onları temsil edecek olan bir temsilci seçerler. 
Ayrıca bu grup, rektör ve  Gençlik ve Spor Bölge Müdürleri temsilcilerinden, Milli Eğitim 
Bakanlığı Temsilcilerinden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Temsilcilerinden ve ilgili 
federasyon temsilcilerinden oluşur. Dosyaların takibinin sürekliliğinden  sorumludur. 
Gençlik ve Spor Bölge Müdürü tarafından teşvik edilmektedir.  
 
2. Pilot Grubun Görevleri 
 
Üst Düzey Spora ilişkin programların uygulanmasının düzenli izlenmesini sağlar. Üst 
Düzey sporun işleyişini geliştirmek ve imkanları harekete geçirilmesine dikkat etmekle 
yükümlüdür.Belli bir kurum sayısına sahip eğitim kurumu ağının kurulmasını destekler. 
Antrenman alanlarına yakın olan bu kurumlar, sporcuların karşılaştıkları güçlükleri göz 
önünde bulundurmak eğitim kurumlarına ilişkin düzenlemeler önermektedirler. 
Faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla, bu kurumların yöneticilerinin ve 
eğiticilerinin atanması, söz konusu kurumun özenle üzerinde durması gereken (ve yetki 
alanına giren) bir konudur.  
 
Her eğitim yılının başında, Gençlik ve Spor Bölge Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından organize edilen düzenlemelerden yararlanacak olan sporcuların listesini sunar.  
 

4.ÜST DÜZEY SPORCULARA YAPILAN YARDIMLAR 
 
A) Mali Yardımlar 
 
• Ferdi yardımlar, doğrudan devlet tarafından yapılan ve sporcunun karşılaştığı 

güçlükleri ortadan kaldırmak ve profesyonel kariyerini hazırlayarak, mümkün olan 
en iyi duruma gelmelerini sağlayan yardımlardır. Bu yardımlar, Üst Düzey Spor 

 

 



Komisyonuna aktarılarak, ilgili takımın teknik direktörünün kararı doğrultusunda 
ödenir.  

• Gençlik Sporun bölgesel yönetimi, referans listesinde yer alan sporcular için 
bölgesel yardım olanaklarını inceleyebilir. 

• Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarda madalya primleri (2004 Fransa örneği): 
 

- Altın madalya: 40 000 € 
- Gümüş madalya: 20 000 € 
- Bronz madalya: 13 000 € 

 
Atina (2004) paralimpik oyunlarında madalya alan sporcular devlet tarafından da 
aşağıdaki miktarlarda prim almışlardır: 
 

- Altın madalya: 12 000 € 
- Gümüş madalya: 7 200 € 
- Bronz madalya: 4 800 € 

 
B) Eğitimleri Konusunda ve Yarışmalarda Yapılan Yardımlar 

 
• Üst Düzey Sporcular için yüksek öğretim kurumlarında düzenlemeler yapılmalıdır. 

Üniversite rektörleri, dekanları ve okul müdürleri, üst düzey sporcuların sportif 
faaliyetlerini aksatmadan, derslerine devam edebilmelerini sağlayacak 
düzenlemeler yapmalıdırlar.  

• Kamu görevlileri seçme sınavlarındaki yaş haddinin üst düzey sporcular lehine 
kaldırılması; 

• Tıp alanı dışındaki eğitimler için yapılan (örneğin, masörlük vb) sınavların üst 
düzey sporcular lehine kaldırılması 

• Spor eğitimcisi seçmelerine katılım: En az üç yıl üst düzey sporcu listesinde yer 
almış sporcular, müsabaka şeklinde yapılan seçmelere katılabilirler.  Spor 
eğitimcisi  seçmeleri 2 etaptan oluşmaktadır. Sporcular, öncelikle eğitime giriş 
niteliğindeki  deneme sınavında başarılı olmalıdırlar, daha sonra da en az iki 
dönem boyunca öngörülen  eğitim programına katılmalıdırlar.  

 
Deneme sınavı iki etaptan oluşmaktadır: 
 

• Spora ilişkin bir konu özeti verilerek, adayın spora ilişkin deneyimlerini ve bilgilerini 
metindeki konuyla bağdaştırabilme kapasitesini ölçen bir soru sorulur.  

• Daha sonrada jüri önünde sözlü bir sınav yapılır.  
 
Eğitim programı sonunda adaylar, spor eğitimcisi sınavlarına katılabilirler. 
 

C) Profesyonel Düzeye Ulaşmada ve İş Bulma Konusunda Yapılan Yardımlar 
 

• İş bulma ve yönlendirme konusundaki yardımlar: Üst düzey sporcular, Gençlik ve 
Spor  Bölge ve İl Müdürlüklerinden, profesyonel yönlendirme ve iş bulma  
konusunda yardım talep edebilirler.  

• İşletmelerdeki istihdamlara ilişkin yapılacak düzenlemeler 
Üst Düzey Sporcuların işletmeler bünyesinde istihdam edilmeleri, spordan sorumlu 
Bakanlık ile Üst Düzey Sporcu  işverenleri arasında imzalanacak ek sözleşmelerle 
düzenlenir.  

•  Kamu Kurumlarındaki istihdamlara ilişkin yapılacak düzenlemeler  

 

 



Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar arasındaki işbirliği, üst 
düzey sporculara yönelik çeşitli istihdam alanlarının oluşturulmasını 
sağlamaktadır.   

• Derneklerdeki  istihdamlara ilişkin yapılacak düzenlemeler 
Üst Düzey Sporcular dernekler bünyesinde istihdam edilebilirler.  

 
2007 YILI 

OYUNCULAR VE SPORCULAR İÇİN ULUSLAR ARASI KART PROGRAMI 
 

 
Giriş 
 
Uluslararası Kart Programı, ülkenin  en yetenekli sporcularına ve  Olimpiyat ve 
Paralimpik Oyunlarda finallere ulaşma becerisini göstermiş olan sporculara ayni ve nakdi  
şekilde geniş çaplı bir destek sağlamaktadır. 
 
Program oyuncu ve/veya sporcuların Milli  SPOR KURUMU tarafından karşılanmayan 
genel yaşam masrafları için destek sağlamaktadır. Program aynı zamanda bilimsel ve 
tıbbi destek gibi mali olmayan destek de sağlamaktadır. 
Program’a ilişkin tüm detaylar ile Ülke SPOR KURUMU ilgilenecektir.Spor bilimi ve tıbbi 
hizmetlere erişim (Spor Bilimi ve Tıbbi Destek Network Bilgi ağı yoluyla) ve yetki 
kartlarının verilmesi Ulusal Antrenörlük ve Antrenman Merkezi yoluyla koordine edilir. 
 
Amaç 
 
Program’ın amacı Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarda final derecesine ulaşmış olan 
sporculara destek vermektir. Bu destek  gençler kategorisinden büyükler kategorisine 
kadar olan aşamalarda sporcuların gelişim süreçlerinin her aşamasında mali ve mali 
olmayan şekillerde yapılır. Program’da yer alarak bu yeri korumak için sporcular sadece 
kriterleri yakalamak zorundadırlar fakat aynı zamanda her kategoride yıllar geçtikce 
ilerleme kaydetmelidirler. Bu “ilerleme” hususu  Program için ana şarttır 
 
Program doping ve uyuşturucudan uzak bir felsefeyi benimsemektir. 
 
Uygunluk 
 
Program’a katılabilmek için ilgili kriterleri karşılayan  ve  Ülke SPOR KURUMU ile 
performans kriterleri hususunda  anlaşması olan bir Federasyona bağlı olan sporcular 
bağlı bulundukları Federasyon yoluyla başvuruda bulunabilirler. Her başvuru Ülke SPOR 
KURUMU’ na iletilmeden önce ilgili Federasyon tarafından kabul edilip onaylanmış 
olmalıdır. Bu işlem Federasyonun başvuru formunun 9. sayfasındaki duyuruyu 
imzalaması yoluyla yapılır.Federasyon onayı olmayan başvurular mali destek için 
Ülke SPOR KURUMU tarafından kabul edilmez.  
 
Spor branşlarında  onaylanmış  bir pist rekoruna sahip olan fakat seçilme kriterlerini çok 
az bir oranla kaçıran  ve Federasyon tarafından aday gösterilen sporculara da şans 
verilecektir. Bu gibi başvurular Ülke SPOR KURUMU için gerekli olan performans 
kriterlerine ilişkin bilgiler ile birlikte son karar için Ülke SPOR KURUMU na iletilecektir. 
 
Program’a ilişkin Takım Gelişim Destek Kategorisi Spor Özel Kriterleri’nde aksi 
belirtilmedikçe 23 yaş altı sporcular için kapalıdır. 
 

 

 



Program Katılım Şartları ile uyuşmayan durumlarda ödeneklerin bir kısmı veya 
tümü kesilebilir.  
 
Spor Özel Kriterleri 
 
Yayınlanmış olan özel spor kriterlerini karşılayan sporcular bağlı bulundukları 
Federasyon yoluyla Ülke SPOR KURUMU’ na başvuru formunu iletirler. 5 genel klasman 
kategorisi  Sporcuların faydalanabileceği destek seviyesini belirlemek için kullanılacaktır. 
 

- Anlaşmalı sporcular (Olimpik/Paralimpik madalya sporcuları) 
- Dünya Sıralaması (Olimpik/Paralimpik finalistler) 
-  Uluslar arası (Olimpik/Paralimpik için seçmeler) 
- Takım Gelişim Destek (Olimpik/Paralimpik için potansiyel 

Olimpik/Paralimpik Gençler Takım Desteği) 
 
Uluslar arası, Gelişim ve Gençler kategorisinde 2007 yılı için  yapılan başvurularda 
sporcuların 2007 yılı içinde ilgili kriterleri karşılamış olmaları şartı aranır. Spor Özel 
kriterlerinde aksi belirtilmedikçe Anlaşmalı  ve Dünya Klasmanı sporcularının son iki yılda 
gerekli kriterleri karşılamaları şartı aranmaktadır. 
 
Herhangi bir Kart Yılı dahilinde bir kategoriye sporcu bir kez dahil olduğu zaman o yıl 
içinde sporcunun kategori değiştirmesi imkansızdır. 
 
5 (Beş) Yıl Kuralı 
 
Ülke SPOR KURUMU her ayrı vaka için ayrı ayrı olmak üzere  kumu latif olarak beş yıllık 
bir dönemde herhangi bir kategori için ayni ve nakdi  destek  almaya hak kazanan 
sporcuların uygunluğunu Programın kurallarına uygun olarak yeniden incelemeye alabilir. 
Bu incelemenin amacı bu sporculara verilen mali veya diğer tip desteğin devam edip 
etmeyeceğine karar vermektir. Bu incelemenin yapılması esnasında Ülke SPOR 
KURUMU sporcuların; 
 
- Sporda son beş yılda kaydettikleri  ilerlemeleri 
- Program içinde son beş yılda kaydettikleri  ilerlemeleri 
- Sporda şu andaki durumları 
- Gelecek yıllardaki sporda ilerleme potansiyellerini dikkate alır. 
 
Bir Sporcu incelenme işlemi bittikten sonra eğer Ülke SPOR KURUMU o oyuncu 
hakkında  mali desteğin (veya diğer tip destek) kesilmesi hakkında bir karar verir ise bu 
kararını yazılı olarak hem sporcuya  hem de ilgili Federasyona bildirecektir. 
 
Hedef Belirleme 
 
Yıl süresince ödemelerin yapılabilmesi ve ilerlemenin değerlendirilebilmesi açısından 
temel şart olarak kapsamlı bir antrenman/yarışma ve spor bilimi/spor tıbbı programı “ 
Program” olarak Ülke SPOR KURUMU na yapılacak başvuruya eklenmelidir.  Bu işlemin 
yapılmaması başvuru formunun eksik olacağı anlamına gelmektedir ve başvuru 
Ülke SPOR KURUMU tarafından kabul edilmeyecektir. 
 
Başvuru formunda her yıl belirlenen hedefler daha önceki yıllarda belirlenen hedeflere 
göre ilerlemeyi de göstermelidir ve yakalanan hedefler aşılmış  olmalıdır. 
 
 Başvuru İşlemi ve Gözlem 

 

 



 
Belirlenen kriterleri yakalamış olan sporcular bağlı bulundukları Federasyonlardan 
başvuru formlarını alacaklardır. Bu form daha sonra tam olarak doldurulacak ve 
Federasyona geriye verilecektir. Form Ülke SPOR KURUMU na  iletilmeden önce 
Federasyon ve sporcu bir araya gelerek başvuruda belirtilen program hakkında 
müzakerelerde bulunacak ve karar verecektir. Program, daha önceki yıllara ait 
hedeflerden ilerleme kaydeden bir yarışma hedef anlaşmasını içermektedir. Bu işlem 
bittiği zaman sporcu ve Federasyon başvuru formunu imzalayarak inceleme için Ülke 
SPOR KURUMU na gönderecektir. 
 
Ülke SPOR KURUMU aşağıdaki hususları göz önüne alarak başvuruyu inceleyecektir: 
 
 Yerine getirilen kriter şartları 
 Yaş ve aşama gelişmeleri 
 Program ve Federasyon programı ile bağlantısı / ilişkisi 
 Programda belirlenen hedefler 
 Program dahilinde sporcunun kaydettiği ilerleme 
 Geçmişe ait performans kayıtları 
 
Başvuruların değerlendirilmesinden sonra Ülke SPOR KURUMU, Federasyon ile 
ödüllerin verilmesi hususunda görüşecektir. Başvuru formunda belirtilen Programda 
yapılacak olan herhangi bir değişiklik  önceden Federasyon ile müzakere edilmelidir. 
Daha sonra bu bilgi onay için Ülke SPOR KURUMU ‘ye iletilmelidir. 
 
Sporcuların performansları ve kaydettikleri ilerlemeye ilişkin izleme üçer aylık periyotlar 
da izlenecektir. Her sporcunun başvuru formunda belirtilen performansını incelemek 
üzere  Ülke SPOR KURUMU ilgili Federasyon ile görüşmeler yaparlar. Bu toplantıların 
sonunda elde edilecek olan muhtemel sonuçlar şöyle olabilir; 
 

• İnceleme sonucunda sporcunun performansı tatmin edici bulunabilir ve üçer aylık 
ödeme yapılabilir 

• İnceleme sonucunda sporcunun tatmin edici bir performansa sahip olmadığı 
belirlenir fakat üçer aylık ödemeler yapılır bunun yanında sporcuya ihtar niteliğinde 
bir mektup gönderilerek durumu izah edilir ve ilerideki üçer aylık ödemelerin 
yapılamayacağı bildirilir veya, 

• İnceleme sonucunda sporcunun performansı tatmin edici bulunmayabilir veya Ülke 
SPOR KURUMU için sporcu ve ilgili Federasyon hakkında değerlendirme  ve 
ödemelerin yapılması için yeterli bilgi olmadığından dolayı sporcu/oyuncu ileri 
dönemlerde yapılacak ödemelerden ve Ülke SPOR KURUMU nun uygun bulacağı  
dönem süresince tüm haklarından mahrum kalabilir.  

 
Başvuru Prosedürleri 
 
Ülke SPOR KURUMU , Programa katılan tüm Federasyonlar için başvuru formunu 
sağlayacaktır.. Üyesi olan sporculara formu sağlama Federasyonun yükümlülüğündedir. 
Sporcular Ülke SPOR KURUMU na son başvuru tarihi itibariyle ulaşabilmesi açısından 
başvurularının Federasyonlara belirlenen zaman içerisinde teslim etmelidirler. Sporcular 
başvuru formlarını el yazıları ile  isim yazarak imzalamalıdırlar (Basılı/ baskı harfleri 
içeren isimler geçerli değildir) ve imza gerektiren tüm alanlar dahil gerekli bölümleri tam 
olarak doldurmalıdırlar. Bu hususların eksik olması başvuru formunun dikkate 
alınmaması ile sonuçlanabilir veya gerekli işlemlerde gecikmelere sebep olabilir. 
Geç yapılan başvurular 

 

 



 
 İlan edilen son başvuru tarihinden sonra yapılan geç başvurular Ülke SPOR 
KURUMU tarafından alınış tarihi göz önüne alınarak orana göre tahsisat şeklinde 
değerlendirilecektir. 
 
Genç/ Gelişim takım Başvuruları  
Her Federasyonun  doldurması için ayrı  genç ve gelişim takım üye formları  verilecektir. 
Bu form, onaylanmış kriterleri karşılayan genç / gelişim kategorisindeki sporcuları 
tanımlar. Teklif edilen program, ücretler ve bunun yanında genç/gelişim 
kategorisindeki sporcuların nerede bulunduğuna/ yaşadığına  dair bilgiler her mali 
yılın başlangıcında başvuru formuna eklenecektir.  
 
Programınızı  alabileceğinizi tahmin ettiğiniz maksimum mali desteğe göre yapınız. 
Ülke SPOR KURUMU bu başvuruları değerlendirecek ve Federasyonlara mali 
tahsisatı yapacaktır. 
 
Orana göre verilen ödüller 
 
Daha önce seçilmemiş fakat 1 Ocak 2007 -30 Eylül 2007 (dahil) arası seçilme kriter 
performansını yakalayan  sporcular 2007 programı altında Mali Destek ve uygun  
seviyede Spor Bilimi ve Spor Tıbbı desteğini almaya hak kazandıkları  performans tarihi 
referans alınarak bu orana göre verilen ödüller şeklinde temin edeceklerdir. Herhangi bir 
sporcunun bu desteği alabileceği bilgisini Ülke SPOR KURUMU na iletmek ilgili 
Federasyon nun yükümlülüğündedir. Bu tip başvurular Ülke SPOR KURUMU na 
performans tarihinden sonra 4 hafta içerisinde iletilmelidir. Eğer başvurular bu tarihten 
sonra yapılır ise ödenek tahsisatları performans tarihine göre değil başvurunun yapılış 
tarihine göre yapılacaktır. 
 
Mali Destek Ödemeleri 
 
2007 yılı Program altında verilebilecek maksimum seviye direkt mali desteğe ilişkin 
bilgiler Ek  te belirtilmiştir. Ancak, ferdi sporculara tahsis edilecek olan mali destek kriterin 
ulaşıldığı yıldaki toplam bütçe göz önüne alınarak her durum için ayrı ayrı incelenir. 
(Örneğin sporcu 2006 yılında elde ettiği başarı için aldığı ödeneğin fazlasını 2007 yılı için 
alabilir). 
 
Her kategoride oyuncu/sporculara maksimum seviyede mali destek tahsisat  
garantisi yoktur.  
2007 Programı dahilindeki Uluslar arası, dünya klasmanı ve sözleşmeli kategoriler de 
bulunan sporculara ödeneklerin verilmesi üçer aylık dönemlerde direkt olarak banka 
hesaplarına ödeme yapılması yoluyla olacaktır. Bu işlem üçer aylık dönemlerde 
Federasyon ve Ülke SPOR KURUMU tarafından sporcunun performans durumu göz 
önüne alınarak  yapılacaktır.  Gelişim ve gençler kategorisi Federasyon takımının bir 
parçasıdır ve bunlara ödeme üçer aylık dönemlerde yine Federasyon ve Ülke SPOR 
KURUMU tarafından performans incelemesi yapılarak ilgili Federasyona yapılacaktır.  
Aşağıda 2007 yılı için ödeme dönemleri belirtilmiştir.  

• 1. Ödeme: Nisan 
• 2. Ödeme: Temmuz 
• 3. Ödeme: Ekim 
• 4. Ödeme: Aralık 

 

 



Yapılan ödemeler, sporcuların genel yaşam ve müsabaka  giderlerine ve  Ülke SPOR 
KURUMU na faturalanma şartı olmayan bazı harcamalarına  katkıda bulunmak üzere 
tasarlanmıştır .  
 
Sporcuların bu ödenekleri aldığı zaman bazı vergi yükümlülükleri olabileceği 
unutulmamalıdır. 
 
Performans Ödemeleri 
 
2007 Yılı Programının bir parçası olarak Gelişim, Uluslararası, Dünya sıralaması ve 
Sözleşmeli kategorilerde bulunan sporcular eğer o yıl içerisinde gerekli standardı yakalar 
iseler performans ödemesi alabilirler. Her spor branşına ait performans hedefleri spor 
özel kriterleri bölümünde belirtilmiştir. Gelişim takımındaki  üyelere yapılacak ödemeler 
ilgili Federasyona, diğer kategorideki ödemeler ise  direkt olarak sporcunun kendisine 
yapılacaktır. Sporcular yılda bir kez bu gibi bir ödeme alabilirler. 
 
Gelir Vergisi Yükümlülüğü 
 
Genel olarak,  antrenman ve müsabaka hususlarıyla ilgili olarak sporcuların yaptığı 
masraflar gelir vergisi hesaplanırken düşülmektedir. Bu gibi masrafların gerekliliği 
konusunda Gelir Vergisi  Memurlarını ikna etmek sporcunun yükümlülüğündedir. “Genel 
Yaşam Masrafları” ile ilgili olarak ödenen paranın bir kısmı diğer mesleklerde 
olduğu gibi doğrudan  gelir şeklinde kabul edilebilir. İşte bu kısım Gelir Memurları 
tarafından bireyin gelir vergisi kapsamında değerlendirilebilir. (sporcuların fiş / 
faturalarını yıl boyunca saklamaları tavsiye edilir). 
 
Ülke SPOR KURUMU bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 
 
Vergi Muafiyeti  
 
Başvuru sahipleri Kart Programı altında tüm bireylere yapılan ödemelerin 6500 € ve 
üzerindeki  kısmının vergi prosedürlerine tabi olduğunu dikkate almalıdırlar.  
 
6500 € ve üzerindeki tüm ödenekler için vergi muafiyeti sertifikası gereklidir. 
 
Mali olmayan destek  
Programa dahil olan sporcular  aynı zamanda mali olmayan destek kapsamındadırlar. 
 
Spor Bilimi ve Spor Tıbbı  Desteği  
Aşağıda belirtilen alanlarda Spor Bilimi ve Spor Tıbbı  Desteği mevcuttur 
 

Tüm Kategoriler 
 

Gençler, Gelişim,Uluslar arası, Dünya Sıralaması ve Kontratlı sporcular 
 

• Spor Beslenmesi : yılda 6 vizite kadar 
• Spor Fizyolojisi : yılda 6 vizite kadar 
• Spor Psikolojisi : yılda 6 vizite kadar 
• Spor Tıbbı  : Yılda 6 vizite kadar 
• Fizyoterapi  . Yılda 12 Vizite kadar 

 

 



• Spor Biyomekaniği : Bu hizmet sınırlıdır ve her vaka için ayrı ayrı 
değerlendirilerek verilecektir. 

Bu hizmetler Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi tarafından koordine edilen Spor 
Bilimi ve Tıbbi Destek Ağı yoluyla verilecektir. Sporcular bu hizmetlerden faydalanmadan 
önce  kendi performans müdürleri  veya Federasyonlar ile irtibata geçmelidir.  
 
Mali olmayan bu gibi destek hizmetlerinden faydalanmak için şahsi kartlar, sporcular 
gerekli evrakları gönderdikten sonra Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi tarafından 
verilecektir ve 31 Aralık 2007 tarihine kadar geçerli olacaktır. Milli Antrenör ve Sporcu 
Eğitim Merkezi Program dahilinde bu hizmetlerden faydalanma işlemini izleyecektir. 
 
Takım Sporları: Hokey,Zihinsel Engelliler Futbol sporları gibi takım sporları bu 
hizmetlerden performans planlarına göre faydalanacaklardır. 
 
İlave Spor Bilimleri ve Tıbbi Destek 
 
Fizyoterapi dahil bu hizmetlerden faydalanma talep etme sistemine  ve her vaka için ayrı 
ayrı değerlendirilerek  mümkün olacaktır. 
 
Bu hizmetler aşağıdaki üç kanaldan biri yoluyla talep edilebilir; 
 

• Federasyon Sağlık Memuru 
• Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi Sağlık  Memuru  
• Spor Tıbbı Danışmanı 

 
Federasyon Sağlık Memurları, Spor Tıbbı Danışmanları ve Milli Antrenör ve Sporcu 
Eğitim Merkezi Sağlık Memurlarının listesi Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi Web 
sayfasında mevcuttur. 
 
Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi, yukarıda belirtilen  üç kişinin herhangi 
birinden ilave kredilerin onaylandığına dair yazılı olarak bir belge  gelmedikçe ilave 
spor bilimi ve tıbbi kredilere dair ödemeyi yapmayacaktır ve gerekli hizmeti 
vermeyecektir. 
 
Bu ödemeler taraflarca üzerinde fikir birliğine varılan standart miktardan yapılacak 
ve bunun ötesinde hiçbir fazla hizmet Program dahilinde kapsama dahil 
olmayacaktır. 
 
Özel Tıbbi Hizmetler 
 
X-Ray (Röntgen) ve MRI gibi program harici özel tıbbi hizmetler sadece gerektiği zaman 
işleme konulacak ve bu hizmetin gerekliliğine ilişkin yazılı onay istenecektir. 
 
Özel Tıbbi hizmetler aşağıdaki kişilerin herhangi biri kanalıyla  istenebilir 
 

• Federasyon Sağlık Memuru 
• Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi Sağlık  Memuru  
• Spor Tıbbı Danışmanı 

 
Federasyon Sağlık Memurları, Spor Tıbbı Danışmanları ve Milli Antrenör ve Sporcu 
Eğitim Merkezi Sağlık Memurlarının listesi Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi Web 
sayfasında mevcuttur. 

 

 



 
 
Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi, yukarıda belirtilen  üç kişinin herhangi 
birinden ilave kredilerin onaylandığına dair yazılı olarak bir belge  gelmedikçe özel 
tıbbi hizmetlere  dair ödemeyi yapmayacaktır. 
 
Tıbbi Gözlem / İnceleme 
 
Program dahilindeki sporcu ve oyuncular için kapsamlı bir tıbbi ve fizyoterapi inceleme  
hizmeti mevcuttur. Programa katılımın bir şartı olarak oyuncu ve sporcuların yıllık olarak 
bu kapsamlı teste girmesi mecburidir. 
 
Eğitimsel Çalışma Grupları 
 
Program dahilindeki tüm sporcu ve oyuncular için spor konusunda  spesifik  , genel ve 
özel kategori (gençler) konularında eğitsel çalışma grupları  programı oluşturulacaktır. Bu 
çalışma grupları konusunda tarih ve konular önceden Federasyon ile müzakere edilecek 
ve sporcu ve oyunculara bilgi gönderilecektir. 
 
Antrenman Tesislerine Erişim 
 
Program dahilindeki her sporcu yılda iki hafta ücretsiz olarak Milli Antrenör ve Sporcu 
Eğitim Merkezi de  kalabilir. 
 
Yurt Dışındaki Oyuncu / Sporcular 
 
Yurt dışındaki oyuncu ve sporcular da Ülkede   bulunanlar gibi aynı hizmetlerden 
faydalanabilirler. Bu kişilerin denizaşırı hizmetlerden faydalanmaları  için gerekli şartlar 
Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi tarafından belirlenir.  
 
Program dahilinde Mali Destek ve Diğer Hizmetlere Ulaşım 
 
Program dahilindeki ödemeler üçer aylık dönemlerde Federasyon ve Ülke SPOR 
KURUMU  arasında yapılacak görüşmeler sonucunda Gelişim ve Gençler seviyesinde 
Federasyonlara Uluslar arası ve üzeri  seviyede direkt olarak sporculara yapılır.  
 
Seçilen sporcular üçer aylık toplantılar ve belirtilen  son tarihler öncesinde aşağıdaki 
belirtilen evrakları göndermelidirler. 

 
İlk Çeyrek Dönem 

 
• Sizden istendiği zaman anti-doping birimine Programa seçilme tarihinden en az üç 

ay süre öncesini kapsayan , Kapsamlı ve sporcunun şu an nerede bulunduğuna 
dair belgeyi gönderiniz. 

• Eğer ödenek 6500 € miktarına eşit veya bu miktarı geçmekte ise geçerli bir vergi 
muafiyet belgesi veriniz. 

•  Eğer sporcu 2007 Programı altında ödenek aldıysa Temmuz – Aralık 2007 
dönemlerini kapsayan bir harcama ve performans/yarışma raporu veriniz. 

 
İkinci Çeyrek Dönem 

 

 

 



• İstendiği zaman Anti-Doping Birimine ikinci derecedeki sporcuların nerede 
bulunduğuna dair formu gönderiniz. 

 
Üçüncü Çeyrek Dönem 

 
• İstendiği zaman Anti-Doping Birimine üçüncü derecedeki sporcuların nerede 

bulunduğuna dair formu gönderiniz. 
 
• Ülke dışında ikamet etmedikçe Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi tarafından 

koordine edilen Kart Programı Çalışma Gruplarına katılınız. 
 

• İşin ehli tıbbi gözlem personeli ile birlikte tıbbi gözlem işlemine geçiniz. 
 

Dördüncü  Çeyrek Dönem 
 

• İstendiği zaman Anti-Doping Birimine dördüncü derecedeki sporcuların nerede 
bulunduğuna dair formu gönderiniz 

 
Başvuru İşleminde Federasyonların  yerine getirmesi gereken şartlar 

 
Federasyonlar  aşağıdaki hususları yerine getirmelidirler 

 
• Başvuru sahibine ilişkin tüm bilgilerin temin edildiğinin ve tüm başvuru formlarının 

eksiksiz olarak doldurulduğunun garantisini vermek zorundadırlar. 
• Gelecekteki referanslar açısından her başvurunun bir kopyasını saklamalıdırlar. 
• Sadece Program için gerekli şartları sağlayan başvuruları iletmelidirler. 
• Başvuruyu Federasyonun  yetkili üyesine onaylatmalıdır. 

 
Sadece aşağıdaki şartlarda başvurular dikkate alınacaktır; 
 

• Ülke SPOR KURUMU tarafından resmi kapanış tarihi öncesi veya resmi kapanış 
tarihinde alınan başvurular, 

• “2007 Resmi Başvuru Formu” ile   yapılan başvurular 
• Sporcu / Oyuncu tarafından onaylanan başvurular, 
• Resmi  Federasyon adına onaylanmış başvurular 
 
Programın Yönetilmesi İşleminde Federasyonların  Yerine Getirmesi Gereken 
Hususlar 

 
Program dahilinde Gençler ve Gelişim kategorisindeki tahsisatların düzenli  bir şekilde 
idare edilmesinden Federasyonlar sorumludur. 
 

1. Federasyonlar, aşağıdaki hususları garanti etmelidirler; 
• Program dahilindeki ödemelerin ödül şartlarına uygun olarak yapıldığını 
• Ödemelerin Federasyon yıllık bütçesinde ayrı olarak tanımlandığını ve buna 

göre yapıldığını. 
 

2. Takvim yılının sonunda Federasyon talep üzerine Ülke SPOR KURUMU nun 
“Yüksek Performans Birimine”  Program dahilinde üyelerine verilen ödüller ve 
ödeme ve muhasebe mekanizmasının nasıl uygulandığı hakkında  kapsamlı 
olarak   bir rapor verir.  

 

 

 



3. Herhangi bir sebepten dolayı sporcu veya oyuncu verilen ödülün bir kısmını veya 
tümünü ret ederse veya sporcu veya oyuncu  daha fazla Programı takip 
edemeyeceğini beyan ederse o zaman, Federasyon bu konuyu görüşmek üzere 
Ülke SPOR KURUMU nu  bilgilendirmek zorundadır. 

 
Herhangi bir Anti-doping Kuralı İhlali   
 
Bir sporcunun herhangi bir anti-doping kuralı ihlali durumunda başvurusu  seçilememe  
ile sonuçlanırsa Ülke SPOR KURUMU Sporcu/oyuncunun Programa katılmasını 
reddetme yönündeki  yargı hakkını kendisinde saklı tutar. Bu hakkı kullanırken Ülke 
SPOR KURUMU her vakayı ayrı ayrı inceleyerek şartları ve bahse konu sporcuya mali ve 
diğer tip desteğin  verilmemesi durumunda ortaya çıkacak olan  sonuçları  
değerlendirerek  kararını verir. 
 
 
İtiraz Süreci / İşlemi 
 
Oyuncu ve sporcular, Programa dahil olup olamama, verilen ödeneklerin tahsis ölçüsü ve 
Kart kategori tahsisi gibi  Ülke SPOR KURUMU tarafından verilen kararlara itiraz 
edebilirler. yapılacak olan bu itirazlar ödüllerin verilme duyurusu yapıldıktan sonra 
Federasyonlarda  mevcut olan İtiraz Formu yoluyla yapılmak zorundadır.Bu gibi itirazlar 
oyuncunun kendisi tarafından bağlı bulunduğu Federasyon yoluyla yapılmalıdır.  Bu gibi 
bir itiraz ile ilgili Ülke SPOR KURUMU nun vereceği karar nihai ve bağlayıcı niteliktedir ve 
aynı konuda daha sonra bir itiraz yapılamaz. 
 
Yukarıda bahsedilenler dışında Ülke SPOR KURUMU kararları nihai ve bağlayıcı 
niteliktedir ve itiraz etme hakkı yoktur. Eğer bir oyuncu veya sporcu kendi hakkında 
verilen kararın eksik ve yanlış bilgilere dayandığına veya adil olmadığına inanıyor ise 
direkt olarak Ülke SPOR KURUMU ile irtibata geçmelidir. 
 
Değişiklikler 
 
Ülke SPOR KURUMU  zaman zaman  Programa Katılım şartlarını değiştirme hakkına 
sahiptir. 
 
Katılım Şartları 
 
1. Oyuncular ve/veya Sporcular aşağıdaki şartları kabul etmektedirler 
 

• Programa Katılım şartlarını yerine getireceklerini ve bu şartlara uyacaklarını, 
• Ülke Anti-Doping kurallarına uyacaklarını 
• Milli Anti-Doping Programına katılacaklarını ve istendiği zaman müsabaka içi ve 

dışı teste tabi olacaklarını 
• Yıl boyunca Ülke SPOR KURUMU na üçer aylık dönemlerde gerçek verileri 

kapsayan nerede bulunduklarına dair bilgiyi ileteceklerine, 
• Nerede bulunduklarına ilişkin formun içeriklerine uyacaklarına, 
• Ülke dışında ikamet etmedikleri sürece Kart Programı Çalışma Gruplarına 

katılacaklarına 
• Başvuru formunda belirtilen programı ileteceklerini ve bu programı takip 

edeceklerini 
• İstisnai durumlar hariç  spor dalları ile ilgili milli şampiyonalara ve Federasyon ile 

fikir birliğine varılan en az bir uluslar arası şampiyonaya katılacaklarını 

 

 



• Basın ve sınırlı sayıda kamu reklam formları yoluyla Ülke SPOR KURUMU 
ve/veya Federasyonun gerekli olduğu hallerde reklam faaliyetlerine katılacaklarını 

• Federasyon için Program dahilinde yarışmalara katılmak için amatör konumunu 
korumak 

• Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi tarafından yıllık olarak düzenlenen tıbbi 
gözlem/inceleme işlemine katılmak 

• Sporcu arkadaşları,Federasyon ve Ülke SPOR KURUMU ile  sporcuya yakışır bir 
şekilde  saygılı ve iyi ilişkiler içinde olmak 

• Programa ilişkin herhangi bir Ülke SPOR KURUMU kararına bağlı olmak ve bu 
kararlar doğrultusunda işbirliği yapmak 

 
2. Eğer, sporcuya ait olan nerede bulunduğuna dair belge Ülke SPOR KURUMU 

tarafından son tarih  itibariyle  alınmadıysa veya tam olarak  doldurulmadıysa Ülke 
SPOR KURUMU üçer aylık ödemeleri yapmayabilir. 

 
3. Bir sporcu/oyuncu Ülke SPOR KURUMU tarafından verilen son tarih itibariyle üçer 

aylık zaman dilimi içinde nerede bulunduğuna dair formu Ülke SPOR KURUMU na 
göndermez ise ve  bu konuda iki yazılı ihtar alır ise bu sürenin 18 ay öncesinden 
başlamış olarak Anti-Doping kuralı ihlal etmiş olacaktır. 

 
4. Bir sporcu/oyuncu 18 ay süresince üç defa anti-doping testine girmez ise anti-doping 

kuralı ihlal etmiş sayılacaktır. Bu durum hakkında sporcuya ihtar verilecektir. 
 
5. Ülke SPOR KURUMU nun sporcuyu herhangi bir anti-doping kuralını ihlal ettiğine dair  

yaptığı ihbarname tarihinden itibaren ödenekleri kesilecektir ve bu ihlalin kesin olarak 
yapılıp yapılmadığına dair nihai karar verilinceye kadar ödenekler verilmeyecektir. 

 
6. Anti-Doping Kuralının ihlal edilmediğine dair nihai karar verildiği takdirde ödeneği 

durdurulan paralar hemen sporcuya ödenir. 
 
7. Anti-Doping kuralının ihlal edildiğine dair nihai karar verildiği   fakat uzaklaştırma  

süresinin göz ardı edildiği durumlarda verilmeyen ödenekler sporcuya ödenecektir. 
 
8. Anti-Doping kuralının ihlal edildiğine dair nihai karar verildiği   fakat uzaklaştırma  

süresinin uygulandığı durumlarda sporcuya  verilen tüm paralar Ülke SPOR 
KURUMU,Federasyon ve diğer spor kurumlarınca geri alınır ve  sporcuya sağlanan  
her türlü  destek kesilir. 

 
9. Program dahilindeki bir sporcu katılım şartlarını yerine getirmez ise Ülke SPOR 

KURUMU ; 
a) Bahse konu sporcuya ödenek verilmesini engelleyebilir veya  
b) Bahse konu sporcu/oyuncunun aldığı paraları Ülke SPOR KURUMU na  geri 

ödenmesi gereken anlaşma borcu olarak kabul edip  yasal yolları takip ederek 
geri talep edebilir 

c) Bu gibi bir karar verilirken Programın Uygulanması hususları göz önüne alınır. 
 
Başvuruların İletilmesi 
 
Başvurular ilgili Federasyonlara  06 Ocak 2007 tarihine kadar iletilmek zorundadır. 

 
 
 

 

 



2007 YILI  
ELİT  SPORCULAR İÇİN ULUSLAR ARASI KART PROGRAM REHBERİ 

 
Bu evrak Rehber niteliktedir. Tüm belge içinde yer alan bölümlere referanslar 

yapılmıştır ve rehbere ait tüm metinleri tam olarak okuyarak anlamış olmak 
sporcunun sorumluluğundadır. 

 
 
1. Giriş 
 
  Kart Programı, finallere ulaşmada potansiyel sergileyen, Olimpiyatlar ve 

Paralimpik Olimpiyatlarda madalya kazanma hakkını elde etmiş olan sporculara 
yöneliktir. 

 Kart’a dahil olan sporcular Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi yoluyla  
sağlanan ilave spor bilimi/tıbbı hizmetlerinden yararlanacaklardır. 

 Genel yaşam giderleri Dünya Klasmanı ve Uluslar arası Kategorilerdeki  
sporculara direkt olarak ödenecektir .Ancak  sporculardan Federasyon 
programlarına katkıda bulunmaları istenebilir. 

 Gelişim ve Genç kategorideki Kart sporcuları Federasyon takım programları 
yoluyla mali destek alacaklardır. 

 
2. Amaç  
 Sporcular Program’a girebilmek için hedeflenen performansa ulaşmalı ve bu 

sistem içinde kalabilmek için  başlıca  uluslar arası müsabakalarda ilerleme 
kaydetmelidirler.  

 Kart Programı  kesinlikle uyuşturucu/doping  olmayan bir yaşam biçimini 
benimsemiş sporcular için geçerlidir. 

 
3. Uygunluk 
 Kart Programı  için başvuru, sporcuların Federasyon ile Ülke SPOR KURUMU 

arasında karar verilen performans kriterlerini yakalamış olmaları şartına bağlıdır. 
 Tüm başvuru formları Federasyon tarafından onaylanmış olmalıdır. 
 Gelişim Kategorisi,  kriterlerde aksi belirtilmediği durumda normal olarak 23 yaş 

altı sporcular içindir. 
 İstisnai durumlarda, belirlenen hedeflere ulaşamayan ama onaylanmış  bir pist 

rekoruna sahip olan  sporcular Kart Programı  için dikkate alınabilirler. 
 

4. Spor özel kriterleri 
 
 Kart Destek seviyesini belirlemek için kullanılacak 5 genel klasman  kategorisi 

vardır. Bunlar; 
 

Anlaşmalı Sporcular – Dünya Klasmanı- Uluslar arası- Gelişim Takımı –  
Genç Takım 

 
 2007 Yılı Uluslar arası, Gelişim ve Genç kategorilerinde  Kart Programı için 

başvuracak olan sporcular 2006 yılı performans kriterlerini yakalamış olmak 
zorundadırlar. 

 Anlaşmalı ve Dünya Klasmanı sporcuları 2005ve 2006 yıllarına ait kriterleri 
yakalamış olmalıdırlar. 

 
 
5. Orana göre Ödüller 

 

 



 
 1 Ocak- 30 Eylül 2007 tarihleri arasında klasman kriterleri performansına ulaşan 

sporcular, orana göre mali yardım ve destek hizmetleri için başvuruda 
bulunabilirler. 

 Bu gibi orana dayalı ödenekler için başvurular, performans tarihini müteakiben dört 
(4) hafta içinde Ülke SPOR KURUMU tarafından alınmalıdır. 
 

6. Başvuru Süreci, İşlemi  ve İzleme  
 Federasyonların sporculara şart koşulan performans hedefleri için formları 

göndermeleri. 
 Sporcuların -  Federasyon ile fikir birliğine varılmak üzere- antrenman ve yarışma 

programlarını belirten formları doldurarak  Federasyon’ a  geri göndermeleri. 
 Doldurulan formun Ülke SPOR KURUMU na onay ve faaliyete geçirilme için 

gönderilmesi. 
 Antrenman ve/veya yarışma programlarında yapılacak olan herhangi bir değişim  

konusunda önceden Federasyon ve Ülke SPOR KURUMU ile fikir birliğine 
varılmalıdır. 

 Sporcunun hedefler doğrultusunda gösterdiği ilerleme Federasyon ve Ülke SPOR 
KURUMU arasında her üç ayda bir yapılan toplantılar ile Rehberde verilen yedi 
başlık altında izlenir.(4.sayfa,4.paragraf). 

 İlerleme başarılı olur ise Kart’ın sağladığı avantajlardan  faydalanma devam eder. 
Eğer, başarılı olmaz ise sporcuya bir uyarı mektubu ile bu avantajlardan daha 
fazla yararlanamayacağı bildirilir. 

 
7. Hedef Belirleme  
 İlerleme başvuru formunda belirlenen hedeflere göre değerlendirilecektir. 

Sporculara mali destek belirledikleri programlara devam etmeleri için sağlanır. 
 Bir önceki yılda elde edilen hedeflere göre net olarak daha fazla bir ilerleme 

kaydedilmelidir. 
 

8. Beş Yıl Kuralı  
 Ülke SPOR KURUMU, Kart  Programı avantajlarından yararlanan sporcuların 

uygunluklarını her beş yılda bir yeniden gözden geçirebilir. 
 Bu inceleme sporcunun yararlandığı avantajların kesilmesi ile sonuçlanabilir. 
 Bu gibi bir durumda sporcunun itiraz hakkı vardır. 

 
9. Direkt- Mali Destek  
 Mali desteğin detaylarına ilişkin bilgiler rehberin Ek-1 bölümünde belirtilmiştir. 
 Ödenekler her durum için ayrı ayrı tahsis edilir ve herhangi bir sporcuya 

maksimum düzeyde mali destek verilmesine ilişkin bir garanti yoktur. 
 2007 yılı içinde Uluslar arası, Dünya Sıralaması ve Anlaşmalı sporculara ilişkin 

kategorilerde mali yardım her çeyrek dönemde olmak üzere (üç ayda bir) 
sporcunun direkt olarak banka hesabına yatırılır. 

 Gelişim ve Genç kategorideki sporcular her üç ayda bir kendilerine ait Federasyon 
takım programları yoluyla desteği alırlar. Takım tahsisatları Federasyonlara  
yapılacaktır. 

 Yönetim birimleri genç ve gelişim takım ödüllerini takım programlarını geliştirilmek 
için en hassas şekilde kullanma hakkına sahiptir. 

 Aşağıda 2007 yılı ödeme dönemleri belirtilmiştir. 
 

1. ödeme: Nisan 

 

 



2. ödeme: Temmuz 
3. Ödeme: Ekim 
4. Ödeme: Aralık  

 Genel geçim  ve müsabaka  masraflarına katkıda bulunmak için sporculara verilen 
ödenek için Ülke SPOR KURUMU’ na fatura ibraz edilme zorunluluğu yoktur. 

 Bu ödeneklerden ortaya çıkacak  olan vergi yükü (eğer olursa) sporcuya aittir.  
10. Performans Ödemeleri  
 2007 yılı Programının  bir parçası olarak Gelişim, Uluslar arası,Dünya Sıralaması ve 

Anlaşmalı kategorilerde bulunan sporcular bir “ Teşvik Ödülü” alabilirler. Belirlenen 
performans hedefi Federasyon ve Ülke SPOR KURUMU tarafından müzakere 
edilerek spor kriterlerine dahil edilecektir. 

 Gelişim Takım üyeleri için ödemeler bir kez olarak direkt Federasyona, diğer 
kategorilerde ise direkt olarak sporculara  ödeme yapılacaktır. 

 Her sporcuya yılda bir kez Performans Teşvik Ödemesi (PIP) yapılır 
 
11. Gelir Vergisi   
 Gelir Vergisi Memurlarına masraflar hakkında açıklamalarda bulunmak sporcunun 

sorumluluğundadır. 
 “Genel geçim  masrafları ve giderleri “ amaçlı verilen ödeneklerin “Gelir” olarak 

kayda geçebileceği de unutulmamalıdır.  
12. Vergi Prosedürleri  
 Sporcular 6.500€ ve daha fazla ödenek için Ülke SPOR KURUMU’ na  ödeme 

öncesi  şu an geçerli bir vergi sertifikası vermelidirler. 
 Vergi mevzuatı hususunda detaylı belgeler ektedir. 
 Yurtiçinde ikamet etmeyen Kart’lı sporcular için  Vergi Muafiyet Belgesi başvuru 

formu gereklidir.  
13. Mali Olmayan Destek  
 Kart’a dahil olan tüm sporcular mali-olmayan destek kapsamına girerler. 
 Rehberde belirtilen bu gibi hizmetler Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi 

tarafından koordine edilmektedir. 
 Rehberin 8. ve 9.sayfalarında spor bilimi ve tıbbi hizmete ilişkin hizmetler 

belirtilmiştir. 
 Bu hizmetler, Federasyon spor bilimi ve tıbbi destek programlarına ek olarak 

verilmektedir. 
 Programa katılım konusunda  tüm Kart’lı sporcular için tıbbi bir incelemenin şart 

olduğu unutulmamalıdır. 
 İlave destek hizmetleri avantajlarından faydalanma Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim 

Merkezi yoluyla olacaktır ve bu avantajlar  onaylı hizmet sağlayıcıları tarafından 
tedarik edilecektir. 

 Federasyon ile müzakere edilerek önceden Eğitsel çalışma grupları 
oluşturulacaktır ve sporculara direkt olarak duyurulacaktır. 

 Kart’a mensup her sporcu Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezinde   yılda iki 
haftalığına ücretsiz olarak antrenman / hazırlık yapma hakkına sahiptir.  

14. Başvuru Prosedürü 
 
 Ülke SPOR KURUMU başvuru formlarını tüm Federasyonlara dağıtacaktır. 
 Sporcular makul bir zaman içerisinde başvurularını yapacaklar ve formları elle 

imzalayacaklardır. 

 

 



 Geç verilen başvurular o yıl için orana göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
 Tüm Kart’lı sporcular nerede bulunduklarına dair formları Kart başvuruları ile veya 

Ülke SPOR KURUMU anti-doping birimi tarafından belirtildiği  şekilde iletilecektir. 
 Sporcuların nerede ikamet ettiklerine dair formlar olmadan ödeme 

yapılmayacaktır. 
 Herhangi bir Kart yılı içinde özel bir kategori için seçilen sporcu yılın geri kalanında 

ise aynı kategoride kalacaktır. 
 
15. İtiraz İşlemi  
 Sporcular Uluslararası Kart Programı hususunda Ülke SPOR KURUMU  

kararlarına karşı itirazda bulunabilirler. 
 Bu gibi itirazlar uygun formlar yoluyla yapılmak zorundadır. 
 İnceleme Komitesi bağımsız bir kurumdur ve bu gibi itirazları değerlendirir. 
 Sporcu İnceleme Komitesi önünde Duruşma isteme hakkına sahiptir. 

 
16. Yönetim  
 Ödemeler, Rehberin 12. ve 13. sayfalarında belirtilen prosedürler ve şartlara göre 

üç ayda bir olarak Federasyonlar ve sporculara yapılacaktır. 
 Her üç ayda bir yapılan toplantıların sonucunda ödemeler üç ayda bir 

Federasyonlar ve sporculara yapılacaktır. 
 Ülke SPOR KURUMU tarafından ilgili üç aylık dönemi kapsayan kapsamlı, kesin  

ve doğru bilgiler taşıyan  ikamet formu her üç ayda bir talep edilir. 
 İstendiği zaman vergi bilgileri ibraz edilir. 
 Başvuru formunda belirtilen ve Federasyon ile fikir birliğine varılan Antrenman ve 

yarışma programları hassasiyetle takip edilmelidir. 
 Yetkili bir tıbbi gözlem üyesi tarafından yapılacak olan tıbbi gözlem gerekli bir 

şarttır. 
 Ülkede yaşayan Kart’lı sporcular için  Milli Antrenör ve Sporcu Eğitim Merkezi’nin 

organize ettiği çalışma gruplarına katılım gerekli bir şarttır. 
 
17. Değişiklikler  
 Ülke SPOR KURUMU gerekli gördüğü yerlerde program çizelgesini değiştirme 

hakkını saklı tutar.  
18. Katılım Şartları  

 Rehberin 18. Bölümünde (14,15,16. sayfalar) belirtilen şartları taşıyor olmak 
sporcunun sorumluluğundadır. 

 Kart’lı sporcular İlgili Ülke Anti-Doping Kurallarına bağlı kalmak zorundadır. 
 Yıllık antrenman ve yarışma planları Federasyon ile müzakere edilmeli ve Kart 

Başvuru Formuna dahil edilmelidir. 
 İstisnai durumlar haricinde, tüm Kart’lı sporcular Milli Şampiyonalara katılmak 

zorundadırlar. 
 İstendiği zaman Kart’lı sporcular Federasyon ve Ülke SPOR KURUMU nun 

onayladığı medya faaliyetlerinde bulunarak bunları destekleyeceklerdir. 
 Tüm Kart’lı sporcular Federasyon Tüzüğündeki şartlara uymak zorundadırlar. 
 Sporcular, SPOR KURUMU anti-doping kurallarını kabul etmek zorundadırlar. 

 
 
 

Performans Programı & Uluslararası Kart Programı için  

 

 



Belirleyici Kriterler 

 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli • Dünya Sıralamasında ilk 3 

• Dünya Şampiyonalarında ya da Dünya Olimpiyat Oyunlarında 
madalya sahibi olmak 

Ayrıca, önceki iki takvim yılında düzenlenen Dünya 
Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında “A” standardı 

almış olmak. 
Dünya Sınıfı • Dünya Sıralamalarında 4–8 

• Dünya Salon Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupasında madalya sahibi olmak 
• Avrupa Şampiyonasında madalya sahibi olmak (Açık Saha ve Cross 

Country ) 
• Dünya Cross Country’de ilk 6 içinde yer almak 
• Dünya Pist ve Alan Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında 

finalist olmak ya da yarı final olmayan maraton, yürüme yarışı, 10 000 
m kupalarında ilk 12’de yer almak 

• Bayrak Yarışı Avrupa Şampiyonasında kazanan olmak 
Ayrıca, önceki iki takvim yılında düzenlenen Dünya 

Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında “A” standardı 
almış olmak. 

Uluslar arası • Dünya Sıralamalarında 9–16 
• Avrupa Şampiyonalarında 4–8 
• Bayrak Yarışı Avrupa Şampiyonalarında 2–4 
• Avrupa Salon Şampiyonalarında ilk 3 
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında ilk 3 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupalarında ilk 6 
• Dünya Salon Şampiyonalarında finalist 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupalarında 4–8 
• Dünya Cross Country’de 7–16 
• Dünya Öğrenci Oyunları Şampiyonu 
• Dünya Şampiyonlarında ya da Olimpiyat Oyunlarında 9 ya da 13–16  
• Son 12 ay içinde Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat 

Oyunlarında ‘A’ standardı 
• Bayrak yarışı elemelerinde ya da Son 12 ay içinde Dünya 

Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında ‘A’ standardı 
Atletler, Şampiyona Değerlendirmesi ile birlikte, önceki iki takvim 
yılında düzenlenen Dünya Şampiyonaları ya da Olimpiyat Oyunları 

için ‘A’ standardına sahip olmalıdır. 
2007  
Gelişme Çağı 2006 Performansı 
26 altı 
1982 doğumlu 

• Dünya Üniversite Oyunlarında madalya sahibi olmak 
• Dünya Üniversite Oyunları Bayrak Yarışları Şampiyonu 
• Avrupa Şampiyonalarında 9–12 
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 4–12 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupalarında 7–16 
• Dünya Cross Country  Şampiyonalarında 17–24 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupalarında 9–24 

 

 



• Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında “B” standardı 
25 altı 
1983 doğumlu 

• Dünya Üniversite Oyunlarında madalya sahibi olmak 
• Dünya Üniversite Oyunları Bayrak Yarışları Şampiyonu 
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 4–16 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupalarında 7–16 
• Dünya Cross Country  Şampiyonalarında 17–24 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupalarında 9–24 
• Avrupa Şampiyonası Seçilme Standardı 

24 altı 
1984 doğumlu 

• Dünya Üniversite Oyunlarında madalya sahibi olmak 
• Dünya Üniversite Oyunları Bayrak Yarışları Şampiyonu 

 
 • Avrupa U23 Şampiyonasında ilk 3 

• Avrupa Açık Saha Şampiyonalarında 4–16 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupalarında 7–16 
• Dünya Cross Country  Şampiyonalarında 17–24 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupalarında 9–24 
• Avrupa Şampiyonası Seçilme Standardı 

23 altı 
1985 doğumlu 

• Dünya Üniversite Oyunlarında ilk 8 
• Avrupa U23 Şampiyonasında ilk 8 
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 17–32 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupalarında 17–32 
• Dünya Cross Country  Şampiyonalarında 25–50 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupalarında 25–50 
• Dünya Üniversite Oyunları Standardı 

22 altı 
1986 doğumlu 

• Dünya Üniversite Oyunlarında ilk 8 
• Avrupa U23 Şampiyonasında ilk 8 
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 17–32 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupalarında 17–32 
• Dünya Cross Country Şampiyonalarında 25–50 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupalarında 25–50 
• Avrupa U23 Şampiyonası Seçilme Standardı 

21 altı 
1987 doğumlu 

• Avrupa Gençler Şampiyonasında madalya sahibi 
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 8 
• Avrupa Gençler Cross Country Şampiyonasında ilk 6 
• Avrupa Gençler Yürüme Yarışı Kupasında ilk 6 
• Dünya Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 24 
• Avrupa U23 Şampiyonası Seçilme Standardı 

Genç Takımı  
21 altı 
1987 doğumlu 

• Avrupa Gençler Şampiyonasında ilk 8 
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 16 
• Dünya Gençler Şampiyonası Seçilme Standardı 

20 altı 
1988 doğumlu 

• Avrupa Gençler Şampiyonasında ilk 8 
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 16 
• Avrupa Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 12 
• Dünya Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 24 
• Avrupa Gençler Şampiyonası Seçilme Standardı 

 

 



19 altı 
1989 doğumlu 

• Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivalinde ilk 8 
• Dünya Gençlik Şampiyonasında ilk 16 
• Avrupa Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 16 
• Dünya Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 30 
• Avrupa Gençler Şampiyonası Değerlendirme Standardı 

18 altı 
1990 doğumlu 

• Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivalinde ilk 8 
• Dünya Gençlik Şampiyonasında ilk 16 
• Avrupa Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 25 
• Dünya Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 40 
• Avrupa Gençler Şampiyonası Seçilme Standardı 

17 altı 
1991 doğumlu 

• Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali Seçilme Standardı 

16 altı 
1992 doğumlu 

• Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali Seçilme Standardı 
 

 
 

• 2007 oyunlarına hak kazanmak için, 2006 sezonunda başarılı bir performans sergilenmesi 
gerekir. 

Performans teşvik ödemesi 
• Performans teşvik ödemesine ilişkin detaylar konusunda Ülke Spor Konseyi ile 

mutabakata varılmalı ve yıl içinde sonraki bir tarihte yayınlanmalıdır. 
 
Şartlar ve Koşullar 
• Genç kategorisinde ve gelişme kategorisinde yer alan bir atletin her yıl ilgili kriteri 

yerine getirmiş olması gerekir. 2007 yılı desteğine hak kazanmak için 2006 yılında 
başarılı performans gösterilmiş olması gerekir. 

• Uluslararası kategoride yer alan ve Dünya Şampiyonu veya Olimpiyat Oyunları ‘A’ 
değerlendirme standardını elde eden bir atlet bir yıllık bir desteğe hak kazanmış 
demektir. 

• Uluslararası kategoride yer alan ve hem şampiyonluk derecesini / sıralamasını 
başarmış hem de bir şampiyonluk derecesi standardını elde etmiş bir atlet iki yıllık 
bir desteğe hak kazanmış demektir. 

• Uluslararası kategoride yer alan ve bir şampiyonluk derecesini elde eden bir atletin, 
bir yıllık desteğe hak kazanması için aynı sezonda ya da önceki sezonda Dünya 
Şampiyonu ya da Olimpiyat Oyunlarında ‘A’ standardını alması gerekir. 

• Dünya Sınıfı kategorisinde yer alan ve ilgili kriteri sağlamış bir atlet iki yıllık desteğe 
hak kazanmıştır 

• Genç kategorisinde yer alan bir atletin fondan yararlanabilmesi için 1992’de ya da 
daha önce doğmuş olması gerekir. 

• Bir şampiyonluk derecesini / sıralamasını elde etmiş bir atlet yalnızca bir yıllık bir 
desteğe hak kazanabilir. Bu atletin, bir sonraki yıl için de desteğe hak kazanabilmesi 
için ‘A’ standardını başarması gerekir. Bu, atletin kariyerinde yalnızca bir kere 
uygulanacaktır. 

 

 



 
 
2007 yılı kriterlerinin geçerli olduğu spor dalları: 
 
Okçuluk 

Atletizm 

Badminton 

Boks 

Kanoculuk 

Serebral Palsi Sporları (Boccia, futbol) 

Clay pigeon shooting 

Bisiklet 

Eskrim 

Hokey 

Judo 

Kürek 

Yelkenli 

SSAI (atıcılık) 

Yüzme 

Masa tenisi 

Tenis 

Triatlon 

Halter 

Tekerlekli sandalye sporları 
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SPOR DALI: OKÇULUK  
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 

SPOR DALI: OKÇULUK 
  2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 
 

• Olimpiyat disiplininde Dünya Şampiyonalarında madalya 

• Olimpiyat Oyunlarında madalya 

• Olimpiyat disiplininde Dünya Sıralamalarında birincilik 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Olimpiyat disiplininde Dünya Sıralamalarında ilk 4 

• Olimpiyat disiplininde Dünya Şampiyonalarında ilk 8 

• Olimpiyat Oyunlarında ilk 8 

• Bir Olimpiyat disiplininde Avrupa Şampiyonluğu 

Uluslararası  
 
 

• Olimpiyat disiplininde Dünya Sıralamalarında ilk 12 

• Olimpiyat Oyunlarında ilk 16 

• Olimpiyat disiplininde Avrupa Şampiyonalarında ilk 4 

• Olimpiyat disiplininde Dünya Sıralamalarında ilk 32 

• Dünya Şampiyonalarında ilk 32 (Olimpiyat disiplininde) 

• Olimpiyat oyunlarında ilk 32 

• Bir Olimpiyat disiplininde Avrupa Şampiyonasında ilk 8 

• 2 ile 1245 puan artı Dünya / Olimpiyat Şampiyonalarında ilk 
64 ya da Avrupa Şampiyonalarında ilk 16 ya da Dünya 
Sıralamalarında ilk 64 

Gelişme Çağı 
 
 

• 2 ile 1245 puan artı Grand Prix branşında iki ilk 64 
pozisyonu ve 23 yaş altı 

Genç Takımı 
 
 
 

• 2 ile 1150-1200 puan artı Gençler Avrupa 
Şampiyonalarında ilk 32 

 

 

 

 



 
SPOR DALI: Atletizm (Paralimpik) 

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: Atletizm (Paralimpik) 

Kategori  2007 Kriterleri 
ISC Sözleşmeli 
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Atletizm Şampiyonasında madalya 
sahibi. 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya 
Sıralamalarında yıl sonunda No. 1 (Paralimpiğin uygun 
olduğu durumlarda sınıfların kombinasyonu). 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Atletizm Şampiyonasında 4.-6. 
sırada ve o branşta alınan bronz madalyanın %3’ünde 
olma. 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya 
Sıralamalarında yıl sonunda No. 2-4 ve tam listenin ilk 
%33’ünde yer alma. 

Uluslararası 
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Atletizm Şampiyonasında 4.–12. 
sırada ve o branşta alınan bronz madalyanın %6’sında 
olma. 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Avrupa Açık 
Atletizm Şampiyonasında en az 8 yarışmacı olması 
koşuluyla madalya sahibi olma. 

• Paralimpik Oyunlar için seçmeler 
• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya 

Sıralamalarında yıl sonunda 5.–10. sırada ve sıralama 
listesinin ilk %50’sinde yer alma. 

Gelişme Çağı Spor 
Takımı 
 

• IPC Dünya Atletizm Şampiyonası için seçmeler 
• IPC onaylı ya da ISC ön onaylı bir branşta, Paralimpik 

Oyunlarda / Dünya Şampiyonalarında alınan bronz 
madalyanın %9’unda yer alma. 

Genç Spor Takımı  
(1 Ocak itibarıyla 
21 yaşın altında) 
 
 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Avrupa Açık 
Atletizm Şampiyonaları için seçmeler 

• IPC onaylı ya da ISC ön onaylı bir branşta, Paralimpik 
Oyunlarda / Dünya Şampiyonalarında alınan bronz 
madalyanın %12’sinde yer alma. 

Notlar:  
Paralimpik disiplin ya da branşlar özellikle, uygun olan durumlarda birleştirilen sınıflarla 
ilgilidir.  Puan dönüşümlerinden sonraki pozisyonlar gerçek Paralimpik Madalya 
potansiyelinin belirlenmesinde kullanılacaktır. 
   
IPC Dünya Atletizm Şampiyonası, Şampiyonaların açık alan türünü ifade eder. 
İkinci yılda yukarıda listelenenlere ek herhangi bir kriter getirilmemesi halinde, gelişme 
çağı ve gençler kategorilerinde yer alan atletler, kart seviyelerini korumak için kişisel 
performanslarında yıldan yıla %2.5’lik bir artış sergilemelidir.  
 

 

 



SPOR DALI: ATLETİZM 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: ATLETİZM  

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 

• Dünya Sıralamalarında ilk 3  
• Dünya Şampiyonalarında ya da Dünya Olimpiyat Oyunlarında 

madalya sahibi  
Ayrıca, önceki iki takvim yılında düzenlenen Dünya 

Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında “A” standardı 
almış olmak 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında 4–8.  
• Dünya Salon Şampiyonalarında madalya sahibi olma 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupasında madalya sahibi olma 
• Avrupa Şampiyonasında (Açık Saha ve Cross Country )  
• Dünya Cross Country’de ilk 6  
• Dünya Pist ve Alan Şampiyonalarında ya da Olimpiyat 

Oyunlarında finalist olmak ya da yarı final olmayan maraton, 
yürüme yarışı, 10 000 m kupalarında ilk 12’de yer alma.  

• Bayrak Yarışı Avrupa Şampiyonasında kazanan olma 
Ayrıca, önceki iki takvim yılında düzenlenen Dünya 

Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında “A” standardı 
almış olmak 

Uluslararası  
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında 9–16. 
• Avrupa Şampiyonalarında 4–8. 
• Bayrak Yarışı Avrupa Şampiyonalarında 2–4. 
• Avrupa Salon Şampiyonalarında ilk 3   
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında ilk 3 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupasında ilk 6 
• Dünya Salon Şampiyonalarında finalist olma  
• Dünya Yürüme Yarışı Kupasında 4–8 
• Dünya Cross Country’de 7–16 
• Dünya Öğrenci Oyunları Şampiyonası 
• Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında 9 ya da 

12–16   
• Son 12 ay içinde Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat 

Oyunlarında ‘A’ standardı  
• Bayrak yarışı elemelerinde ya da son 12 ay içinde Dünya 

Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında ‘A’ standardı 
Atletler, Şampiyona Değerlendirmesi ile birlikte, önceki iki 

takvim yılında düzenlenen Dünya Şampiyonaları ya da 
Olimpiyat Oyunları için ‘A’ standardına sahip olmalıdır 

Gelişme Çağı 
Takımı 

 

26 altı 
 

• Dünya Üniversite Oyunlarında madalya sahibi olma 
• Bayrak Yarışı Dünya Üniversite Oyunlarında Şampiyon 

olma 
• Avrupa Şampiyonalarında 9–12 
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 4–12 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupasında 7–16  
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 17-24 

 

 



• Dünya Yürüme Yarışı Kupasında 9–24 
• Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında “B” 

Standardı 
25 altı • Dünya Üniversite Oyunlarında madalya sahibi olma 

• Bayrak Yarışı Dünya Üniversite Oyunlarında Şampiyon 
olma 

• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 4-16 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupasında 7–16  
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 17-24 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupasında 9–24 
• Avrupa Şampiyonası Seçilme Standardı 

24 altı • Dünya Üniversite Oyunlarında madalya sahibi olma 
• Bayrak Yarışı Dünya Üniversite Oyunlarında Şampiyon 

olma 
• Avrupa U23 Şampiyonalarında ilk 3 
• Avrupa Cross Country Şampiyonalarında 4-16 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupasında 7–16  
• Dünya Cross Country  Şampiyonalarında 17-24 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupasında 9–24 
• Avrupa Şampiyonası Seçilme Standardı 

23 altı • Dünya Üniversite Oyunlarında ilk 8 
• Avrupa U23 Şampiyonalarında ilk 8 
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 17-32 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupasında 17-32  
• Dünya Cross Country Şampiyonalarında 25-50 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupasında 25-50 
• Avrupa U23 Şampiyonası Seçilme Standardı 

22 altı • Dünya Üniversite Oyunlarında ilk 8 
• Avrupa U23 Şampiyonalarında ilk 8 
• Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında 17-32 
• Avrupa Yürüme Yarışı Kupasında 17-32  
• Dünya Cross Country  Şampiyonalarında 25-50 
• Dünya Yürüme Yarışı Kupasında 25-50 
• Avrupa U23 Şampiyonası Seçilme Standardı 

21 altı • Avrupa Gençler Şampiyonasında madalya sahibi olma 
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 8 
• Avrupa Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 6 
• Avrupa Gençler Yürüme Yarışı Kupasında ilk 6 
• Dünya Gençler Cross Country  Şampiyonalarında ilk 24 
• Avrupa U23 Şampiyonası Seçilme Standardı 

Genç Takımı  
20 altı • Avrupa Gençler Şampiyonasında ilk 8 

• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 16 
• Avrupa Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 12 
• Dünya Gençler Cross Country  Şampiyonalarında ilk 24 
• Avrupa Gençler Şampiyonası Seçilme Standardı 

19 altı • Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivalinde ilk 8 
• Dünya Gençlik Şampiyonasında ilk 16 
• Avrupa Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 16 

 

 



• Dünya Gençler Cross Country  Şampiyonalarında ilk 30 
• Avrupa Gençler Şampiyonası Seçilme Standardı 

18 altı • Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivalinde ilk 8 
• Dünya Gençlik Şampiyonasında ilk 16 
• Avrupa Gençler Cross Country  Şampiyonasında ilk 25 
• Dünya Gençler Cross Country  Şampiyonalarında ilk 40 
• Dünya Gençlik Şampiyonası Seçilme Standardı 

17 altı • Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali Seçilme Standardı 
Performans Teşvik Ödemeleri 
Sözleşmeli – Dünya ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanmak 
Dünya Sınıfı – Avrupa ya da Dünya Cross Country  Şampiyonalarında madalya almak 
Uluslararası - Avrupa Cross Country  Şampiyonalarında ya da Dünya Salon 
Şampiyonalarında ya da Dünya Yürüme Yarışı Kupasında madalya almak 

   Gelişme Çağı – Avrupa Gençler Cross Country  Şampiyonalarında ya da Dünya 
Gençler Şampiyonalarında ya da Dünya Gençler Yürüme Yarışı Kupasında ya da 
Dünya Gençler Cross Country Şampiyonalarında madalya almak 

 
Şartlar ve Koşullar 
a) Genç kategorisinde ve gelişme kategorisinde yer alan bir atletin her yıl ilgili kriteri 

yerine getirmiş olması gerekir.  
b) Uluslararası kategoride yer alan ve Dünya Şampiyonu veya Olimpiyat Oyunları ‘A’ 

değerlendirme standardını elde eden bir atlet bir yıllık bir desteğe hak kazanmış 
demektir. 

c) Uluslararası kategoride yer alan ve hem şampiyonluk derecesini / sıralamasını 
başarmış hem de bir şampiyonluk derecesi standardını elde etmiş bir atlet iki yıllık 
desteğe hak kazanmış demektir. 

d) Uluslararası kategoride yer alan ve bir şampiyonluk derecesini elde eden bir atletin, 
bir yıllık desteğe hak kazanması için aynı sezonda ya da önceki sezonda Dünya 
Şampiyonası ya da Olimpiyat Oyunlarında ‘A’ standardını alması gerekir.   

e) Dünya Sınıfı kategorisinde yer alan ve ilgili kriteri sağlamış bir atlet iki yıllık desteğe 
hak kazanmıştır. 

f) Genç kategorisinde yer alan bir atletin fondan yararlanabilmesi için 1991’de ya da 
daha önce doğmuş olması gerekir. 

g) Bir şampiyonluk derecesini / sıralamasını elde etmiş bir atlet yalnızca bir yıllık bir 
desteğe hak kazanabilir.  Bu atletin, bir sonraki yıl için de desteğe hak kazanabilmesi 
için ‘A’ standardını başarması gerekir.   Bu, atletin kariyerinde yalnızca bir kere 
uygulanacaktır. 

 

 



 
SPOR DALI: BADMINTON  

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: BADMINTON 

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 

• Dünya Sıralamalarında ilk 3 
• Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak  
• Dünya Sıralamalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında ilk 3 

(çiftler) 
Dünya Sınıfı  
 
 

• Dünya Sıralamalarında 4–8 (tekler, çiftler, karışık) 
• Olimpiyat Oyunlarında ilk 8 (tekler, çiftler, karışık) 
• Dünya Şampiyonalarında ilk 8 (tekler, çiftler, karışık)   

Uluslararası 
 
 

• Dünya Sıralamalarında 9–80 (tekler) 
• Dünya Sıralamalarında 9–50 (çiftler / karışık) 
• Olimpiyat Oyunları Derecesi (tekler, çiftler, karışık)  
• Dünya Şampiyonalarında ilk 64 (tekler)   
• Dünya Şampiyonalarında ilk 32 (çiftler, karışık) 

Gelişme Çağı  
 
 

• Dünya Sıralamasında ilk 150 ve 23 yaş altı (tekler) 
• Dünya Sıralamalarında ilk 125 ve 23 yaş altı (çiftler / karışık) 

Gençler  •  Kendi Ülkelerinde Dörtlü Branşta ilk 3 
 

Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Dünya ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanmak 
Dünya Sınıfı – Dünya ya da Olimpiyat Oyunlarında Yarı finalist 
Uluslararası – EBU / IBF Turnuvasında Yarı Finalist 
Gelişme Çağı – EBU / IBF Turnuvasında Çeyrek Finalist 
  

 

 



SPOR DALI: BOKS 
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 
      Kategori: 2007 Kriterleri 

 
Sözleşmeli 
(İki yılda bir elde 
edilmelidir) 
 

• Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak 
• Dünya Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
• Avrupa Şampiyonalarında Altın Madalya 

Dünya Sınıfı  
(İki yılda bir elde 
edilmelidir) 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında 5–8 (çeyrek finalist) 
• Olimpiyat Oyunlarında 5–8 (çeyrek finalist) 
• Avrupa Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
• Olimpiyat Oyunları Derecesi 

Uluslararası 
(Her yıl elde 
edilmelidir) 

• Dünya şampiyonalarında son 16 derecesi ~  
• İkili çok uluslu müsabakalarda altın ya da gümüş  
• Dünya Gençler Şampiyonalarında Finalist 
• Avrupa Gençler Şampiyonalarında Finalist 

Gelişme Çağı 
Takımı  
(91 kg altı için 23 
yaş altı) 
(91 kg üstü için 25 
yaş altı) 
(Her yıl elde 
edilmelidir) 

• Uluslararası müsabaka sonuçları (minimum 50:50 
kazanma oranı ile minimum 4 müsabaka) ve Çok Uluslu 
Turnuvalarda Altın ya da Gümüş kazanmak  

• Dünya Gençler Şampiyonalarında 3–8 
• Avrupa Gençler Şampiyonalarında 3–8 
• Dünya ya da Avrupa Kadet Şampiyonalarında finalist 

olmak ve bu Şampiyonalar için artık seçilebilir olmamak ve 
uluslararası branşlarda 50:50 kazanma oranına sahip 
olmak 

Genç Takımı 
Özel Koşullar 
Ekli 
(Her yıl elde 
edilmelidir) 

• Dünya Gençler Şampiyonalarında son 16  
• Avrupa Gençler Şampiyonalarında son 16 
• Dünya ya da Avrupa Kadet Şampiyonalarında 5–8 
• Çok uluslu ya da dört uluslu şampiyonalarda finalist 

Boks kurulu tarafından adlandırılır ve önceden ISC/NCTC tarafından kabul edilir – 
Turnuvalar her yıl EABA/AIBA yıllık fikstür takviminden ya da davetlerden seçilir. 
~ En az iki müsabaka kazanmış olmak 
 
 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Dünya ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanmak 
Dünya Sınıfı – seçilen çok uluslu müsabakalarda bir altın madalya kazanmak ve kriteri 
sağlamak 
Uluslar arası – seçilen çok uluslu müsabakalarında iki altın madalya kazanmak ve kriteri 
sağlamak. 
Gelişme çağı – Dünya ya da Avrupa Şampiyonalarında madalya kazanmak 
  
 
 
 
 

 

 



 
SPOR DALI: KANOCULUK  

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: KANOCULUK (Kano Slalom) 

Kategori: 
 

2007 Kriterleri  

Sözleşmeli 
 

• Bir Olimpiyat Oyununda ya da bir Dünya ya da Avrupa 
Şampiyonasında madalya sahibi olmak (1–3)  

• Dünya Kupası Serilerinde ya da Dünya Sıralamalarında 
sezon / yıl sonunda ilk 3 

Dünya Sınıfı  
 

• Bir Olimpiyat Oyununda ya da bir Dünya ya da Avrupa 
Şampiyonasında 4 – 10 arası bir pozisyonda yer almak  

• Dünya Kupası Serilerinde ya da Dünya Sıralamalarında 
sezon / yıl sonunda 4 – 10 

Uluslararası 
 
 

• Bir Olimpiyat Oyununda ya da bir Dünya ya da Avrupa 
Şampiyonasında 11 – 19 arası bir pozisyonda yer almak  

• Dünya Kupası Serilerinde ya da Dünya Sıralamalarında 
Erkekler K1’de sezon / yıl sonunda ilk 11–25 

• Dünya Kupası Serilerinde ya da Dünya Sıralamalarında 
Bayanlar K1’de sezon / yıl sonunda ilk 11–20 

• 23 yaş altı Dünya Şampiyonalarında madalya sahibi 
olmak 

• Olimpiyat derecesi 
Gelişme Çağı 
Takımı 
 
 

• Dünya ya da Avrupa Gençler Şampiyonasında 4–10 arası 
bir pozisyonda yer almak 

• 23 yaş altı Dünya ya da Avrupa Şampiyonalarında ilk 11–
25 arası bir pozisyonda yer almak 

• Dünya Kupası Branşlarında aynı sezon içinde ilk 11–25 
arası bir pozisyonda yer almak 

Gençler 
 
 

• Dünya ya da Avrupa Gençler Şampiyonasında 11–25 
arası bir pozisyonda yer almak 

• Ülke Gençler Şampiyonasında ilk 1–10 arası bir 
pozisyonda yer almak 

 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Dünya ya da Avrupa Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında 
madalya 
Dünya Sınıfı – Dünya / Avurpa’da 4–6 ve Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya 
Kupasında madalya 
Uluslar arası – bir yılda iki Dünya Kupasında ilk 10 
Gelişme çağı – Dünya ya da Avrupa Gençler Şampiyonasında madalya ya da Dünya ya 
da Avrupa U23 şampiyonalarında ilk 4–10 arası bir pozisyonda yer alma  

 

 



 
 

SPOR DALI: KANOCULUK (Sprint) 
 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
 

SPOR DALI: KANOCULUK (Durgun Su Yarışları) 
Kategori: 
 

2007 Kriterleri  

Sözleşmeli 
 

• Bir Olimpiyat Oyununda ya da bir Dünya ya da Avrupa 
Şampiyonasında madalya sahibi olmak 

Dünya Sınıfı  
 

• Bir Olimpiyat Oyununda ya da bir Dünya ya da Avrupa 
Şampiyonasında 4–9 arası bir pozisyonda yer almak 

Uluslararası 
 
 

• Bir Olimpiyat Oyununda ya da bir Dünya ya da Avrupa 
Şampiyonasında 14 – 18 arası bir pozisyonda yer almak  

• Avrupa U23 Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
• Olimpiyat derecesi 

Gelişme Çağı 
Takımı 
 
 

• Dünya ya da Avrupa Şampiyonasında 1–18 arası bir 
pozisyonda yer almak (yalnızca 200 m branşında) 

• Dünya ya da Avrupa Gençler Şampiyonasında 4–9 arası 
bir pozisyonda yer almak 

• Avrupa 23 yaş altı Şampiyonalarında ilk 4–25 arası bir 
pozisyon 

• Ülke Gençler Dalgasız Su Yarışması Şampiyonalarında 
(yalnızca K1 sınıfı) madalya sahibi olmak (18 yaş altı) 

Gençler 
 
 

• Dünya ya da Avrupa Gençler Şampiyonasında 10–25 
arası bir pozisyonda yer almak 

•  Ülke Gençler Dalgasız Su Yarışması Şampiyonalarında 
(yalnızca K1 sınıfı) ilk 4–9 arası bir pozisyon (18 yaş altı) 

 
 
 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Dünya ya da Avrupa Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında 
madalya 
Dünya Sınıfı – Olimpiyat / Dünya / Avrupa Şampiyonalarında 4–6 
Uluslar arası – Olimpiyat / Dünya / Avrupa Şampiyonalarında 7–13  
Gelişme Çağı – Dünya / Avrupa Gençler Şampiyonalarında madalya ya da Avrupa U23 
Şampiyonalarında 4–9 arası bir pozisyonda yer almak 

 
 

 

 



SPOR DALI: SEREBRAL PALSİ - FUTBOL 
 
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 
 

SPOR DALI: SEREBRAL PALSİ SPOR DALI - Futbol 
 

      Kategori: 2007 Kriterleri  
Sözleşmeli 
 

• Paralimpik ya da IPC Dünya Şampiyonalarında ya da 
Dünya Kupasında madalya 

Dünya Sınıfı   
• Paralimpik ya da IPC Dünya Şampiyonalarında ilk 4  
 
• IPC Dünya Sıralamalarında yıl / sezon sonunda ilk 4 

 
Uluslararası 
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Şampiyonalarında ilk 6  

 
• IPC Dünya Sıralamalarında sezon / yıl sonunda ilk 4  

 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 4 

 
 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Paralimpik ya da Dünya Şampiyonalarında madalya 
Dünya Sınıfı – Paralimpik ya da Dünya Şampiyonalarında ilk 3 
Uluslar arası – Avrupa Şampiyonalarında Yarı Finalist ya da Dünya 
Şampiyonalarında ilk 5 
Gelişme çağı – Branş sıralamasında madalya sahibi 

 

 

 



SPOR DALI: SEREBRAL PALSİ - BOCCIA 
 
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 
 

SPOR DALI: SEREBRAL PALSİ SPOR DALI - Boccia 
 

      Kategori: 2007 Kriterleri  
Sözleşmeli 
 

• Paralimpik ya da IBC Dünya Şampiyonalarında / Dünya 
Kupasında madalya 

Dünya Sınıfı  • Paralimpik ya da IBC Dünya Şampiyonalarında / Dünya 
Kupasında ilk 8 

• Avrupa Şampiyonalarında Madalya  
• IBC Dünya Sıralamalarında yıl / sezon sonunda ilk 2–4 

Uluslararası 
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IBC Dünya Şampiyonalarında ilk 16  

• IBC Dünya Sıralamalarında sezon / yıl sonunda ilk 4–
20  

• Avrupa Şampiyonalarında ilk 6 
• Paralimpik Oyunlar için seçmeler 

 
Gelişme Çağı 
Takımı  

• Dünya Sıralamasında ve 25 yaş altında ilk 21–30  

 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Paralimpik ya da Dünya Şampiyonalarında madalya 
Dünya Sınıfı – Paralimpik ya da Dünya Şampiyonalarında yarı finalist  
Uluslar arası – Paralimpik ya da Dünya Şampiyonalarında çeyrek finalist 
Gelişme çağı – Paralimpik ya da Dünya Şampiyonalarında Havuz dışı ilerleme 
 
IBC = Uluslar arası Boccia Komisyonu 

 
 

 
 

 

 



 
SPOR DALI: Clay Pigeon Shooting  

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: CLAY PIGEON SHOOTING 

 
Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında ilk 3 
 
• Olimpiyat Oyunlarında ilk 3 
 
• Avrupa Şampiyonalarında altın madalya 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında ilk 12  
 
• Olimpiyat Oyunlarında ilk 12 
 
• İki Dünya Kupası branşında bir yıl içinde ilk 12 
 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 6 

Uluslararası 
 

• Dünya Şampiyonalarında ilk 25 
 
• Olimpiyat Oyunları Derecesi 
 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 12 
 
• İki Dünya Kupası branşında iki yıl içinde ilk 25 

Gelişme Çağı  
 
 

• İki Dünya Kupası branşında iki yıl içinde ilk 35 ve 26 yaş 
altı 

 
• Dünya Şampiyonalarında ilk 35 ve 26 yaş altı 
 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 20 
 
• Avrupa Gençler Şampiyonasında madalya sahibi olmak ve 

artık bu branş için seçilebilir olmamak 
Genç (21 altı) 
 

• Avrupa Gençler Şampiyonasında ilk 20 
 
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 30 

 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli - Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya 
Dünya Sınıfı – Bir Dünya Kupası branşında madalya 
Uluslar arası – Bir Dünya Kupası branşında finalist 
Gelişme Çağı – Avrupa Gençler Şampiyonluk Madalyası 

 

 

 



 
SPOR DALI: BİSİKLET  

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: BİSİKLET – Uzun Mesafe 

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 

• Dünya Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
• Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak  
• Avrupa Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 

Dünya Sınıfı  
 
 

• Dünya Şampiyonalarında 4–12 
• Olimpiyat Oyunlarında 4–12 
• Avrupa Şampiyonalarında 4–12 

Uluslararası 
(Kriter her yıl elde 
edilmelidir) 

• Dünya Şampiyonalarında 12–30 
• Olimpiyat Oyunlarında 12–30 
• Avrupa Şampiyonalarında 12–30 
• UCI protour takımının bir üyesi olmak  
• Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonalarında ilk 25 ve ilk %15 
• Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonalarında ilk 15 ve ilk %10  

Gelişme Çağı  
(Kriter her yıl elde 
edilmelidir) 
 

• Dünya U23 Şampiyonasında ilk 60 ve ilk %30 ve 
geçen yıl 23 yaşın altında olmak 

• Avrupa U23 Şampiyonasında ilk 30 ve ilk %25 ve 
geçen yıl 23 yaşın altında olmak 

• Ülke Turunda (FBD Milk Rás) ilk 10 ve 23 yaş altı 
• Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonasında ilk 70 ve %40 ve 
21 yaşın altında olmak  
• Avrupa Şampiyonasında ilk 30 ve %30 ve 21 yaş altı  
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 15 ve ilk %10 ve 
geçen yıl gençler derecesinde olmak 
• UCI Continental takımının bir üyesi olmak (Avrupa 
Kıtası) ??? Kelly akademisi  
• Bayanlar Ulusal Şampiyonu 

 
Gençler 
(Kriter her yıl elde 
edilmelidir) 
 
 

• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 50 ve ilk %30, 
ikinci gençler derecesi yılı  
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 60 ve ilk %40, ilk 
gençler derecesi yılı 
• Ülke Gençler Turunda ilk 5 
• Ülke Gençler Turunda ilk 2, ilk gençler derecesi yılı 

 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli - Dünya ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya 
Dünya Sınıfı – Bir UCI Protour branşında kazanan olmak 
Uluslar arası – UCI 2.2 ya da 1.2 branşında kazanan olmak 
Gelişme Çağı – Bir UCI 2.2 ya da 1.2 branşında ilk 

 

 



 
 

SPOR DALI: BİSİKLET  
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 

SPOR DALI: BİSİKLET – Yol- Zamana Karşı / Track 
Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
• Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak 
• Avrupa Şampiyonalarında madalya sahibi olmak  

Dünya Sınıfı  
 
 

• Dünya Şampiyonalarında 4–12 
• Olimpiyat Oyunlarında 4–12 
• Avrupa Şampiyonalarında 4–12 
• 4:28:00’da 4000 metre aktif başlangıç 
• 1:04:00’da 1 km aktif başlangıç 

 
Uluslararası 
 
 

• Dünya Şampiyonasında ilk 30 ve ilk %30 
• Olimpiyat Oyunlarında ilk 30 ve ilk %30 
• Dünya U23 Şampiyonasında ilk 25 ve ilk %15 
• Avrupa U23 Şampiyonasında ilk 15 ve ilk %10  
• 04:34:00’da 4000 metre aktif başlangıç 
• 01:05:00’da 1 km aktif başlangıç 

Gelişme Çağı  
 
 

• Dünya U23 Şampiyonasında ilk 40 ve ilk %30 ve 
geçen yıl 23 yaşın altında olmak 

• Avrupa U23 Şampiyonasında ilk 25 ve ilk %25 ve 
geçen yıl 23 yaşın altında olmak 

• Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonasında ilk 50 ve %40 ve 
21 yaşın altında olmak  
• Avrupa Şampiyonasında ilk 40 ve %30 ve 21 yaş altı  
• Dünya Gençler Zamana Karşı Şampiyonasında ilk 25 
ve ilk %15  
• 04:39:00’da 4000 metre aktif başlangıç 
• 01:07:00’da 1 km aktif başlangıç 

 
Gençler 
 
 
 

• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 40 ve ilk %30, 
ikinci gençler derecesi yılı  
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 50 ve ilk %40, ilk 
gençler derecesi yılı 
• 03:40:00’da 3000 metre aktif başlangıç 
• 01:09:00’da 1 km aktif başlangıç 

 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli - Dünya ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya 
Dünya Sınıfı – Bir UCI Protour branşında TT kazanmak 
Uluslar arası –   
Gelişme Çağı –  

 
 
 
 

 

 



 
SPOR DALI: DAĞ BİSİKLETİ  

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
 

SPOR DALI: DAĞ BİSİKLETİ – Açık Saha (Olimpik) 
 

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
• Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak  
• Avrupa Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
 

Dünya Sınıfı 2 
 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında 4–12 
• Olimpiyat Oyunlarında 4–12 
• Avrupa Şampiyonalarında 4–12 

Uluslararası 
 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında ilk %25 ve ilk 60 
• Olimpiyat Oyunlarında ilk %25 ve ilk 40 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk %15 ve ilk 30 
 

Gelişme Çağı  
 
 

• Dünya Şampiyonalarında ilk 40 ve 23 yaş altı 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 40 ve 23 yaş altı 
• Avrupa’da Dünya Kupası branşında ilk 70  
• Dünya Kupası branşı RoW’da ilk 50 
• U23 Ülke Şampiyonu  
 

Gençler 
 

• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 40  
• Avrupa Gençler Şampiyonasında ilk 40 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



SPOR DALI: Bisiklet (Paralimpik) 
 
 
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 

 
SPOR DALI: Bisiklet (Paralimpik) 

Kategori:  2007 Kriterleri 
ISC Sözleşmeli 
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşta IPC Dünya Bisiklet Şampiyonasında madalya 
sahibi olmak 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya Sıralama 
Listesi yıl sonunda 1. sırada yer almak 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Bisiklet Şampiyonasında 4.–6. 
sırada ve o branşta alınan bronz madalyanın %3’ünde 
olma. 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya Sıralama 
Listesi yıl sonunda 2–4 arası bir pozisyonda yer almak 

Uluslararası 
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Bisiklet Şampiyonasında 4.–12. 
sırada ve o branşta alınan bronz madalyanın %6’sında 
olma. 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Avrupa Açık 
Bisiklet Şampiyonasında en az 8 yarışmacı olması 
koşuluyla madalya sahibi olma. 

• Paralimpik Oyunlar için seçmeler  
• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya 

Sıralamalarında yıl sonunda 4.–10. sırada ve sıralama 
listesinin ilk %50’sinde yer alma . 

Gelişme Çağı Spor 
Takımı 
 

• IPC Dünya Bisiklet Şampiyonası için seçmeler 
• IPC onaylı ya da ISC ön onaylı bir branşta, Paralimpik 

Oyunlarda / Dünya Şampiyonalarında alınan bronz 
madalyanın %9’unda yer alma. 

• Atletin ilk uluslar arası sezonunda IPC Avrupa 
Şampiyonasında ilk 15   

• IPC Dünya Sıralamasında 10–20 ve sıralama listesinde ilk 
%60 

Genç Spor Takımı 
(1 Ocak itibarıyla 
21 yaşın altında 
olma) 
 
 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Avrupa ya da 
Dünya Açık Bisiklet Şampiyonaları için seçmeler 

• IPC onaylı ya da ISC ön onaylı bir branşta, Paralimpik 
Oyunlarda / Dünya Şampiyonalarında alınan bronz 
madalyanın %12’sinde yer alma. 

 
Notlar: Körler ve Görme Engelliler Paralimpik bisiklet disiplini için 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

SPOR DALI: ESKRİM 
 

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: ESKRİM 

 
Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 

• Dünya Sıralamalarında ilk 1 
• Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak 
• Dünya Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 

Dünya Sınıfı  • Dünya Sıralamalarında ilk 4 
• Olimpiyat Oyunlarında ilk 8 

Uluslararası • Dünya Sıralamalarında 4–20 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 16 
• Dünya Şampiyonalarında ilk 32 
• Olimpiyat Oyunları Derecesi 
• Dünya Öğrenci Oyunlarında madalya 

Gelişme Çağı 
Takımı (23 yaşın 
altında olması 
gerekir) 
 

• Yetişkin A Derecesi sonuçları 2 ilk 64  
• Dünya Gençler Şampiyonalarında ilk 32 
• Dünya Yetişkinler Şampiyonasında ilk 64 
• Dünya Öğrenci Oyunlarında ilk 8 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 32 

Genç Takımı 
 
 
 

• Dünya Gençler Şampiyonalarında ilk 64 
• Genç A Derecesi sonuçları 2 ilk 64 
• Dünya Kadet Şampiyonasında ilk 32  
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 16 

 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya 
Dünya Sınıfı – Grand Prix branşında madalya 
Uluslar arası – Dünya Kupası branşlarında madalya 
Gelişme Çağı – Dünya Gençler Kupasında madalya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

SPOR DALI: HOKEY 
 

SPOR DALI: HOKEY 
 

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli Takım • Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak 

• Dünya Şampiyonalarında / Dünya Kupasında madalya 
sahibi olmak 

Dünya Sınıfı 
Takımı  
 

• Dünya Sıralamalarında ilk 8 
• Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonalarında ilk 8  

Uluslar arası Takım • Dünya Sıralamalarında 8–12 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 5 
• Dünya Kupası derecelerinde ilk 5 

Gelişme Çağı 
Takımı  

• Avrupa Şampiyonalarında ilk 4 
 

Genç Takımı 
 

• Avrupa Ulusal Turnuvasında ilk 5 

 
Not: Genç ve Gelişme çağı kriterleri iki yıl devam eder, diğerleri yıllık sağlanır. 
 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonalarında madalya 
Dünya Sınıfı - Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonalarında ilk 6  
Uluslar arası – Avrupa Şampiyalarında yarı finalist ya da Dünya Şampiyonalarında ilk 10 
Gelişme Çağı – Avrupa Şampiyonalarında madalya

 

 



SPOR DALI: JUDO  
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 

SPOR DALI: JUDO 
 

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 

• Dünya Şampiyonalarında madalya sahibi olmak 
• Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak  

Dünya Sınıfı  
 
 

• Dünya Şampiyonalarında 4–8 
• Olimpiyat Oyunlarında 4–8 
• Avrupa Şampiyonu 

Uluslararası 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında 9–16 
• Olimpiyat Oyunlarında 9–16 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 
• Dünya Şampiyonalarında 17–30 
• Olimpiyat Oyunlarında 17–30 
• Avrupa Şampiyonalarında 4–16 
• “A” Sıralama Turnuvalarında ilk 24 (14 branş) 

Gelişme Çağı  
 
 

• Avrupa U23 Şampiyonalarında ilk 30 
• Dünya Gençler Şampiyonasında madalya sahibi olmak ve 

artık bu Şampiyona için seçilebilir olmamak 
• Avrupa Gençler Şampiyonasında altın madalya sahibi 

olmak ve artık bu Şampiyona için seçilebilir olmamak 
• Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonalarında ilk 8 

Gençler 
 

• Dünya Gençler Şampiyonalarında ilk 16 (16–19 yaş 
grubu) 

• Avrupa Gençler Şampiyonalarında ilk 8 (16–19 yaş grubu) 
• Avrupa Gençlik Olimpiyatları kazananı ve 16 yaşında 

olmak 
• Dünya Gençlik Olimpiyatlarında madalya ve 16 yaşında 

olmak 
• Ülke Gençler Şampiyonalarında ilk 5 
 

 

 



 
SPOR DALI: KÜREK 

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
 SPOR DALI: KÜREK 

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 
 

• Olimpiyat Oyunlarında ilk 3 
 
• Dünya Şampiyonalarında ilk 3 (Olimpik botlar) 
 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Olimpiyat Oyunlarında 4–6 
 
• Dünya Şampiyonalarında 4–6 (Olimpik botlar) 
 
• Dünya Şampiyonalarında altın madalya (Olimpik bot değil) 
 

Uluslararası 
 
 
 

 
• Olimpiyat derecesi pozisyonu artı Dünya 

Şampiyonalarında iki konum (Olimpik botlar) 
 
• Dünya 23 yaş altında madalya sahibi olmak 
 
• Dünya Şampiyonalarında 2–6 (Olimpik bot değil)* 
 

Gelişme Çağı 
 
 
 

• Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonalarında* 4–8 
 
• Dünya Gençler Şampiyonalarında madalya sahibi olma  
 
• Dünya Üniversite Kürek Yarışmalarında madalya sahibi  
 

Gençler 
 
 

• Dünya Gençler Şampiyonasında* ilk 12 
 
• Coupe de la Jeunesse *’da altın madalya 
 
•  Coupe de la Jeunesse’da gümüş ya da bronz madalya 

(16–17 yaşları)* 
* Bitişte en az 3 botun önünde olma 
• FISA tarafından belirtilen bot türü için derece pozisyonu 
• Tüm botlar için başlık uygulanır 
 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli Atletler - Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya 
Dünya Sınıfı – Bir yıl içinde iki Dünya Kupası branşında madalya almak 
Uluslar arası – Bir Dünya Kupası branşında madalya ya da Dünya 23 Yaş Altı 
Şampiyonalarında altın madalya almak 
Gelişme Çağı – Dünya Gençler Şampiyonasında altın madalya almak 
 
 

 

 



 
SPOR DALI: YELKENLİ 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 

SPOR DALI: YELKENLİ (Yalnızca Olimpik sınıfları) 
       Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 

• Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 
• Dünya Şampiyonalarında ilk 5  
• Olimpiyat Oyunlarında ilk 5 

Dünya Sınıfı  
 
 

• Dünya Sıralamalarında sezon / yıl sonunda ilk 12 (bkz. 
not 2) 

• Olimpiyat Oyunlarında ilk 12 
• Dünya Şampiyonalarında ilk 12 (ulusça) 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 8 (ulusça) 
• Herhangi iki Derece 1 branşında ilk 5 (bkz. not 1) 

Uluslararası 
 

• Dünya Sıralamalarında sezon / yıl sonunda ilk 13–30 (bkz. 
not 2) 

• Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonalarında ilk 
30  

• Avrupa Şampiyonalarında ilk 16  
• Herhangi iki Derece 1 branşında ilk 10 (bkz. not 1) 
Yalnızca Lazer / Radyal / 49er Sınıfları 
• Dünya Sıralamasında sezon / yıl sonunda ilk 13–60 (bkz. 

not 2) 
• Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonalarında ilk 

40 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 25 
• Herhangi iki Derece 1 branşında ilk 16 (bkz. not 1)  
Yalnızca Lazer Herhangi iki Derece 1 branşında ilk 25 (bkz. 
not 1) 

Gelişme Çağı  
 
 

• Dünya Sıralamalarında (Yalnızca Olimpik sınıfları) 
sezon / yıl sonunda ilk 75 ve uygulama yılı içinde 26 
yaşın altında olma  

• Yalnızca Lazer Standardı / Radyal - Dünya 
Sıralamalarında sezon / yıl sonunda ilk 150 ve 
uygulama yılı içinde 26 yaşın altında olma  

• ISAF Dünya Gençlik Şampiyonasında ilk 12 
• Radyal Gençlik Avrupa / Dünya Şampiyonasında ilk 12 
• Dünya Şampiyonasında ilk 12 ve 20 yaş altı 
• 420 Gençler Avrupa Şampiyonasında ilk 6  
• Lazer Gençlik Avrupa Şampiyonasında (U21) ilk 16 
• Ülke Yelkenci Lazer radyal Erkek’te en üst sıra ve 

sonraki yıl için dünya gençlik için seçilebilme 
• Ülke Yelkenci Lazer radyal Bayan’da en üst sıra ve 

sonraki yıl için dünya gençlik için seçilebilme 
• Ülke Yelkenci Lazer standartta en üst sıra ve sonraki yıl 

için dünya gençlik için seçilebilme  
• Ülke Yelkenci 420E ve 420B sınıflarında en üst sıra ve 

sonraki yıl için dünya gençlik için seçilebilme  
• Dünya Gençlik Şampiyonasında 13 – 30 ve sonraki yıl 

 

 



için dünya gençlik için seçilebilme  
Gençler 
 
 

• 12 yaş ve altı yelkenciler için ilk 2 ve yıl sonu 
sıralamasında IODAI’de ilk 40 

• 13 yaş ve altı yelkenciler için ilk 4 ve sezon sonu 
sıralamasında IODAI’de ilk 30 

• 14 yaş ve altı yelkenciler için ilk 4 ve sezon sonu 
sıralamasında IODAI’de ilk 20 

• 15 yaş ve altı yelkenciler için ilk 4 ve sezon sonu 
sıralamasında IODAI’de ilk 10 

• Dünya Şampiyonası Topper ya da Mirror sınıfında ilk 10, 
16 yaş altı ve tavsiye edilen ISA Gençlik sınıfına geçme. 

Notlar:  
1. Seçilme performansı olarak kullanılan Derece 1 regattas’lar, 1.5 a q 
faktörüne sahip olmalıdır. 
 
 
 
2. Dünya Sıralamalarında, sezon / yıl sonunda sağlanan kriterlere dayalı Dünya 
Sınıfı ve Uluslar arası ödüller, kriterin sağlandığı takvim yılını takip eden yılda, 
bu seviyede yer alan diğer ödüller için seçilebilir olmak amacıyla denk Dünya 
ya da Avrupa Şampiyonalarında, OG’de ya da EGI’lerde teyit edilmelidir.    
 
 

SPOR DALI: YELKENLİ (Engelliler) 
 

       Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda Dünya Şampiyonalarında ilk 3 ve takımda ilk 
%10 

• Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 ve takımda ilk %10  
 

Dünya Sınıfı  • Dünya Sıralamalarında ilk 12 ve  
• Dünya Şampiyonalarında ya da Paralimpik Oyunlarda ilk 

12 ve takımda ilk %30 ya da 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 8 ve takımda ilk %30 

Uluslararası 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda Dünya Şampiyonalarında ilk 9–12 

• Dünya Sıralamasında 13–30 ve  
• Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında ilk 

20 (takımda ilk %50) 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 12 ve takımda ilk %50 
 

Gelişme Çağı • Paralimpik Oyunlar için seçmeler 
• Dünya ya da Avrupa Şampiyonaları başlangıç takımında ilk 

%75 ve 26 yaş altı ya da ilk uluslar arası sezon. 
 

Gençler • Avrupa Şampiyonalarında ilk 8 ve 23 yaş altı ya da oyuncu 
/ atlet ilk uluslar arası sezonu 

• 18 yaş altı ve Avrupa Şampiyonaları yetişkin 
müsabakalarında ilk 10 

 

 



 
 
 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Dünya ya da Avrupa Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında 
madalya 
Dünya Sınıfı – Dünya Şampiyonalarında ilk 8 ya da Avrupa Şampiyonalarında ilk 5 
Uluslar arası – Dünya Şampiyonalarında ilk 20 ya da Avrupa Şampiyonalarında ilk 
12 
Lazer / Radyal / 49er – Dünya Şampiyonalarında ilk 30 ya da Avrupa 
Şampiyonalarında ilk 20 
Gelişme Çağı – Dünya Şampiyonalarında ilk %75 (yalnızca Olimpiyat sınıfları) 
       Lazer Gençlik Avrupa Şampiyonasında ilk 12 
       Lazer Radyal Gençlik Avrupa erkekler ve bayanlarda ve 420 
Gençlerde ilk 8  Avrupa erkekler ve bayanlar  
 

 

 



 
SPOR DALI: ATICILIK 

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: ATICILIK (Yalnızca Olimpik sınıfları) 

 
Kategori: 2007 Kriterleri  
Sözleşmeli 
 

• Dünya Şampiyonalarında ilk 3 
 
• Olimpiyat Oyunlarında / Paralimpik Oyunlarda ilk 3 

Dünya Sınıfı  
 
 

• Dünya Şampiyonalarında ilk 8 
 
• Olimpiyat Oyunlarında ilk 8 
 
• Avrupa Şampiyonu (Olimpiyat / Paralimpik branşlarda) 
 
• İki Dünya Kupası branşında bir yıl içinde ilk 8 

Uluslararası 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında 8–20  
 
• Olimpiyat Oyunlarında / Paralimpik Oyunlarda Derece 
 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 4–16   
 
• İki yıl içinde Dünya Kupası branşlarında iki kez ilk 8’de 

bitirme 
Gelişme Çağı  
 

• Olimpiyat derecesi skoru elde etme ve Dünya Kupası 
serilerinde ya da Avrupa Şampiyonalarında ya da Dünya 
Şampiyonalarında iki kez ilk 30’a girme 

• Paralimpik ön onaylı bir branşta iki kez ilk 30’a girme 
Gençler  
 
 

• Bir Olimpiyat derecesi skoru elde etme ve 21 yaşın altında 
olma (I.S.S.F. Gençler Kategorisinde) 

 
 Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli - Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında madalya 
Dünya Sınıfı – Dünya Kupasında madalya ve Dünya Şampiyonasında finalist 
Uluslar arası – Dünya Kupası Branşlarında madalya 
Gelişme Çağı - Olimpiyat Oyunları Derecesi 
 
  

 

 



SPOR DALI: MASA TENİSİ 
 
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 
 

SPOR DALI: MASA TENİSİ 
 

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 

• Dünya Sıralamalarında ilk 3 
 
• Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında ilk 

3 
Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında ya da bir Dünya Şampiyonasında 
ya da Olimpiyat Oyunlarında 4–8 

Uluslararası 
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında 9–20  
 
• Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında ilk 

32 
 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 16 
 

Gelişme Çağı  
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında 20–60 ve 23 yaş altı 
 
• Avrupa Şampiyonalarında ilk 64 ve 23 yaş altı 
 
• Avrupa Sıralamalarında ilk 40 ve 23 yaş altı 
 

Gençler  
 
 

• 15 yaş altı GB sıralamaları Genç Oyuncular Sırasında ilk 8  
 
• 18 yaş altı GB sıralamaları Genç Oyuncular Sırasında ilk 4 
 
• 23 yaş altı GB sıralamaları Genç Oyuncular Sırasında ilk 4 

 
 

 

 



SPOR DALI: TENİS 
 
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 
 

SPOR DALI: TENİS 
 

Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında ilk 3 
• Grand Slam branşında son dört 
• Olimpiyat Oyunlarında madalya sahibi olmak 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında 4–8.  
• Grand Slam branşlarında son 8 
• Olimpiyat Oyunlarında ilk 8 

Uluslararası 
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında 9–250 * 
• Olimpiyat Oyunları derecesi / kabulü 
• Grand Slam branşları ana seçmelerine kabul edilme 

Gelişme Çağı  
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında ilk 600 ve 24 yaş altı 
• Gençler Grand Slam U18 kabulü 
• NCAA Sıralamalarında ilk 25 ve 24 yaş altı 
• Davis Kupası ya da Federasyon Kupası seçimi 
 

Gençler  
 
 
 

• 16, 18 yaş gurubunda Avrupada ilk 100 ve ödül yılında 1 
Ocak itibarıyla 16 yaşında olma 

 
• Önceki yılda Ulusal Gençler Şampiyonu 
 

 
• Sıralama yıldan yıla gelişim göstermelidir, örneğin: 2007–200, 2007–100, 2008–64  
 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli -   Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonalarında madalya 
Dünya sınıfı -    
Uluslar arası -   
Gelişme Çağı –  
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SPOR DALI: TRİATLON 
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 

SPOR DALI: TRİATLON  
Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 
 

• Olimpiyat Oyunlarında ilk 3  
• Dünya Elit Şampiyonasında ilk 3 
• Bir takvim yılı için de ITU Dünya Sıralamasında 1160 puan 

Dünya Sınıfı  
 
 

• Dünya Elit Sıralamalarında 4–10  
• Olimpiyat Oyunlarında 4–10 
• Bir takvim yılı için de ITU Dünya Sıralamasında 750 puan 

Uluslararası • Olimpiyat Oyunlarında 11–25  
• Dünya Elit Şampiyonasında 11–25  
• Avrupa Elit Şampiyonalarında ilk 15 
• ITU Dünya Kupası branşında ilk 10 
• Bir takvim yılı için de ITU Dünya Sıralamasında 450 puan 
• Continental Premium Kupasında ya da Continental 

Kupasında madalya sahibi olmak 
Gelişme Çağı  
Bu kategoride yer 
alan atletler 28 
yaşın altında 
olmalıdır 

• Dünya Elit Şampiyonasında ilk 50 
• Avrupa Elit Şampiyonalarında ilk 30 
• Continental Premium Kupasında ya da Continental 

Kupasında ilk 15 
• Bir takvim yılı için de ITU Dünya Sıralamasında 190 puan 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
ITU müsabaka kuralları uyarınca atletler 23 yaşın altında 
olmalıdır 

• Avrupa Elit u23 şampiyonasında ilk 20 
• Dünya Elit u23 Şampiyonasında ilk 30 

Gençler  
ITU müsabaka 
kuralları uyarınca 
genç 
 
 

• Dünya Gençler Şampiyonalarında ilk 35  
• Avrupa Gençler Şampiyonasında ilk 25  
• Ülke Gençler Şampiyonasında ilk 8  
• Ülke Gençlik Şampiyonasında ilk 8  
• Ülke Şampiyonalarında gençler madalya sahibi olma 

 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli -   Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonalarında madalya 
Dünya Sınıfı – ITU Dünya Kupası branşında madalya 
  Avrupa elit Şampiyonasında madalya  
Uluslar arası - Continental Premium Kupasında ya da Continental Kupasında madalya 
Gelişme Çağı – Avrupa u23 Elit Şampiyonalarında madalya 
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SPOR DALI: HALTER 
 
 

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 
 

SPOR DALI: HALTER 
 

KategoriKategori: 2007 Kriterleri  
Sözleşmeli 
 
 
 

• Dünya Sıralamalarında ilk 3  
 
• Dünya Şampiyonalarında ya da Dünya Olimpiyat 

Oyunlarında ilk 3 
Dünya Sınıfı  
 
 

• Dünya Sıralamalarında 4–8.   
 
• Dünya Şampiyonalarında ya da Olimpiyat Oyunlarında 4–8 

Uluslararası 
 
 
 

• Dünya Şampiyonalarında 17–30  
 
• Dünya Sıralamalarında 17–60 
 
• Olimpiyat Oyunları Derecesi 

Gelişme Çağı  
 
 
 

• Avrupa Şampiyonalarında ilk 30 ve 23 yaş altı 
 
• Dünya Gençler Şampiyonasında ilk 30 ve 23 yaş altı  
 
• Dünya Sıralamalarında 60–80 

Gençler  
 
 

• Avrupa Gençler Şampiyonasında ilk 20 
 
• Avrupa Gençlik Şampiyonasında ilk 20 ve Şampiyonluk 

yılında 17 yaşın altında olmak 
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SPOR DALI: TEKERLEKLİ SANDALYE SPORLARI 

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi 

      Kategori: 2007 Kriterleri  
Sözleşmeli 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Şampiyonalarında madalya 

 
Dünya Sınıfı  

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde IPC 
Dünya Şampiyonasında ilk 4–8 ve başlangıç alanında 
ilk %25  

• IPC Dünya Sıralamalarında yıl / sezon sonunda ilk 1–3 
ve sıralama listesinde ilk %25 

• Dünya Masa Tenisi Şampiyonası takım branşında 
(maks. İki oyuncu) madalya sahibi olmak 

Uluslararası 
 
 
 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya 
Şampiyonasında 9–12 arası ve başlangıç alanında ilk 
%50’de bitirme 

• En az 8 yarışmacıdan oluşan başlangıç alanında IPC 
Avrupa Masa Tenisi branşında madalya sahibi olmak  

• Paralimpik Oyunlar için seçmeler 
• IPC Dünya Sıralamalarında yıl / sezon sonunda ilk 4–8 

ve sıralama listesinde ilk %50 

Gelişme Çağı  
 
 
 

• IPC Dünya Sıralamasında 9–16 ve sıralama listesinde 
ilk %60 

• Yarışmacı katılımının ilk 2 yılında IPC Avrupa Masa 
Tenisi Şampiyonasında 1. olarak seçilme ve sınıf 
yarışında 2 maç kazanma 

 
Gençler • 18 yaşın altında olma ve IPC Dünya sıralama listesinde 

ilk 20’de yer alma ve sıralama listesinde ilk %65. 
 

Sıralama listesi her yıl Aralık ayının 1. gününde yayımlanan listedir. 
 
 

Performans Teşvik Ödemeleri 
 

Sözleşmeli – Paralimpik ya da Dünya Şampiyonalarında madalya 
Dünya Sınıfı– Paralimpik ya da Dünya Şampiyonalarında madalya 
Uluslar arası – Avrupa Şampiyonalarında altın madalya 
Gelişme Çağı – Faktör 20 branşında kazanan olmak 
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SPOR DALI: YÜZME 
  

Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 
 
 
Kategori: 2007 Kriterleri 
Sözleşmeli 
 

• Dünya LC Yıllık Sıralamalarında ilk 3 (ulus başına iki)  
• Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonasında (LC) 

ilk 3 
 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Dünya LC Yıllık Sıralamalarında 4–8 (ulus başına iki)  
• Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonasında (LC) 

4–8 
• Avrupa Şampiyonasında (LC) 1–6 

 
Uluslararası • Dünya LC Yıllık Sıralamalarında 13–25 (ulus başına iki)  

• Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonasında (LC) 
13–25 

• Avrupa Yetişkinler Şampiyonasında (LC) 5–12 

Gelişme Çağı 
Takımı  
(23 yaş altı) 

• Dünya LC Yıllık Sıralamalarında 25–100 (ulus başına iki)  
• Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonasında (LC) 

26–50 
• Avrupa Şampiyonalarında (LC) ilk 30 
• Avrupa Şampiyonalarında (SC) ilk 16 
• Dünya SC Yıllık Sıralamalarında 21–50 (ulus başına iki)   
• Avrupa Gençler Şampiyonalarında (LC) ilk 8 
• Dünya Gençler / Gençlik Sıralamalarında ilk 25 (ulus 

başına iki) 
Genç Takımı 
(19 yaş altı) 

• Avrupa Gençler Şampiyonasında (LC) 9–20 
• Gençlik Olimpiyatlarında LC ilk 16  
• Dünya LC Yıllık Sıralamalarında ilk 150 (ulus başına iki) 
• Ülke Yaş Grubu LC Finalisti 
• Dünya SC Yıllık Sıralamalarında 61–100 (ulus başına iki) 

LC = Uzun Etap SC = Kısa Etap 
 

Yıllık Sıralamalar, yalnızca “sezon sonu” resmi FINA sıralamalarını ifade eder. 
LC – her yıl 31 Aralık 
SC – her yıl 31 Mayıs 

 
Performans Teşvik Ödemeleri 
 
Sözleşmeli – Olimpiyat Oyunlarında ya da Dünya Şampiyonalarında madalya 
Dünya Sınıfı – Avrupa LC Madalya / Dünya Şampiyonası LC ilk 6 
Uluslar arası – Avrupa SC Madalya / Avrupa LC ilk 8 / Dünya LC ilk 16 
Gelişme Çağı – Avrupa Gençler Madalya /Avrupa SC ilk 8 / Avrupa LC ilk 16
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SPOR DALI: Yüzme (Paralimpik) 

 
Uluslararası Kart Programı için Belirleyici Kriterler 

 
SPOR DALI: Yüzme (Paralimpik) 

Kategori:  2007 Kriterleri 
ISC Sözleşmeli 
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşta IPC Dünya Yüzme Şampiyonasında madalya 
sahibi olmak 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya Sıralama 
Listesi yıl sonunda 1. sırada yer almak. 

Dünya Sınıfı  
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Yüzme Şampiyonasında 4.–6. 
sırada ve o branşta alınan bronz madalyanın %3’ünde 
olma. 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya Sıralama 
Listesinde yıl sonunda 2.–4. sırada ve IPC Dünya Yüzme 
sıralama listesinin ilk %25’inde yer alma. 

Uluslararası 
 
 
 

• Paralimpik Oyunlarda ya da Paralimpik disiplinde ve 
branşlarda IPC Dünya Yüzme Şampiyonasında 4.–16. 
sırada ve o branşta alınan bronz madalyanın %6’sında 
olma. 

• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Avrupa Yüzme 
Şampiyonasında* en az 8 yarışmacı olması koşuluyla 
madalya sahibi olma. 

• Paralimpik Oyunlar için seçmeler 
• Paralimpik disiplinde ve branşlarda IPC Dünya 

Sıralamalarında yıl sonunda 4.–10. sırada ve sıralama 
listesinin ilk %50’sinde yer alma . 

• 2005 Geçerli Paralimpik MQS başarımı 
Gelişme Çağı Spor 
Takımı 
 

• IPC Dünya Yüzme Şampiyonası için seçmeler 
• IPC onaylı ya da ISC ön onaylı bir branşta, Paralimpik 

Oyunlarda / Dünya Şampiyonalarında alınan bronz 
madalyanın %9’unda yer alma. 

Genç Spor Takımı 
(1 Ocak itibarıyla 
20 yaşın altında 
olma) 
 
 

 
• IPC onaylı ya da ISC ön onaylı bir branşta, Paralimpik 

Oyunlarda / Dünya Şampiyonalarında alınan bronz 
madalyanın %12’sinde yer alma. 

• Ülke Gençler Şampiyonasında (Kısa Etap) madalya 

 
Not:  
Gelişme çağı ve gençler kategorilerinde yer alan atletler, kart seviyelerini korumak için 
kişisel performanslarında yıldan yıla %2.5’lik bir artış sergilemelidir.  
Yalnızca, IPC Yüzme onaylı branşlarda ve ön onaylı branşta, uzun etap formatında 
kayıtlı olan performanslar kart programı için değerlendirilebilir.  
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Ek: 2007 Yılı Kart Programı için Maksimum Ödenek Miktarları 
 

 
Kategori 

Ferdi 
Sporcu 

Performans  
Teşvik  

Ödemeleri 

Takım 
sporları 

Perform
ans  

Teşvik  
Ödemel

 

 
Kürek ve Yelken 

Performans  
Teşvik  

Ödemeleri 

 
Sözleşmeli 

 
 

 
€40,000 
(max.) 

 
+ 25% 

€10,000 

 
€120,000 

(max.) 

 
+ 5% 

€25,000 

€120,000 Botta 3den fazla 
sporcu varsa 
€90,000 Botta 2 den fazla 
sporcu varsa  
€60,000 Botta 2 sporcu varsa 

 
+ 25% €22,500 

 
 
 
  

Dünya 
Sıralaması 

 
€20,000 
(max.) 

 
+ 25% 
€5,000 

 
€60,000 
(max.) 

 
+ 25% 

€15,000 

€80,000 Botta 3den fazla 
sporcu varsa     
€60,000 Botta 3 sporcu varsa  
€40,000 Botta 2 sporcu varsa 

 
 

+ 25% €10,000 

 
Uluslararası 

 
€12,000 
(max.) 

 
+ 25% 
€3,000 

 
€30,000 
(max.) 

 
+ 25% 
€7,500 

€48,000 Botta 3den fazla 
sporcu varsa  
€36,000 Botta 3 sporcu varsa  
€24,000 Botta 2 Sporcu varsa  

 
 

+ 25% €6,000 

 
Gelişim 
Takımı 

 
€5,000 
(max.) 

 
+ 25% 
€1,250 

 
€10,000 
(max.) 

 
+ 25% 
€2,500 

€20,000 Botta 3den fazla 
sporcu varsa     
€15,000 Botta 3 sporcu varsa 
€10,000 Botta 2 sporcu varsa 

 
 

+ 25% €2,500 

 
Gençler 
Takımı 

€3,000 
(up to 
max.) 

 
N/a 

 
€6,000 
(max.) 

 
N/a 

€12,000 Botta 3 den fazla 
sporcu varsa 
€9,000 Botta  3 sporcu varsa 
€6,000 Botta 2 sporcu varsa 

 
N/a 

Yukarıda verilen miktarlar her kategori için belirlenen  maksimum tutarlardır.          
Her zaman bu miktarların verileceğine ilişkin bir garanti söz konusu değildir. 
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