
 

PERFORMANSA YÖNELİK DESTEK SİSTEMİ 
 
Amaç 
 
Performansa Yönelik Destek Sistemi (PYDS) ile performans seviyelerine göre sporcular altın, gümüş ve bronz seviyelerine 
ayrılarak yapılacak destek çeşitlerinin içeriklerinin ve esaslarının belirlenmesidir. Türkiye’de triatlon sporunda olimpik 
düzeyde sporcu yetiştirilmesi için, başka bir projeden faydalanamayan sporculara çalışmalarını yürütebilmeleri için maddi 
destek verilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Hedef 
 
Olimpik kadro ve TOHM sporcuları hariç olmak üzere, her sezon faaliyetlerin bitimine ve yeni sezon triatlon testlerinin 
sonuçlarına müteakip, Teknik Kurul tarafından yapılacak kapsamlı değerlendirme sonrasında Genç-Elit kategorisinde 
yarışan 18 (on sekiz) yaş ve üstü sporcuların hangi seviye destek programına girdiği tespit edilecektir.   
 
Sporcuların seviyelerine göre alacakları desteklerin, antrenörleri tarafından yapılacak kapsamlı program ve harcama 
talepleri doğrultusunda, Federasyonun ilgili birimi ile birlikte koordinasyon sağlanarak destek programlarının işletilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
Sporcular; 
 

1. Altın 
2. Gümüş 
3. Bronz     

 
…olmak üzere üç seviyeye ayrılacak ve her seviye için belirlenen destek programından yararlanacaklardır. 
 
Seçim Kriterleri ve Değerlendirme Esasları 
 
Sezon sonu Triatlon Kupası sıralamasında, kategorisinde ilk üç sporcu arasında yer alan sporcular. (Milli Takım kampı ya 
da Milli Takım uluslararası müsabaka katılımı nedeni ile sıralamaya giremeyenler ayrıca değerlendirilecektir.) 
 

▪ Her sezon için belirlenen Triatlon Testleri A barajını geçenler ALTIN 
▪ Her sezon için belirlenen Triatlon Testleri B barajını geçenler GÜMÜŞ 
▪ Her sezon için belirlenen Triatlon Testleri C barajını geçenler BRONZ 

 
…seviye olarak değerlendirilecektir. 
 
Destek Çeşitleri 
 
Performansa Yönelik Destek Sistemi, desteğin verildiği yılın aralık ayından bir sonraki senenin Kasım ayına kadar geçen 12 
(on iki) aylık süreyi kapsayacak, her sezon sonu destek görenlerin yeniden değerlendirmesi yukarıda belirtildiği şekilde 
tekrardan yapılacaktır.  
 
Performansa Yönelik Destek Sistemi kapsamında verilecek destekler, aşağıda belirtilen kategoriler için, belirtilen alanlarda 
sağlanacaktır. 
 
 



 

 
ALTIN GÜMÜŞ BRONZ 

Uluslararası müsabaka masrafları 
 

  

Uluslararası kamp masrafları 
 

  

Psikolojik danışman desteği 
 

  

Diyetisyen desteği 
 

  

Kondisyoner masrafları 
 

  

Masör masrafları 
  

 

Fizyoterapist masrafları 
  

 

Ergojenik yardım desteği 
  

 

Tam sağlık taraması 
   

Yurtiçi kamp masrafları 
   

Tam kan testi, tahliller 
   

Malzeme desteği  
   

 
Uygulama Esasları 
 
Kategorilere göre destek miktarının kullanımı ile ilgili olarak sporcu antrenörü; 
 

▪ Yıllık çalışma programını 
▪ Yıllık çalışma programında planlanan kamp/müsabaka tarihleri, yerleri ve sürelerini 
▪ Destek alanlarının içeriklerini 

 
…belirleyecek ve ilgili komisyona iletilmek üzere Federasyon Başkanlığı’na başvuracaktır.  
 
Başvurulan program, Federasyonun ilgili birimi tarafından incelenerek destek bütçesi oluşturulacaktır. 

 

▪ Gerekli şartları sağlayan sporcular ile sözleşme imzalanacaktır. 
▪ Sporcunun Training Peaks hesabı açması ve hesabını federasyonun hesabına bağlaması istenecektir. 
▪ Sporcu ya da antrenörü tüm antrenmanlarını kendi hesabına girecektir. 
▪ GPS destekli bu antrenmanlar ilgili komisyonca Federasyonun hesabı üzerinden düzenli olarak takip edilecek ve 

antrenörü ile istişare halinde bulunulacaktır. 
▪ Gerekli olması durumunda komisyon tarafından yıllık plan, hedef yarışlar ve antrenmanlar vb. tüm konularda 

yönlendirme yapacaktır. 
▪ Mazeretsiz olarak üç gün üst üste Training Peaks hesabına GPS destekli antrenman girişi yapmayan sporcular 

destek sisteminden çıkarılacaktır. 
▪ Performans destek sistemine sporcunun dahil edilme sürecinde antrenör/sporcunun verdiği yıllık plan ile 

uygulama arasında komisyona bilgi vermeksizin değişiklik yapılması durumunda sporcular destek sisteminden 
çıkarılacaktır. 

▪ Sporcuların bütçeleri aylara bölünerek 4’de birlik dilimler şeklinde komisyon değerlendirmesi neticesinde 
kullanıma açılacaktır. 

 
 
 
 
 
 



 

o Birinci Dönem  : 1 Aralık - 29 Şubat 
o İkinci Dönem  : 1 Mart - 31 Mayıs 
o Üçüncü Dönem  : 1 Haziran - 31 Ağustos 
o Dördüncü Dönem : 1 Eylül - 30 Kasım 

 
▪ Bir önceki döneme kullanılmayan bütçe sonraki döneme aktarılmayacaktır.   
▪ Sporcunun gerekli şartları proje başlangıç tarihinden sonra sağlaması durumunda projeye kapsamına gelecek 

dönem başında alınacaktır 
▪ Sporcu projeye giriş tarihi itibari ile kalan bütçeyi kullanabilecek, geriye dönük bütçe verilmeyecektir.  
▪ Sporcunun proje başladıktan sonra geçen süre zarfında bir üst seviye destekten yararlanmak için gerekli olan 

şartları sağlaması durumunda takip eden dönem başında bir üst destek seviyesine geçişi yapılacaktır.  
▪ Sporcu bir üst seviye desteğe geçiş tarihi itibari ile kalan bütçeyi kullanabilecek, geriye dönük bütçe 

verilmeyecektir.  
 
Oluşturulacak destek bütçesinin kullanılmayan miktarı bir sonraki seneye/döneme aktarılamayacaktır. 
 
Sporcu ve antrenörü ile ilgili yapılan desteğin performansa olan etkisi ilgili birimce sezon boyunca değerlendirilerek 
desteğin devamı ya da kesilmesi ile ilgili tedbir ve kararlar alınacaktır. 
 
Kategorilere göre verilecek destek her yıl Bakanlık bütçeleri neticesinde seçmeler öncesi ilan edilecektir. Kategoriler için 
sporcu başına yıllık belirlenen örnek destek miktarları aşağıdaki gibidir: 
 
  

ALTIN GÜMÜŞ BRONZ 

Elitler 100.000,00 TL 75.000,00 TL 50.000,00 TL 

Gençler (18-19 yaş) 60.000,00 TL 40.000,00 TL 30.000,00 TL 

 
Performansa Yönelik Destek Sistemi 2021-2022 Sezonu değerlendirilerek 2022-2023 sezonu triatlon testlerini takiben 
uygulamaya konulacaktır. 
 
Türkiye Triatlon Federasyonu Disiplin Talimatına uymayanlar projeden çıkarılacaktır. 


