
2014-2016 DÖNEMİ İÇİN  

TÜRK SPORCULARIN YETİŞMESİNE KATKI VEREN KULÜPLERİ TEŞVİK PROJESİ 

1. Projenin Amacı 

Bu projenin amacı; Türk milli takımlarının Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına en güçlü kadrolarla 

katılabilmesi için A Milli takımda yer alan veya seçilebilecek kapasitedeki sporcuların kulüp takımlarında 

daha fazla süre ve sorumluluk alarak oynatılmasını teşvik etmektir. 

Projenin amacına uygun olarak belirlenmiş kriterleri yerine getiren kulüplere doğrudan nakdi olarak teşvik 

sağlanır. Teşvikler kulübe sağlanan haklar olup sporculara doğrudan veya dolaylı teşvik sağlanması bu 

proje kapsamında değildir. 

2. Projenin Kapsamı 

Proje, Türkiye Basketbol 1. Liginde mücadele eden kulüpleri kapsar.  

3. Projenin Hedefi 

Projenin hedefi; A milli takımı için yeni Türk sporcuların yetişmesi veya mevcut milli sporcuların tecrübe 

kazanmalarını sağlamaktır. Takım kadrolarını oluştururken ve sezon içinde Türk sporculara daha fazla 

imkan vererek bu hedefe yönelik davranış sergileyen kulüplerimizin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 

4. Tanımlar 

Bu projede yer alan; 

Yönetim kurulu : Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunu 

Normal lig maçları : Yönetim Esasları Yönergesinde tarif edildiği şekilde takımların play off maçları öncesi 

oynadıkları toplam 30 maçlık dönemi, 

Milli sporcular : Her sezon öncesi yaz döneminde düzenlenmiş Avrupa Şampiyonası, Dünya 

Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunlarına katılmış takımların 12 kişiden 

oluşan resmi müsabaka kadrosunda yer almış ve 24 yaş altındaki sporcuları, 

Türk sporcular : Yarışma yönergesinde tarif edildiği şekli ile ülkemiz yıldız, genç ve ümit takımlarından 

yetişmiş (istisnalar hariç) oyuncuları, 

ifade eder. 

5. Teşvik Çeşitleri  

(1) Normal lig maçları boyunca her maçta, Türk sporcuların toplam oyunda kalma süresinin en az 80 

dakika olması halinde 300.000 TL 

(2) Normal lig maçları boyunca (toplam 30 maç) her maçta, Türk sporcuların toplam oyunda kalma 

süresinin en az 50 dakika olması halinde 200.000 TL 

(3) Normal lig maçları sonunda Türk sporcuların toplam oyunda kalma süresi; her maç için en az 20 

dakika ve dönem sonu toplamının 1.500 dakikadan az olmamak kaydı ile en yüksek süreyi tutturan üç 

takıma sırasıyla 600.000, 400.000 ve 300.000 TL  

(4) Yukarıdaki ortalama sürelerdeki 24 yaş ve daha küçük yaştaki milli sporcuların katkısı oranında 

ödüller artırılır. 

Örnek: 

Bir takım (3) numaralı kriteri sezon toplamı 1600 dakika ile birinci sırada tamamlayarak 600.000 TL 

ödül almayı hak etmişse ve toplam sürenin 1200 dakikası 24 yaş ve daha küçük yaştaki milli 

sporculara aitse; 

1200/1600=0,75  

Birincilik ödülü 600.000 TL 



Milli sporcuların katkısı %75 

Hak ediş: 600.000*1.75=1.050.000 TL 

(5) Yukarıdaki kriterlerin hiç biri sağlanmasa da Normal lig maçları boyunca toplam 22 maçta, 24 yaş ve 

altı milli sporcuların oyunda kalma süresinin her maçta en az 10 dakika olması halinde 50.000 TL 

6. Hak Ediş 

a. Teşvikten yararlanmak isteyen kulüpler Federasyon tarafından hazırlanmış matbu formu doldurup 

ekine teşvike esas belgeleri koyarak başvuruda bulunurlar. Teşvikten yararlanmak isteyen kulüpler, 

son resmi müsabaka tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapmaları gerekir. Zamanında 

başvuru yapılmaması halinde teşvik hakkı kaybolur. Zamanında yapılmış başvuru ve belgelerin 

incelenmesi sonucunda projede belirlenmiş kriterleri yerine getirdiği saptanan kulüpler teşvike hak 

kazanırlar. Hak edişler en geç 1 Temmuz tarihine kadar ödenir. 

b. Proje öncesi veya projenin uygulama süresi içinde doping cezası almış sporcular ile Disiplin Kurulu 

tarafından kesintisiz üç ay veya toplamda altı aydan (dahil) fazla ceza almış sporcular teşvik projesi 

kapsamında yer alamazlar. Bu oyuncuların toplam süre veya ortalamaları değerlendirmeye alınmaz. 

c. (1) veya (2) yolu ile ödül kazananlara (3) yolu ile de ödül kazanmaları halinde %50 si oranında ödeme 

yapılır. 

d. (3) yolu ile sadece en yüksek süre için ödeme yapılır. Üst ödülü hak eden takımlara ayrıca alt 

kademe ödülleri verilmez. 

e. Sezon sonunda küme düşen takımlar teşvik uygulamasından yararlanamazlar. 

f. Sporcuların yaşı için Yarışma Yönergesinde tarif edilen kriter esas alınır. 

g. Proje sonuçları her sezon sonunda Türkiye Basketbol Lig Ofisi ve Milli Takım Sorumluları tarafından 

değerlendirilir ve belirlenen hak edişler Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ödeme yapılır. 

7. Proje Süresi 

Proje ilk etapta 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları olmak üzere iki sezon uygulanacak olup alınacak 

sonuçlara göre müteakip sezonlar için uygulanıp uygulanmamasına veya nasıl uygulanacağına karar 

verilecektir.  

8. Yürütme 

Teşvik Projesi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

 


