
Türkiye Tenis Federasyonu Sporcu Destek Sistemi

Sporcularımıza destek olmak, başarıyı ödüllendirmek, sporcularımızın özellikle
profesyonel turnuvalarda yarışmalarını kolaylaştırmak amacı ile Türkiye Tenis 
Federasyonu detayları aşağıda belirtilmiş destek sistemini oluşturmuştur. 
Destek sisteminin amacı sporcularımıza destek olmak olduğu kadar, herkes 
tarafından bilinen, açık ve şeffaf bir sistem ile tüm sporcularımızın kariyer 
planlamalarına yardımcı olmaktır. Aşağıda belirtilmiş destekler dışında TTF’nu
sporcularına herhangi başka maddi bir destek sağlamayacaktır. 

Destek alma hakkına sahip olabilmek için sporcularımızın 2019 yılı vizesini 
yaptırmış olmaları, disiplin cezası almamış olmaları ve her zaman Türk Tenisini
ve Türkiye Tenis Federasyonunu temsil ettiklerinin bilincinde, en yüksek 
standarttaki tutum ve davranış kuralları içinde hareket etmeleri kendilerinden 
beklenmektedir. 

Aşağıda belirtilmiş olan destekler 5 / 8 / 2019 tarihinde başlayacak 
turnuvalardan itibaren geçerlidir. Bu tarihten önceki turnuvalar için yapılacak 
destek talepleri kabul edilmeyecektir. 

Açıklanmış olan destek sistemi 31 / 12 / 2019 tarihine kadar geçerlidir. Bu 
tarihten sonra 2020 bütçesine uygun olarak düzenlenecek ve TTF web 
sayfasından 2020 yılı için uygulanacak destekler açıklanacaktır. 

Olimpik Sporcu Desteği

Her yıl başında Türkiye Tenis Federasyonu ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yüksek Performans Strateji Kurulu arasında bir toplantı yapılarak 
Olimpiyatlarda yer alması en muhtemel olan sporculara destek için Bağımsız 
Spor Federasyonları Muhasebe ve Bütçe uygulama yönergesine uygun olarak 
sporcunun teknik ekip, ulaşım, konaklama, yeme-içme, tel çekimi gibi 
harcamaları teknik kurul kararı, TTF Yönetim kurulu onayı ve başkanlık oluru 



sonrasında karşılanmaktadır. Bu sistemde yer alacak sporcuların seçimi ve 
ayrılacak bütçe T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu 
tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Olimpik Sporcu desteği almaya hak kazanan sporcular ile birebir görüşülerek 
alacakları destek miktarı, turnuva planlamaları belirlenmekte, destekler bu 
kapsamda sporculara sağlanmaktadır. 

2019 yılı için Olimpik sporcu havuzunda yer alan sporcularımız; 

Kadınlar                                                          Erkekler 
Başak Eraydın                                                Cem İlkel
Çağla Büyükakçay                                         Altuğ Çelikbilek 
İpek Soylu                                                       Yankı Erel
Ayla Aksu 

Profesyonel Turnuva Desteği

Profesyonel turnuvalarda sporcularımızın kazandıkları ödül miktarı kadar (bir 
üst limit olmak kaydı ile)  destek aşağıda belirtilmiş kurallar çerçevesinde 
sporcularımıza sağlanacaktır. Sporcuların bu desteği alabilmeleri için turnuva 
için yapmış oldukları harcalamaları belgelemeleri gereklidir. Kabul edilen 
belgeler aşağıda açıklanmıştır. 

- Sporcular her ay sonunda ekte belirtilmiş olan formu doldurarak (destek hak
edilen her turnuva için ayrı bir form) TTF’na yollayacaklardır. TTF’nu 
tarafından bu talepler kontrol edildikten sonra bir sonraki ay içerisinde 
sporcularımızın hesaplarına yatırılacaktır.

- Sporcularımızın hak ettikleri destekler Türk Lirasına çevrilirken turnuva 
tarihindeki T.C.M.B. Efektif Döviz Satış Kuru kullanılacaktır.



- Sporcularımızın hak ettikleri destekler hesaplanırken kazandıkları net (vergi 
düşülmüş) ödül miktarı üzerinden işlem yapılacaktır.

- Sporcularımızın profesyonel turnuvalarda hem teklerde hem de çiftlerde 
elde ettikleri ödül miktarı kadar destek sağlanacaktır.

- 15,000 USD ödüllü turnuvalarda en az bir maç kazanmadan destek 
verilmeyecektir. Sporcular kendi puanları ile tekler veya çiftler ana tablosunda 
yer alıp ödül alsalar bile TTF’na destek için başvuramazlar. 15,000 USD 
ödüllü turnuvalardan daha yüksek ödüllü turnuvalarda ise destek için maç 
kazanmak şartı yoktur. Bu turnuvalarda kendi puanları ile yer alan sporcular 
destek almaya hak kazanırlar, herhangi bir turnuvada WC ile yer alan 
sporcular ise 15,000 USD ödüllü turnuvalarda olduğu gibi maç kazanmadan 
destek için başvuramazlar.

- Bir turnuvada bye ile tur geçen bir sporcu maç kazanmış sayılmaz, bir 
sonraki tura geçmiş olmasına karşın destek için başvuramaz. Rakibinin maça 
çıkmaması veya maç sırasında maçı bırakması ile tur geçen sporcular o maçı 
kazanmış sayılırlar ve destek için başvurabilirler.

- Çiftlerde belirtilmiş olan ödül miktarları takım için olan rakamlardır. Bu 
nedenle çiftlerde ödül için başvuran sporculara o turdaki ödül miktarının yarısı
üzerinden hesaplama yapılacaktır.

- Olimpik havuzda yer alan sporcular “Profesyonel Sporcu Desteği” 
sisteminden yararlanamazlar.

- Bir turnuva için bir sporcuya verilecek toplam (tekler ve çiftler) destek 
miktarı 1,500 USD’den fazla olamaz.



- Sporcuların destek için başvururken aşağıda belirtilmiş olan evrakları 
başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir.

Oynamış oldukları turnuvanın bilgileri. (Fact Sheet)
Gidiş – Geliş ulaşım bileti (Uçak, otobüs vs.)
Turnuva sırasında konaklanan otelden alınmış fatura
Turnuva süresince alınmış olan yemek fişi ve faturası

Otel’in turnuva organizatörü tarafından karşılandığı turnuvalarda otel faturası 
kabul edilmeyecektir. Otel’in tam pansiyon olduğu turnuvalarda yemek 
harcamaları kabul edilmeyecektir. 

ITF Juniors Turnuvaları Desteği

ITF juniors turnuvalarında sporcularımıza aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 
destek sağlanacaktır. Destek başvuruları yapılırken, turnuva gidiş-geliş ulaşım
biletlerinin ve turnuva sırasında kalınan otelden alınan faturanın fotokopisi 
(otel turnuva oganizatörleri tarafından sağlanmıyorsa) eklenecektir. 

- Otelin turnuva organizatörleri tarafından sağlandığı turnuvalarda konaklama
desteği verilmeyecektir. Otelin turnuva organizatörleri tarafından 
sağlanmadığı turnuvalarda, sporculara otel kaşeli puantaj üzerinden 
konaklama desteği verilecektir. Gün sayısı olarak turnuvadan bir gün öncesi 
ile ana tablodan elenildiği gün arası alınacaktır. Sporcuların iki kişilik odalarda 
konaklaması gereklidir. Açıklanmış olan destek sadece sporcunun kendisi 
içindir, yanında seyahat eden aile bireyleri ve/veya antrenörleri için ek bir 
destek sağlanmayacaktır. 

- Sporcular hem teklerde hem de çiftlerde elde ettikleri başarılar için 
başvuruda bulunabilirler. 



- Turnuvanın Türkiye’de düzenlenmiş olması durumunda turnuvanın 
düzenlendiği ilin sporcuları destek için başvuramazlar. Başka illerin sporcuları 
ulaşım ve konaklama belgelerini ibraz ederek başvurabilirler. 

- Bir turnuva için bir sporcuya verilecek toplam (tekler ve çiftler) destek 
miktarı 1,000 USD’den fazla olamaz.

ITF Junior turnuvaları destek başarı kritlerleri tablosu

Turnuva Kategorisi Ödül Kriteri Ulaşım
Desteği

Konaklama Desteği

ITF Junior Grand Slam Teklerde Ana Tablo
Çiftlerde Çeyrek Final

Evet Turnuva  tarafıdan
sağlanıyor

ITF Junior Grade 1/JA Teklerde Ana Tablo İlk 16
Çiftlerde  Yarı Final

Evet Turnuva  tarafıdan
sağlanıyor

ITF Junior Grade 2 Teklerde Çeyrek Final
Çiftlerde Final

Evet Turnuva  tarafıdan
sağlanıyor

ITF Junior Grade 3 Teklerde Yarı Final
Çiftlerde  Final

Evet Turnuva  tarafıdan
sağlanıyor

ITF Junior Grade 4 Teklerde Final
Çiftlerde Şampiyonluk

Evet Evet

ITF Junior Grade 5 Şampiyonluk Evet Evet

Özel Durumlar

Bu dökümanda belirtilmiş destek kriterleri dışında Türkiye Tenis Federasyonu 
gerek duyduğu taktirde sporculara özel destek sağlayabilir. 


