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PROGRAMIN
AMACI
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Genel Amaçlar

 • Genç oyuncuların performans gelişimlerini hızlandırmak, 
 • Üst düzey oyuncu ve antrenörlerine yönelik ulusal ve bölgesel  
  antrenmanlar sağlamak, 
 • Az gelişmiş bölgelerde performans gelişimini artırmak, 
 • Ülke çapında genç oyuncuların gelişimini desteklemek için  
  yüksek kaliteli antrenmanlar sunmak, 
 • Üst düzeyde rekabet için oyuncuların oyun gelişimlerinin   
  etkinliğini artırmak,
 • Oyuncularımızı uluslararası seviyelere ulaştırma yolunda   
  rehberlik edecek bir yol haritası oluşturmak (11 yaş ve üstü  
  tüm performans oyuncularını kapsayan),
 • Oyuncuların fiziksel ve mental gelişimlerine destek olmak,
 • Genç oyuncuların, uluslararası üst düzey teniste gelecekte  
  başarılı performans sergilemeleri için gerekli olan yetkinlikleri  
  aşamalı olarak kazanmalarını sağlamak,
 • Davis Cup, BJK Cup, Olimpiyat Oyunları, Junior Takım   
  Şampiyonaları vb. önemli tenis organizasyonlarında ülkemizi  
  başarıyla temsil edecek tenisçilerin uluslararası gelişimlerine  
  yardımcı olmak, 
 • Davis Cup ve BJK Cup maçlarında üst gruplara çıkabilmek,
 • ATP/WTA Tur sıralamalarında ilk 100’e girebilecek oyuncular  
  yetiştirmektir.
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Yaş Grubu Özelindeki Amaçlar

 •   11-16 yaş arası
  1. Oyuncuları performans tenisi oynamaya teşvik etmek,
  2. Oyuncuları daha ileri seviyeye taşımaya yardımcı olmak,
  3. Oyuncuların uluslararası tenis deneyimlerini geliştirmek,
  4. Oyunculara kazanmayı öğretmek,
  5. Oyunculara tenisin bir kariyer seçimi olabileceğini düşündürmek.

 •    16 yaşından büyük oyuncuların rekabet düzeyini geliştirmek için
  1. Oyuncuları üst düzey uluslararası tenis için hazırlamak,
  2. Profesyonel tenise giden yolda başarı için oyunculara rehberlik etmek.
 •    20 yaş üstü oyuncuların ATP/WTA Tur sıralamalarında ilk 100-200’e   
       ulaşmaları için desteklemek,
 •    Davis Cup ve BJK Cup maçları için oyuncuları formda tutmak.
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DESTEK
KOŞULLARI
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• Turnuvalar için mali destek ve/veya teknik destek almak bir hak değil, belirli  
 koşulları yerine getirmek için sunulan bir ayrıcalıktır.
• Oyuncuların destek alabilmesinin ön şartı TTF kural ve     
 yönetmeliklerine, düzenlemelerine ve TE/ITF/ATP/WTA oyuncu davranış  
 kurallarına uymalarıdır (kulüplerine, turnuva hakemlerine,     
 organizasyona ve antrenörlerine saygı duymak).
• Oyuncu, her dönemde tanımlanan destek için gerekli koşulları sağladığı  
 sürece bu destekten tekrar faydalanabilir.
• Oyuncular sürekli olarak gelişim kaydettiklerini göstermelidirler.
• Yaşa, hedeflere, oyun düzeyine ve mevcut bütçeye bağlı olarak turnuvalar  
 için destek ve/veya teknik destek sağlanabilir.
• Oyuncunun antrenman programı/turnuva takvimi, antrenman kampları için  
 tek seferlik destek (yıllık bazda değil, örneğin belli bir turnuva veya turnuva  
 serisi, antrenman kampı vb. masraflar) sağlanabilir.
• Program bütçesine bağlı olarak yıllık bazda kamp giderleri, antrenman   
 giderleri, TTF tarafından onaylanacak turnuvalarla ilgili giderler karşılanabilir.
• TTF onaylı koçlardan oyuncu gelişimi için teknik destek sunulur.
• Çeşitli uluslararası şampiyonalarda  kazanılan başarılara bağlı olarak ekstra  
 ödüller sunulabilir.
• Destek yalnızca TTF tarafından onaylanan program dahilinde (turnuva ve  
 antrenman desteği) sağlanır.
• Bu belgede açıklanan mali ve teknik destek, TOHM, Olimpik havuz vb. 
 gibi diğer kaynaklardan ilgili destek türünde herhangi bir destek almayan  
 oyuncular içindir. Başka bir deyişle, örneğin bir sporcu başka bir proje   
 kapsamında turnuva katılımı için mali destek alıyorsa bu program   
 kapsamında turnuva katılım desteği alamaz. 
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• Destek koşulları ve gereksinimleri, ilgili hedeflere uymaları için TTF’nin   
 uygun gördüğü şekilde değiştirilebilir.
• Programa katılacak bazı oyuncular belirtilen şartlara göre ve bazı oyuncular  
 da “seçim komitesi” tarafından seçilecektir.
• Aşağıda açıklanan oyuncuların uygunluk ve destek kriterleri, destek   
 amacının sadece uluslararası turnuva katılımın aksine üst düzey uluslararası  
 performansa ulaşmak olduğu yaklaşımına dayanmaktadır.

 Aşağıda belirtilen özel koşullar 2022 yılından itibaren geçerli olacaktır. Bu  
 program kapsamında 2021 yılında desteklenecek oyuncular ve desteğin  
 kapsamı TTF seçim komitesi tarafından belirlenecektir. 
 • Oyuncuların, mali destekten yararlanabilmeleri için başvuru yapmaları  
  gerekmektedir.
 • Başvuru tarihi: 1-15 Kasım 2021
 • Destek 12 aylık bir süre içindir. TTF, herhangi bir oyuncu için   
  sağladığı desteği, oyuncu gerekli gelişimi ve çabayı göstermediği  
  veya uygunsuz bir davranış sergilediği takdirde belirlenen süre   
  dolmadan kesme hakkına sahiptir. 
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OYUNCULARIN 
SEÇİM SÜRECİ
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1. Davis Cup ve BJK Cup takım oyuncuları,
2. 16 yaşından büyük, 24 yaşından küçük olan genç oyuncular,
3. 13 – 16 yaş arası gelişmekte olan genç oyuncular,
4. 11 – 12 yaş arası çocuk oyuncular,
5. Son bölümde açıklanan özel durumlara 
 sahip diğer oyuncular.
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DESTEKTEN 
YARARLANABİLECEK 
OLAN OYUNCULAR
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Aşağıdaki kriterlere sahip oyuncular destek almaya hak kazanabilir:

• Davis Cup ve BJK Cup takımlarının üyesi olan oyuncular,
• Yaşlarına göre belirlenmiş olan sıralama hedefini sağlamış ve diğer teknik  
 kriterlerin yanı sıra fiziksel test gereksinimlerini de karşılayan 11 ile 24 yaş  
 arasındaki oyuncular,
• Yıllık temel destek için, oyuncuların tam zamanlı tenis oyuncusu olması   
 veya okula gidiyorsa 16 yaşından itibaren tam bir turnuva programına   
 uyması beklenir (yılda en az 18 turnuva / ayda 1-2 turnuva),
• Üniversiteyi bitiren oyuncular 25 yaşına kadar (bir yıl fazladan) destek   
 almaya hak kazanabilirler. Bir oyuncu, üniversite eğitimine halen devam   
 ediyorsa, tam zamanlı bir turnuva programına tamamen uyması ve aynı  
 zamanda yaşlarına karşılık gelen sıralama kriterlerini makul bir şekilde   
 karşılaması durumunda desteklenebilir,
• TTF seçim komitesi tarafından özel durumlarda oyuncu seçimi, oyuncunun  
 genel oyun profilini ve potansiyelini, oyuncunun uzun bir sakatlıktan sonra  
 geri dönüşünü vb. durumları dikkate alan bir dizi geliştirmeye dayalı kritere  
 dayanmaktadır.
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11-16 yaş arasındaki oyunculara sunulacak turnuva desteği aşağıdaki    
gibidir:
 • Yurtdışı ITF / TE turnuvaları:
  - Destek, turnuvalar tarafından ağırlanma sağlanmadığında   
   (hospitality) ve elendiği güne (geceye) kadar oyuncu ve   
   koçunun (akredite koç olmadığı sürece ebeveyn hariç)   
   seyahatini ve konaklamamasının bir bölümünü kapsar. 

 • Yurtiçi ITF / TE turnuvaları:
  - Destek, sadece oyuncu ve koçu için seyahat masraflarını   
   kapsar (akredite koç olmadığı sürece ebeveyn hariç). 
  - Çok özel durumlarda konaklama masraflarının bir kısmını da  
   kapsayabilir.
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SAĞLANACAK 
DESTEĞİN KAPSAMI
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11 YAŞ (seçilecek oyuncular başvurunun yapılacağı yılda 11 yaşında olmalıdır)

Bu destek kapsamında
 • Bölgesel antrenman kamplarına katılmak,
 • Oyuncuların birbirleriyle düzenli olarak antrenman yapmalarını   
  sağlayarak bölgesel oyuncu gelişimine katkıda bulunmak,
 • Ulusal yaş grubu antrenörünün her bölgeden seçilen oyuncuların  
  antrenmanlarını ziyaret ederek, oyuncu antrenörleriyle birlikte bireysel  
  gelişim programına katkı ve tavsiyede bulunmak mümkün olacaktır.

Oyuncu seçimi

 • Ulusal sıralamaya ve teknik kurul tarafından belirlenen oyun   
  geliştirme kriterlerine göre belirlenecek oyuncular programa   
  katılacaktır. 
 • Her bölgeden en fazla 6 erkek ve 6 kız oyuncu seçilecektir.
 • Oyuncuların yapılacak fiziksel testlerde başarılı olmaları    
  beklenmektedir. 
 • Gerçekleştirilecek bölgesel kamplara gerekli görüldüğünde daha   
  fazla oyuncu katılabilecektir. Kamp bilgi formunda katılım detayları ve  
  diğer koşullar açıklanacaktır.
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12 YAŞ (seçilecek oyuncular başvurunun yapılacağı yılda 12 yaşında olmalıdır)

Bu destek kapsamında
 • Bölgesel ve ulusal antrenman kamplarına katılmak,
 • Oyuncuların birbirleriyle düzenli olarak antrenman yapmalarını   
  sağlayarak bölgesel oyuncu gelişimine katkıda bulunmak,
 • Ulusal yaş grubu antrenörünün her bölgeden seçilen oyuncuların  
  antrenmanlarını ziyaret ederek, oyuncu antrenörleriyle birlikte bireysel  
  gelişim programına katkı ve tavsiyede bulunmak,
 • Tur takımında yer almak ve belirlenen turnuvalara katılmak mümkün  
  olacaktır.

Oyuncu seçimi
 • Sırasıyla
  1) Tennis Europe 14 yaş ve altı sıralamasındaki ilk 6 erkek ve 6  
   kız oyuncu, 
  2) Ulusal yaş kategorisi sıralamasındaki ilk 6 erkek ve 6 kız   
   oyuncu (1. kriterin sağlanamadığı durumlarda),
  3) TTF seçim komitesi tarafından aday gösterilen en fazla 12   
   oyuncu (erkek veya kız) seçilecektir.
 • Oyuncuların fiziksel testlerde başarılı olmaları beklenmektedir.
 • Gerçekleştirilecek bölgesel ve ulusal kamplara gerekli görüldüğünde  
  daha fazla oyuncu katılabilecektir. Kamp bilgi formunda katılım   
  detayları ve diğer koşullar açıklanacaktır.
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13 YAŞ (seçilecek oyuncular başvurunun yapılacağı yılda 13 yaşında olmalıdır)

Esas olarak bölgesel katılımlı bir ulusal programdır. Bu destek kapsamında
 • Ulusal oyuncu antrenman kamplarına katılmak,
 • Oyuncuların birbirleriyle düzenli olarak haftalık antrenman    
  yapmalarını sağlayarak, bölgesel oyuncu gelişimine katkıda   
  bulunmak,
 • Ulusal yaş grubu antrenörünün her bölgeden seçilen oyuncuların  
  antrenmanlarını ziyaret ederek, oyuncu antrenörleriyle birlikte   
  bireysel gelişim programına katkı ve tavsiyede bulunmak,
 • Tur takımında yer almak ve belirlenen turnuvalara katılmak    
  mümkün olacaktır.

Oyuncu seçimi
 • Sırasıyla
  1) Tennis Europe 14 yaş ve altı sıralamasındaki ilk 6 erkek ve  
   6 kız oyuncu,
  2) Ulusal yaş kategorisi sıralamasındaki 6 erkek ve 6 kız   
   oyuncu (1. kriterin sağlanamadığı durumlarda),
  3) TTF seçim komitesi tarafından aday gösterilen en fazla 
   12 oyuncu (erkek veya kız) seçilecektir.
 • Oyuncuların, fiziksel testlerde başarılı olmaları beklenmektedir.
 • Gerçekleştirilecek ulusal kamplara gerekli görüldüğünde daha fazla  
  oyuncu katılabilecektir. Kamp bilgi formunda katılım detayları ve diğer  
  koşullar açıklanacaktır. 
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14 YAŞ (seçilecek oyuncular başvurunun yapılacağı yılda 14 yaşında olmalıdır)

Bu destek kapsamında
 • Ulusal oyuncu antrenman kamplarına katılmak,
 • Mümkün olan yerlerde TOHM antrenman programına katılmak,
 • Ulusal yaş grubu antrenörünün, her bölgeden seçilen oyuncuların  
  antrenmanlarını ziyaret ederek, oyuncu antrenörleri ile birlikte bireysel  
  gelişim programına katkı ve tavsiyede bulunmak,
 • Tur takımında yer almak ve belirlenen turnuvalara katılmak mümkün  
  olacaktır.

Oyuncu seçimi
 • Sırasıyla
  1) Tennis Europe 16 yaş ve altı sıralamasındaki ilk 6 erkek ve  
   6 kız oyuncu,
  2) Tennis Europe 14 yaş ve altı sıralamasındaki ilk 6 erkek ve  
   6 kız oyuncu (1. kriterin sağlanamadığı durumlarda),
  3) TTF seçim komitesi tarafından aday gösterilen en fazla  
   8 oyuncu (erkek veya kız) seçilecektir.
 • Oyuncuların, fiziksel testlerde başarılı olmaları beklenmektedir.
 • Gerçekleştirilecek ulusal kamplara gerekli görüldüğünde daha fazla  
  oyuncu katılabilecektir. Kamp bilgi formunda katılım detayları ve  
  diğer koşullar açıklanacaktır.
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15 YAŞ (seçilecek oyuncular başvurunun yapılacağı yılda 15 yaşında olmalıdır)

Bu destek kapsamında
 • Ulusal oyuncu antrenman kamplarına katılmak,
 • Ulusal ve / veya TOHM antrenman programına katılmak (mümkün  
  olduğunda, örneğin ITK, UTEM vb.),
 • Ulusal yaş grubu antrenörünün, her bölgeden seçilen oyuncuların  
  antrenmanlarını ziyaret ederek, oyuncu antrenörleriyle birlikte bireysel  
  gelişim programına katkı ve tavsiyelerde bulunmak,
 • Tur takımında yer almak ve belirlenen turnuvalara katılmak mümkün  
  olacaktır.

Oyuncu seçimi
 • Sırasıyla,
  1) ITF 18 yaş ve altı sıralamasındaki ilk 4 erkek ve 4 kız oyuncu, 
  2) Tennis Europe 16 yaş ve altı sıralamasındaki ilk 4 erkek ve 
   4 kız oyuncu (1. kriterin sağlanamadığı durumlarda),
  3) TTF seçim komitesi tarafından aday gösterilen en fazla 
   8 oyuncu (erkek veya kız) seçilecektir.
 • İlave oyuncular masrafları karşılanmadan tur takımlarına ve   
  antrenman programına katılabilir.
 • Oyuncuların, fiziksel testlerde başarılı olmaları beklenmektedir.
 • Gerçekleştirilecek ulusal kamplara gerekli görüldüğünde daha fazla  
  oyuncu katılabilecektir. Kamp bilgi formunda katılım detayları ve 
  diğer koşullar açıklanacaktır.
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16 YAŞ (seçilecek oyuncular başvurunun yapılacağı yılda 16 yaşında olmalıdır)

Bu destek kapsamında
 • Ulusal oyuncu antrenman kamplarında yer almak,
 • Ulusal ve / veya TOHM antrenman programına katılmak 
  (mümkün olduğunda, örneğin ITK, UTEM vb.),
 • Oyuncunun koçu ile iş birliği içinde oyuncunun bireysel gelişim   
  planının tasarlanması,
 • Tur takımında yer almak ve belirlenen turnuvalara katılmak mümkün  
  olacaktır.

Oyuncu seçimi
 • Sırasıyla
  1) ATP / WTA, 
  2) ITF Junior, 
  3) TE U16 sıralaması sıralamasında yer alan ilk 4 erkek ve 4 kız  
   oyuncu (bir kriter sağlanamadığı durumda bir sonraki kriter  
   gözetilir),  
  4) TTF seçim komitesi tarafından aday gösterilen en fazla 
   6 oyuncu (erkek veya kız) seçilecektir.
 • İlave oyuncular masrafları karşılanmadan tur takımlarına ve   
  antrenman programına katılabilir.
 • Oyuncuların, fiziksel testlerde başarılı olmaları beklenmektedir.
 • Gerçekleştirilecek ulusal kamplara gerekli görüldüğünde daha fazla  
  oyuncu katılabilecektir. Kamp bilgi formunda katılım detayları ve  
  diğer koşullar açıklanacaktır.
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17 YAŞ (seçilecek oyuncular başvurunun yapılacağı yılda 17 yaşında olmalıdır)

Bu destek kapsamında
 • Önerilebilecek ulusal antrenman kamplarına katılmak 
  (DC, BJK, diğer),
 • Ulusal ve / veya ΤΟΗΜ antrenman programına katılmak (mümkün  
  olduğunda, örneğin ITK, UTEM vb.),
 • Oyuncunun koçu ile iş birliği içinde oyuncunun bireysel gelişim   
  planının tasarlanması,
 • Tur takımında yer almak ve belirlenen turnuvalara katılmak mümkün  
  olacaktır.

18 YAŞ (seçilecek oyuncular başvurunun yapılacağı yılda 18 yaşında olmalıdır)

Bu destek kapsamında
 • Ulusal antrenman kamplarına katılmak (DC, BJK, diğer),
 • Ulusal ve / veya ΤΟΗΜ antrenman programına katılmak  
  (mümkün olduğunda, örneğin ITK, UTEM vb.),
 • Oyuncunun koçu ile iş birliği içinde oyuncunun bireysel gelişim   
  planının tasarlanması,
 • Tur takımında yer almak ve belirlenen turnuvalara katılmak mümkün  
  olacaktır.
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19-24 YAŞ 

Bu destek kapsamında
 • Önerilebilecek ulusal antrenman kamplarına katılmak  
  (DC, BJK, diğer),
 • Ulusal antrenman programına katılmak (ne zaman ve mümkün   
  olduğunda, örn. ITK, UTEM vb.),
 • Oyuncunun koçu ile iş birliği içinde oyuncunun bireysel antrenmanı  
  ve müsabaka planı hakkında tavsiyelerde bulunmak,
 • Seçildiği takdirde DC ve BJK Kupası takımı avantajlarından   
  faydalanmak,
 • Özel durumlarda turnuvalarda koçluk desteği almak,
 • Yukarıdaki hedeflere ulaşan oyuncular için “kişisel proje” için mali  
  destek sağlanması mümkün olacaktır.
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DAVIS VE BJK KUPASI TAKIMLARINDA YER ALMAYAN   
17 – 24 YAŞINDAKİ OYUNCULARIN DESTEK ALMAYA  
HAK KAZANMASI İÇİN SIRALAMA KRİTERLERİ

 • Bu kriterler belirli bir turnuva programını takip eden tam zamanlı   
  tenisçiler ve okul dönemi oyuncuları ile ilgilidir. 
 • Oyuncu hala okula gidiyorsa, tenis mutlak önceliğe sahip olmalıdır.
 • Aşağıda açıklanan sıralama hedeflerine ulaşan oyuncular için “kişisel  
  proje” temelinde özel mali destek sağlanabilir.
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ERKEKLER

KADINLAR
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• 17 – 24 yaş arasındaki oyunculara sunulacak turnuva destekleri aşağıdaki  
 gibidir.
 • Yurtdışı ITF / TE turnuvaları:
  - Destek, turnuvalar tarafından ağırlama sağlanmadığında   
   (hospitality) ve elendiği güne (geceye) kadar oyuncu ve   
   koçunun (akredite koç olmadığı sürece ebeveyn hariç)   
   seyahatini ve konaklamamasının bir bölümünü kapsar. 
 • Yurtiçi ITF / TE turnuvaları:
  - Sadece oyuncu ve koçu için seyahat masraflarını karşılar   
   (akredite koç olmadığı sürece ebeveyn hariç).
  - Çok özel durumlarda konaklama masraflarının bir kısmını da  
   kapsayabilir.
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DAVIS KUPASI VE BJK KUPASI TAKIMLARINDA  
YER ALAN OYUNCULAR
 • 6 – 8 erkek ve 6 – 8 kadın yılın başında takımların bir parçası olarak  
  belirlenen oyuncular bu kategoride destek alabilir.
 • Oyuncular dönem içinde değişebilir ve başka oyuncular ile   
  değiştirilebilir.
 • Davis Cup ve BJK Cup takımları için toplam bütçesi tanımlanır.
 • Oyuncu takımda olduğu sürece bütçeden yararlanmaya devam eder.
 • Bir oyuncu değiştirilirse, onun yerine geçen oyuncu mali desteği   
  kullanır. Oyuncu, hak kazanırsa diğer destek kategorilerinden birine  
  geçer.
 • Tam zamanlı olmayan oyuncular için, belirli bir birliktelik olması   
  durumunda, hazırlık amacıyla bir kereye mahsus destek verilir.
 • Destek yalnızca, TTF ile istişare ve nihai onay ile A Takım Kaptanları  
  tarafından onaylanan program için tahsis edilir.

TTF TARAFINDAN BELİRLENEN ADAY OYUNCULAR  
(Özel Durum Oyuncuları)
 • Sakatlıktan önce seçim kriterlerini karşılayan, sakatlıktan dönen   
  oyuncular,
 • Yakın zamanda önemli sonuçlar elde eden oyuncular,
 • Potansiyeli olan (ancak bu yaştaki oyun tarzları sonuçları    
  desteklemeyen) oyuncular, 
 • Diğer durumlar gözetilerek destek programına dahil edilebilirler.




