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TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
MADDİ DESTEK TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1)Bu Talimatın amacı, ülkemizde tenisin gelişimine katkı sağlayan,
organizasyonlarıyla ilgi ve kalitenin artırımını temin eden kulüplere, kuruluşlara, ferdi sporculara,
spor elemanlarına ve antrenörlere yapılacak olan maddi desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1)Bu Talimat, Türkiye Tenis Federasyonuna tescilli kulüp, sporcu, antrenör
ve spor elemanlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu talimatta geçen;
a)Ana Statü:Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsünü,
b)ATP : Profesyonel Tenis Birliğini,
c)Federasyon : Türkiye Tenis Federasyonunu,
ç)Federasyon Başkanı : Türkiye Tenis Federasyonu Başkanını,
d)ITF : Uluslararası Tenis Federasyonunu,
e)Spor elemanı:Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında sporcuların yetişmelerinde ve
başarılarında emeği geçen ve müsabakalarda görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, masör,
fizyoterapist ve benzeri elemanları,
f)TE : Avrupa Tenis Birliğini,
g)Teknik Kurul:Türkiye Tenis Federasyonu teknik kurulunu,
ğ)WTA : Bayanlar Tenis Birliğini,
h)Yönetim Kurulu : Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Destek verilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Federasyon, her yıl yönetim kurulunca alınacak karar doğrultusunda;
a)Bayanlar ve erkekler liglerine katılan ve belli dereceleri elde eden kulüplere,
b)Uluslararası turnuva organize eden kulüp ve kuruluşlara,
c)Resmi olarak ülkemizi yurtdışında temsil eden kulüpler, sporcular ve antrenörlere,
ç)Altyapı eğitim ve gelişim kamplarına katılan spor elemanlarına,
maddive/veya ayni destek verebilir.
(2) Yönetim Kurulu her yıl sonundaki klasmanlara ve kriterlere göre verilecek destek
miktarlarını kararlaştırır. Yeni karar alınmaz ise bir önceki yılın miktarları aynen uygulanır.
(3) Destekler her yıl Aralık ayı ilk yarısında ve bir defada ödenir.
(4)Toplam destek miktarı Federasyon yıllık başlangıç ödeneğinin % 15’ini geçemez.
(5) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi
Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörlere ödül verebilir. Ancak
bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime
ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından
sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
İstisnai destek programları
MADDE 6 – Teknik Kurulca, uluslararası federasyonlar ve Federasyon klasmanları ile özel
kriterler dikkate alınarak belirlenen ve olimpik hazırlık programları çerçevesinde değerlendirilen
destekler, bu Talimat hükümleri dışındadır. Bu tür desteklere ait program ve ödemeler aylık bazda
yapılabilir.
Destek çeşitleri
MADDE 7 – Klasman ve kriterlere göre verilecek destek miktarları ayrı ayrı değerlendirilir.
Kişi ve kuruluşlara hak ettikleri ödülün tamamı verilir. Ancak, aynı klasman ve kriter için birden
fazla destek verilmez.
Kesintiler
MADDE 8 – Federasyonca yapılacak tüm ödemelerde belirlenmiş bedellerden, kanunen
zorunlu olan her türlü vergi, resim ve harç kesintisi yapılacaktır.
Sözleşme yapma yetkisi
MADDE 9 – Federasyon Yönetim Kurulu her türlü organizasyon için kulüp, kurum ve
şahıslarla sözleşme yapmaya ve uygulamaya yetkilidir.
Sözleşme metni ve varsa teminat tutarları Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 – Bu talimatta yer almayan hususlarda Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11 – Bu talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12-Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

