
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 
2007 - 2008 MALİ GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ETKİNLİK RAPORU 

(23 Aralık 2006 – 30 Eylül 2008) 

 

Federasyonumuz Yönetim Kurulunun, 23 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen Mali Genel 

Kurulunun ardından 23 Aralık 2006 – 30 Eylül 2008 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

Program: 

2006 Mali Genel Kurulundan bugüne kadar; 2007 yılında 48 Bayan, 2008 yılında 50 Bayan, 

2007 yılında 48 Erkek, 2008 yılında 50 Erkek olmak üzere performans müsabakaları,  2007 

yılında 17 Bayan, 2008 yılında 24 Bayan, 2007 yılında 16 Erkek, 2008 yılında 21 Erkek 

olmak üzere performans sporcularımızın katılabileceği uluslar arası müsabakalar, 2007 

yılında 43, 2008 yılında 46 olmak üzere Bölge Senior müsabakaları ve 2007 yılında 16, 2008 

yılında 17 olmak üzere Klasman Senior müsabakaları gerçekleştirilmiş ve düzenlenen uluslar 

arası müsabakalarda Türk oyuncularının kendi ülkelerinde daha fazla uluslar arası müsabaka 

oynaması sağlanmıştır.  

 

Türkiye Tenis Federasyonu Mevzuatı: 

Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanması gereken Tenis 

Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı ve Bütçe Talimatını internet sitesinde ilan edilerek 

uygulamaya konulmuştur. 

 

 

Uluslar arası Etkinlikler: 

2007 yılında düzenlenen FED CUP müsabakasında Büyük Bayanlar Milli takımımız III. 

Gruptan bir üst grup olan II. Gruba çıkma başarısı göstermiştir. Uluslar arası Tenis 

Federasyonu (ITF) ile ortaklaşa Ankara’ da 9 ülkenin katılımı ile 12 Yaş Güneydoğu Yaz 

Kampı yapılmış ve 9 ülkeden 8 tanesi Türk sporculardan olmak üzere toplam 38 sporcunun 

katılımı ile gerçekleşmiştir. Türk Tenisçilerin uluslar arası müsabakalara katılımını sağlamak 

amacıyla Milli Takılar Danışman Teknik Direktörü ile ortaklaşa yapılan çalışma sonucunda 

100’ ün üzerinde faaliyete sporcularımızın katılımı  sağlanmış ve masrafları federasyonumuz 

tarafından karşılanmıştır. 

 

 

 

Uluslar arası Tenis Federasyonları ile İlişkiler: 

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı olarak Balkan Tenis Birliği Asbaşkanlık görevim ve 

Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ayda ULUÇ’un Avrupa Tenis Birliği Yönetim 

Kurulu Üyeliği (Juniorlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) görevi aynen devam etmekte 

ve bunlara ek olarak Federasyonumuz Eğitim Kurulu Üyesi Birol VURAL Avrupa Tenis 

Birliği Development Komite Üyeliğine getirilmiş olup Uluslar arası platformda Türkiye Tenis 

Federasyonunun daha fazla söz sahibi olması sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

Eğitim: 

Federasyonumuz Eğitim Kurulu 2005 yılında Polonya Tenis Federasyonundan Piotr 

UNIERSKY’ nin danışmanlığında başlatılan Eğitim Program çalışmalarının devamı 

sağlanmış ve Türkiye Tenis Federasyonu Antrenör Eğitimi Talimatı yürürlüğe konmuş ve 

artık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kalmadan kendi başına antrenör yetiştirme 

kursları açmaya başlamıştır. 

 

Bugüne kadar bir adet III. Kademe, beş adet I. Kademe ve bir adet II. Kademe antrenör 

yetiştirme kursu olmak üzere toplam 7 adet antrenör yetiştirme kursu düzenlemiştir. 

 

Bu açılan antrenör kurslarından bir tanesi Van ilinde ve bir tanesi de Gaziantep’ te olmak 

üzere iki adet I. Kademe antrenör yetiştirme kursu düzenlemiş olup bu kurslara sadece Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde ikamet edenlerin katılımı sağlanarak kurs sonunda 

belge almaya hak kazanan bu kişilerin bu bölgelerde kalarak tenisin bu bölgelerde de 

yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

 

Yurtdışında düzenlenen uluslar arası hakem yetiştirme kurslarına Türk hakemlerimizin 

masraflarına da katkı sağlanarak kurslara katılımları sağlanmış ve 3 hakemimizin uluslar arası 

hakem olmaları sağlanmıştır. 

 

6 değişik ilde tenis hakem yetiştirme kursları düzenlenmiştir.  

 

 

 

Sponsorluklar: 

Federasyonumuz Yönetim Kurulu sponsorluk geliri olarak 2007 – 2008 yılları için toplam 

206.000,00,-YTL gelir elde edilmiştir. Clup Alibey federasyonumuzun düzenlemiş olduğu 

bütün yaş gruplarından milli takım kamplarından büyük çoğunluğu Clup Alibey 

sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

Projeler: 

Türkiye Tenis Federasyonu olarak Uluslar arası Tenis Federasyonu ile ortaklaşa ülkemizde 

Oyna ve Oyunda Kal ve Cardio Tennis başlatılmıştır.  

 

Ağrı ilinde başlatılan Oyna ve Oyunda Kal projesine Ağrı Valiliğinin de büyük katkılarıyla 

500 civarında çocuğun katılımı sağlanmıştır. 

Oyna ve Oyunda Kal projesi ve mini tenis için; tenisin yaygınlaştırılmasında ve uygulanacak 

olan bu projelerde kullanılmak üzere federasyonumuz tarafından yurtdışından malzemelerin 

yaptırılması ve temin edilmesi sağlanmış olup 30.000 adet sünger top, 5000 adet çocuk ve 250 

adet büyük raketi yaptırılmaktadır.  

Bu projeler kapsamında seminerler düzenlenmiş ve her yaş grubundan daha çok kişinin tenis 

oynaması hedeflenmektedir.  

 

2006 Yılı Mali Genel Kurulunda sunulmuş olan projelerden olan Türk Tenisçilerin 

yurtdışında yapılan Uluslar arası müsabakalara katılarak tecrübe, deneyim ve puanlar 

kazanabilmeleri ve bu kazanılacak olan başarıları ile ülkemizi milli takım düzeyinde daha da 

iyi temsil edebilmeleri için sponsorluk imkanı bulamayan sporcularımızın Milli Takımlar 



Danışman Teknik Direktörü, Milli Takım Antrenörleri ve Yönetim Kurulu ile yapılacak olan 

ortak çalışma ile federasyonumuz tarafından desteklenmeleri amaçlanmakta idi ve bu 

kapsamda federasyonumuz o günden bugüne 100 ün üzerinde faaliyete sporcularımızın 

katılımını sağlamıştır. 

 

 

 

 

Altyapı Çalışmaları: 

Uluslar arası Tenis Federasyonu (ITF) ve Türkiye Tenis Federasyonunun ortak çalışması olan 

9 – 10 – 11 Yaş projesi ülkemizde başlatılmış 2007 yılından bugüne kadar 9 – 10 – 11 Yaş 

Sporcu ve Antrenör gelişim kampları düzenlemiş ve bu kamplara 50 civarında sporcu ve 30 

civarında antrenörü katılımı sağlanmıştır. 

 

 

2007 – 2008 yılı faaliyet raporu Genel Kurulun takdirine sunulur. 

 

 

 

Azmi KUMOVA 

       Başkan 


