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YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 
 

 Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu olarak 10 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 1. 

Olağanüstü Genel Kurulda yapılan seçimlerle göreve geldiğimiz malumlarınızdır. 

 Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizde camiamız kendi içerisinde parçalanmış, Bakanlık 

ve Genel Müdürlüğümüzle köprüler atılmış, daha da önemlisi ağır bir ekonomik yük altına sokulmuş 

ödenek tahsis edilmeyen bir konumda idi. Öncelikle camiamızdaki küskünler yeniden camiamıza 

kazandırılmış, Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüzle kurulan sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerimiz 

yeniden tesis edilmiştir. 

 Federasyonumuza tahsis edilen ödeneklerin bir bölümü ile acil ödenmesi gereken borçlar 

ödenerek Federasyonumuza işlerlik kazandırılmış, geriye kalan borçlarımız ise alacaklı firmalarla 

görüşülerek Genel Müdürlüğümüzce verilecek ek tahsilatlarla ödenmesi hususunda mutabakata 

varılmıştır. 

 Yönetim Kurulumuz döneminde 3 Etaplı Türkiye Şampiyonaları, Yükselme Ligi ve Bayanlar 

Türkiye Şampiyonası yapılmış ayrıca, Milli Takımımız Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Dünya 

Kupası müsabakalarına iştirak etmiş, Tayfun TAŞDEMİR ve Tolgahan KİRAZ Milli Takımlar Dünya 

Şampiyonasında 3. olmuşlardır. Berkay KARAKURT Gençler Avrupa 3. olmuştur. Ayrıca yine 

ülkemizde yapılan 3 Bant Dünya Bayanlar Şampiyonası  Sinop’ta yapılmış, yapılan Bayanlar Dünya 

Şampiyonasının giderlerinin büyük bir kısmı Sinop Yerel yönetimlerince karşılanmıştır. Diğer bölümü 

ise Federasyonumuzun elde ettiği öz kaynaklardan karşılanmıştır. 

 2014 yılı haziran ayı içerisinde yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası İstanbul’da 

yapılmış, yapılan Şampiyonada Bahçelievler Spor Kulübümüz 2. Kez Avrupa Şampiyonu olarak 2015 

yılında yine bu şampiyonanın İstanbul’da yapılmasını sağlamışlardır. Bahçelievler Spor Kulübünü ve 

sporcularımızı bu başarılarından dolayı kutluyor, yeni başarılar kazanacağının inancı ile kendilerini 

her zaman destekleyeceğimizin bilinmesini diliyoruz. 

 Bilindiği üzere, Federasyonumuzun Sporcu-Kulüp ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi amacı 

ile yürürlüğe koyduğumuz sporcu, kulüp, lisans, vize ve tescil talimatı ile Lisans Vize ve Tescil 

işlemleri Federasyonumuz tarafından yapılmaktadır. Ana statümüz gereğince uygulanan talimatların 

güncellenmesine devam edilecektir. 

 Sporcularımızın performanslarının artırılması amacı ile sponsorlardan ve öz kaynaklardan 

alınan gelirlerle Yüksek Seri Ödülleri konulmuş ve uygulamaya başlanmıştır. 

 Bilardo sporunun tanıtımını yapmak, sporseverlere Bilardo Sporunu sevdirmek için tüm 

müsabakalarımız internet üzerinden canlı yayın yapılarak spor kamu oyumuza duyurulmaktadır. 

Ayrıca kulüp kurum ve kuruluşlara organize edilen özel müsabakalar teşvik edilmekte ve 

desteklenmektedir.  

 Yönetim kurulumuz eğitim hizmetlerine de büyük önem vermekte bu bağlamda 2014 yılı 

içerisinde Sakarya’da 1. ve 2. kademe antrenör kursları açmış, ayrıca ihtiyaç duyulan illerimizde 

hakem kursları açmaktadır. Eğitim çalışmalarımız artarak devam edecektir. 



 Saygıdeğer temsilcilerimiz; 

 Kısa zamanda yukarıda izah etmeye çalıştığımız hizmetler tamamen sizin güveninizin eseridir. 

Bundan sonra da yapacağımız her türlü hizmet sizlerin ve ortak akılın ürünü olacak, sizler yol 

gösterecek bizler uygulamaya hep birlikte koyacağız. 

 Bu vesile ile 3. Olağan Mali Genel Kurulumuzun Bilardo ve Türk Spor camiasına hayırlı 

olmasını diler, Hepinizi Yönetim Kurulu adına saygılarımla selamlarım. 
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