
TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU 

2015-2016 YILLARI FAALİYET RAPORU 

Federasyonumuz Faaliyet programları her yıl Ekim ayının ilk haftasında yapılan LEN 

CALENDER Toplantısı sonrasında uluslar arası müsabaka takvimleri ve milli takımlar 

programı belli olduktan sonra planlanmaktadır. Bu planlamalar Federasyonumuz Mali Genel 

kurulunda kabul edilen bütçeye göre ve milli takımlarımızın hedeflerine göre dikkatle 

yapılmaktadır. Ancak Federasyonumuzun Spor Genel Müdürlüğünden ve Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığından alacağı nakdi yardım belli olduktan sonra Federasyonumuz özel gelirleri de 

dikkate alınarak bütçemiz büyük oranda revize edilmektedir. Federasyonumuz bütçesi 

bilindiği üzere Spor Genel Müdürlüğü yardımı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yardımı ve 

Federasyon özel gelirler bütçesinden oluşmaktadır. Federasyonumuz özel gelirleri ise Ataköy 

yüzme havuzu işletme gelirleri, yabancı oyuncu transfer gelirleri, lisans tescil vize ücretleri, 

akreditasyon vb.gelirlerden oluşmaktadır. 

Federasyonumuzun en son 23 Kasım 2014 tarihinde yapılan 4. Olağan Mali Genel 

kurulundan bugüne kadar geçen sürede Federasyonumuza Spor Genel Müdürlüğü tarafından 

4.300.000,00 TL. ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 5.600.000,00 TL. bütçe desteği 

alınmışır. Ayrıca Federasyonumuz Ataköy Yüzme havuzu işletme geliri, katılım ücreti, 

transfer ücreti, lisans-vize ve diğer özel gelirlerden 2.512.903,30 TL. gelir elde edilmiştir. 

Federasyonumuz Giderleri, yurt içi faaliyetler, yurt dışı faaliyetler milli takım 

kampları Ataköy yüzme havuzu giderleri personel giderleri eğitim ve altyapı giderleri 

demirbaş ve spor malzemesi alımları, toplantı-seminer giderleri ve diğer giderlerden 

oluşmaktadır. 

 Altyapı Giderleri 2.435.814,09 TL. Yurtiçi Faaliyet Giderleri 3.010.472,29 TL. 

Yurtdışı Faaliyet ve Kamp Giderleri 1.971.592,81 TL.’dir. 

Federasyonumuz sutopunun gelişimi ve ülke çapında yaygınlaşması amacıyla birtakım 

çalışmalar yürütmektedir. Teknik destek yanında yeni kurulan kulüplere eğitim çalışmaları ve 

diğer mevcut kulüplere çeşitli malzeme( su topu, başlık, sutopu kalesi vb.)yardımı 

yapmaktadır. Ayrıca sutopuna yeni başlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlükleri 

bünyesinde kurs seminer vb. eğitim çalışmaları yapılmıştır. Belediye kulüpleri ile de çeşitli 

görüşmeler yapılarak sutopu branşının bünyelerinde olmaları istenmiştir. 

Federasyonumuz Türkiye de sutopunun gelişimi ve yaygınlaşması için önceden 

olduğu gibi 2015 ve 2016 yıllarında da bir takım çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Birçok 

Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlükleri ziyaret edilerek illerinde sutopunun başlaması için 

görüşmeler yapılmış bunların sonucunda da  Malatya, Elazığ, Adıyaman, Sinop, Nevşehir  vb. 

illerde sutopu faal hale getirilmiştir. 

Bilindiği üzere 2011 yılında Spor Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl süreli 

Federasyonumuza tahsis edilen Ataköy olimpik yüzme havuzu federasyonumuz 

faaliyetlerinde çok büyük katkı sağlamakla birlikte kış aylarındaki balon sistemi ile 

kapatılmasından dolayı elektrik ve doğal gaz giderleri başta olmak üzere ciddi bir maliyet 



oluşturmuştur. Bu dönemde Ataköy Yüzme Havuzunda Gelir 1.759.037,00 TL. Gider 

2.122.900,56 TL.(personel gideri hariç) olarak gerçekleşmiştir.  

2015 ve 2016 yıllarında Milli takımlarımız yurtiçinde ve yurt dışında çeşitli 

organizasyonlara katılmış olup, bu organizasyonlarda 2 Birincilik, 1 İkincilik ve 2 Üçüncülük 

elde edilmiştir. 

2015 ve 2016 yılları içerisinde açılan antrenör kurslarında 78 antrenör daha başarılı 

olarak 1.Kademe Sutopu Yardımcı Antrenör Belgesi almışlardır. Ayrıca 17 Antrenörümüz 

kurslarda başarılı olarak 2. Kademe belge sahibi olmuşlardır. Bu dönemde 5 ilde Aday Hakem 

Kursu açılarak başarılı olan 86 kişi sutopu hakemliğine başlamıştır. 

2015 yılında İstanbul’da yapılan 2.Sutopu Çalıştayına sutopu antrenörleri, hakemler ve 

idarecilerin katılımı ile sutopunun Türkiye’deki sorunları ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 

Ayrıca Çalıştaya katılan katılımcılara doping ve yasaklı maddeler hakkında da sunum 

yapılmıştır. Sporcu sağlığı ve sakatlıkları hakkında Federasyonumuz Sağlık Kurulu ve Milli 

Takım teknik heyeti koordinasyon halinde çalışmalarını yürütmektedir. 

Ülkemizin her bölgesinde sutopu oynanabilmesi için Bölgesel Ligler teşkil edilmiş ve 

yakın iller arasında Erkekler Büyükler, U19, U17, U15, U14 ve Bayanlar Büyük ve U19 yaş 

kategorilerinde müsabakalar tertip edilmiştir. Bu müsabakalarda bölge hakemlerinin de görev 

almasına özen gösterilerek hakemlerimizin gelişimi esas alınmıştır. 

Bahsi geçen çalışmalar sonunda Sutopu ülkemizin 18 ilinde faal olarak yapılmaya 

başlanmış ve bu sayının önümüzdeki 4 yıl sonunda Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesindeki illerdeki faaliyetler ile birlikte 35 olması hedeflenmektedir.  
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