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2013 – 2014 YILI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
Federasyonumuz faaliyet programları her yıl Eylül ayı sonunda ya da Ekim ayının 

başında yapılan LEN Kongresi sonrasında, Uluslararası müsabaka takvimleri ve Milli 

Takımlar programı belli olduktan sonra planlanmaktadır. Bu planlamalar Milli 

Takımlarımızın programına göre dikkatle yapılmakta olup,  Federasyonumuz bütçesi belli 

olduktan sonra da revize edilmektedir. Federasyonumuzun bütçesi bilindiği üzere Spor Genel 

Müdürlüğü yardımı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yardımı ve Federasyon özel gelirlerinden 

oluşmaktadır. Federasyon özel gelirleri ise, Ataköy Yüzme Havuzu işletme gelirleri, yabancı 

oyuncu transfer gelirleri, katılım ücreti, lisans tescil-vize ücretleri vb. gelirlerden 

oluşmaktadır. 

 

Federasyonumuzun en son 20 Ekim 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulundan 

bugüne kadar geçen sürede Federasyonumuza Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2.750.000,00 

TL ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 5.200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Ayrıca 

Federasyonumuz Ataköy yüzme havuzu işletmesinden, katılım ücreti, transfer ücreti ve diğer 

özel gelirlerden 2.034.891,00 TL gelir elde etmiştir. 

 

 Federasyonumuz giderleri; Yurtiçi faaliyet giderleri, Yurtdışı faaliyet giderleri, Milli 

Takım kamp giderleri, Ataköy Yüzme havuzu giderleri, personel giderleri, Eğitim ve Altyapı 

giderleri, Demirbaş ve spor malzemesi alım giderleri, toplantı-seminer giderleri ve diğer 

giderlerden oluşmaktadır.  

 

Federasyonumuz bütçesinin tasarruflu bir şekilde kullanılmasına çok önem 

verilmektedir. Milli Takım faaliyetleri öncelikli olmak kaydıyla, yurtiçi faaliyetler, eğitim ve 

altyapı çalışmaları, seminerler ve spor malzemesi alımlarına bütçeden büyük bir pay 

ayrılmaktadır.  

 

Federasyonumuz sutopunun gelişimi ve yaygınlaşması için 2013-2014 yıllarında da 

çok ciddi çalışmalar yürütmüştür. Yeni kurulan sutopu kulüplerine spor malzemesi yardımı ve 

teknik destek sağlanmaktadır. Ayrıca her sezon öncesi liglerde yer alan kulüplerimize bütçe 

olanaklarına spor malzemesi yardımı yapılmaktadır. Ülkemizin her bölgesinde sutopu 

oynanan havuzlara kale ve diğer sutopu ekipmanları yardımı da bütçe olanaklarına göre 

yapılmaktadır. 

Sutopu Milli Takımlarımız 2012-2013 sezonu ve 2013-2014 sezonlarında toplam 

17(onyedi) adet Uluslararası müsabakaya katılmışlardır. Bu müsabakalarda Milli 

Takımlarımız (2) defa İkincilik, (5) defa da Üçüncülük elde etmiştir. 

 

2014 Avrupa Şampiyonasına katılabilmek için Gürcistan ile Play-off müsabakaları 

oynayan (A) Milli takımımız ilk müsabakayı 4 fark ile kaybedip, ikinci müsabakayı 3 fark ile 

kazanmasına rağmen şanssız bir şekilde elenmiştir. 2016 Avrupa Şampiyonasına katılabilmek 

için çalışmalara hiç vakit kaybedilmeden başlanılmış ve yeni bir teknik ekip oluşturulmuştur. 

 

2013 yılında U17(1996) Milli takımımız Malta’da yapılan Avrupa Şampiyonasında 

grubunu namağlup ilk sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonasını 8.sırada tamamlamıştır. 
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Milli takımımızın bu şampiyonada gösterdiği performans bizlere gelecek için 

umutlandırmıştır.  

 

2014 yılında ise aynı millilerimiz 02-10 Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul’da 

düzenlediğimiz U18(1996) Dünya Şampiyonasında 20 ülke arasında 6. Olarak tarihi bir 

başarıya imza atmıştır. Bu şampiyonalarda alınan dereceler Altyapılara sürekli ve uzun vadeli 

yatırımların önemini bir kez daha göstermiştir. Bu sebeple Milli takımlarımıza altyapı 

oluşturmak için çok daha geniş bir teknik ekiple çalışmak için yatırımlar yapılmaktadır. 

 

Bayanlarda sutopunun gelişimi için çalışmalar yapılmaktadır. Bayanlarda sutopu 

kulüplerinin sayısını artırmak ve yıl içerisinde daha fazla müsabaka oynayarak Uluslar arası 

müsabakalara hazır olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Federasyonumuz 2013-2014 yıllarında yurtiçinde; 

1. Minikler Sutopu Şampiyonası, 

2. Küçükler 1.Lig, Küçükler 2.Lig, Küçükler Açık Küme 

3. Yıldızlar I. Lig, Yıldızlar II. Lig, Yıldızlar Açık Küme 

4. Ümitler I. Lig, Ümitler II. Lig, Ümitler Açık Küme, 

5. Gençler I. Lig, Gençler II. Lig, Gençler Açık Küme, 

6. Büyükler II. Lig, Büyükler Açık Küme 

7. Bayanlar I. Lig, Bayanlar II. Lig, Bayanlar Açık Küme 

8. Deplasmanlı 1. Liginin müsabakaları organize edilmiştir. 

 

Federasyonumuz Sutopu Milli takımlarına altyapı oluşturulabilmesi amacıyla farklı 

illerde performans değerlendirme testleri yapılmaktadır. Yapılan bu testler sonucunda yeterli 

görülenler Milli Takım hazırlık kamplarına çağırılmaktadır. 

 

Sutopu branşını geliştirmek ve başarılarımızı artırabilmek için 2013 - 2014 yılları 

içerisinde 1. ve 2. Kademe Antrenör Yetiştirme kursları, Aday Hakem Kursları, Hakem 

seminerleri ve çeşitli Antrenör Eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 2013-2014 yıllarında açılan 

Antrenör kursları sonunda 62 kişi daha sutopu antrenörü olmuştur. 

 

Ülkemizin her bölgesinde sutopu oynanması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu 

kapsamda Bölgesel Ligler oluşturulması planlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 

yaptığı yatırımlar ile şu anda Türkiye’nin birçok ilinde yüzme havuzları bulunmaktadır. Bu 

havuzlarda sutopu oynanması için sutopunda Antrenör eğitimi, kulüpleşme ve malzeme 

yardımı gibi konularda çok ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonunda Aksaray, 

Konya, Kayseri, Elazığ ve Çanakkale illerinde yeni sutopu kulüpleri kurulmuştur. 

 

Sporu ve sporcuyu doping ve zararlı maddelerden uzak tutmak için Federasyonumuz 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile işbirliği yaparak seminerler vermektedir. 

 

Saygılarımızla. 

 

      Türkiye Sutopu Federasyonu  

       Başkanlığı 


