
Fırsat Eşitliği
Stratejisi



Fırsat Eşitliği Stratejimiz, Türkiye Tenis Federasyonu’nun sporda kadın katılımını 
destekleme konusunda bağlılığını ortaya koymaktadır. 

Fırsat Eşitliği Stratejisi geçmişten bugüne atılan adımların devamlılığını sağlamayı ve 
bu adımları ileri taşımayı hedeflemektedir.

“Tenisle Biriz” projesi kapsamında fırsat eşitliği alanında atılacak adımlar 
“Fırsat Eşitliği Stratejisi” kapsamında sürdürülecektir.

Türkiye Tenis Federasyonu, ITF’in uzun süreli partneri olarak, “Advantage All”  
girişiminin bir parçası olmaktan ve tamamıyla desteklemekten gurur duyuyor.

Eşitlik Vizyonumuz 



Türkiye Tenis Federasyonu, sporda kadın katılımını desteklemeye tamamıyla odaklan-
mış durumdadır.

2021 yılında açıklanan “Tenisle Biriz” projesinin önemli boyutlarından biri olan
“Fırsat Eşitliği” Türkiye Tenis Federasyonu’nun eşitlik ilkesine verdiği önemi
göstermektedir. 

Türkiye Tenis Federasyonu Fırsat Eşitliği alanında Türkiye’de öncü spor organizasyonu 
olmayı hedeflemektedir. 

 Türkiye Tenis Federasyonu Fırsat Eşitliği için farklı alanlarda çalışmalar yapacaktır:
 · Antrenörlük ve Hakemlik
 · Spora Aktif Katılım
 · Liderlik ve Yönetim 
 · Görünürlük

Türkiye Tenis Federasyonu 



Fırsat Eşitliği Stratejimiz, Türkiye Tenis Federasyonu’nun misyonu, vizyonu ve temel 
değerleri doğrultusunda, tenisi her anlamda eşit fırsatların olduğu bir spor haline
getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 Strateji Boyutları

 · İlham Verme 
 · Fırsatlar 
 · Çevresel Faktörler 
 · Değer Katma 
 · Birliktelik

Fırsat Eşitliği Stratejisi 



İlham Verme
Kadınlara teniste yönetici, oyuncu, antrenör veya hakem olarak yer almaları için ilham 
vermek amaçlanmaktadır. Hem saha içi hem de saha dışındaki pozisyonlar için rol
modelleri büyük önem taşımaktadır.

Planlanan adımlar:
· Önemli tenis figürlerinin tecrübelerini aktarabilecekleri bir platform oluşturulması ve bu kişilerin yol   
  gösterici olarak konumlandırılması

· Tecrübelerini anlayabilmek için hali hazırda bulunan kadın spor yöneticileriyle araştırma yürütülmesi 

· Kadın antrenör programının yaratılması 

· Öğrenci stajyer programı oluşturulması 



Fırsatlar
Teniste eşit fırsatlar yaratmak. Bu adım; yönetim kurulu temsilini, eşit para ödüllerini 
ve maaşları, eşit kaynak paylaşımını, eğitim olanaklarını ve görünürlüğü kapsar.

Planlanan adımlar:
· Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunda bulunan kadın üye sayısının artırılması

· TTF çalışma ortamında kadın/erkek dengesinin sağlanması 

· Mümkün olan yerlerde kadın/erkek turnuvalarının beraber oynanması 

· Davis Cup ve Billie Jean King Cup takımlarının eşit kaynak paylaşımından yararlanması



Çevresel Faktörler 
Eşit bir çalışma ve oyun ortamının yaratılması. Olumsuz çevresel faktörlerin ortadan 
kaldırılması, kapsayıcı ve koruyucu bir tenis ortamına sahip olduğumuzdan emin ol-
unması cinsiyetçi yaklaşımların uzaklaştırılması ve fırsat eşitliği kültürünün yerleştir-
ilmesi hedeflenmektedir.

Planlanan adımlar:
· Kadınların tenis oynamasına, hakemlik yapmasına, antrenörlük yapmasına, yönetici olarak görev almasına    
   teşvik eden bir kampanyanın oluşturulması

· Aile dostu kulüp ortamının sağlanmasıyla tenise ortak katılımın artırılması

· Tenis kulüplerinde ve turnuvalarda kadın yöneticilerin sayısının artmasının teşvik edilmesi ve çalışanlarda      
   çeşitlilik sağlanmasının zorunlu hale getirilmesi

· Antrenörlere, kulüp yöneticilerine ve oyunculara yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği temalı

   eğitimlerin düzenlenmesi 



Değer Katma 
Sporun ticari boyutunu artırmak. Tenis yatırımını büyütmek, kadın katılımını destekle-
mek, ticari gelirler elde edilebilmesi için farklı düzeylerdeki fırsatların çoğaltılması ve 
kapsamlarının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Planlanan adımlar:
· Fırsat Eşitliği Programının yürütülmesi için bu alanda çalışmalar yapan bir marka ile iş birliği yapılması 

· Türkiye’de kadın tenisinin, erkek tenisi ile eşit görünürlüğe sahip olmasına çalışılması (televizyon 

  yayınları, medya yansımaları)

· Önde gelen kadın tenisçilerimize; markalaşma vb. alanlarda destek verilmesi 



Birliktelik 
Bu süreçte hem tenisin içindeki önemli kadın figürler hem de erkek figürler ile birlikte 
ilerlenecektir. Önemli kadın figürler rol modelliği yaparken, önemli erkek figürlerin 
onları desteklemesi ve birliktelik mesajı verilmesini amaçlanmaktadır.

Planlanan adımlar:
· Planlanan adımlara yönelik iletişim planının oluşturulması 

· Kadın ve erkek sporcuların eşit muamele gördüğünün eşit kaynaklardan yararlandığının vurgulanması

· Erkek sporcuların ve liderlerin aktif olarak kampanyalarda ve projelerde yer alması ve hareketi desteklemesi  




