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#TenisleBiriz 
Tenisle Biriz; sporun ve toplumun farklı sorunlarına karşı bir farkındalık 
yaratma projesidir.

Proje Türkiye Tenis Federasyonu’nun değerlerinden ve temel hedeflerinden 
güç alır. 

Projenin; fırsat eşitliği, çocuk koruma, sürdürülebilirlik mental sağlık ve ikili 
kariyer gibi boyutları bulunmaktadır.

Bu projeyle birlikte sporun gücü kullanılarak toplumun farklı sorunlarına 
dikkat çekmek, öncülük etmek ve örnek teşkil etmek hedeflenmektedir.

Türkiye Tenis Federasyonu paydaşlarıyla birlikte bu projeyi sosyal farkındalık 
kapsamında gerçekleştirecektir. 



Fırsat Eşitliği
Sporda kadın katılımını destekleme

Federasyon bünyesinde, bağlı etkinlik ve organizasyonlarda personele çeşit-
lilik kazandırılması ve kadın/erkek personel sayısının eşitlenmesi

Kadın/erkek çalışan/oyuncu maaş ve prim eşitliği

Kulüplere ve sporculara yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
eğitimler düzenlenmesi 

 2024 yılına kadar;

 Çalışma ortamında kadın erkek dengesinin sağlanması

 Muadil pozisyonlarda maaş ve primlerin eşitlenmesi

 TTF Yönetim Kurulunda en az 2 kadın üyenin bulunması 
 hedeflenmektedir.



Çocuk Koruma
Sporda çocuk koruma üzerine antrenörler ve aileler ile seminerler düzenlen-
mesi

Antrenör eğitimlerinde çocuk koruma ile ilgili bölümlerin yer alması

Çocuk Koruma eğitimlerine katılmayan antrenörlerin 18 yaş altı sporcularla 
çalışamaması

Uzman bir danışma ekibi kurulması, süreçlerin takip edilmesi 

 2024 yılına kadar; 

 18 yaş altındaki sporcularla çalışan tüm antrenörlerin çocuk koruma  
 eğitimlerini tamamlamış olması

 Türkiye Tenis Federasyonu Çocuk Koruma Programı’nın oluşturulması

 Uzman bir danışma ekibiyle takip sisteminin hayata geçirilmesi

 Tenis kulüplerine ve kulüp yöneticilerine yönelik çocuk koruma 
 politikaları hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. 



Sürdürülebilirlik 
Federasyon bünyesinde ve bağlı etkinlik ve organizasyonlarda çevreci bir 
tutumun getirilmesi; plastik kullanımının azaltılması, kağıt tüketiminin azaltılması, 
su tüketiminin azaltılması geri dönüşüm programlarının uygulanması, enerji 
tüketimini azaltan ürünlerin kullanılması

Personele yönelik sürdürülebilirlik eğitimlerinin düzenlenmesi

Sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi

Federasyon ofislerinde ve tesislerde tek kullanımlık plastik malzemelerin (pet 
şişe vb.) kaldırılması, akreditasyon sistemlerinde geri dönüşümlü malzemeden 
üretime geçilmesi 

Türkiye genelindeki tenis kulüplerine, plastik kullanımının azaltılması ve atık 
yönetimi ile ilgili eğitimler düzenlenmesi ve doğa dostu alternatif çözüm 
önerileri sunulması

Tenis kulüplerine sürdürülebilir iş modelleri eğitimleri düzenlenmesi

 2024 yılına kadar; 

 Federasyona bağlı ofislerde, tesislerde ve organizasyonlarda plastik   
 kullanımının sıfıra indirilmesi

 Bağlı tüm organizasyon ve turnuvalarda akreditasyon sistemlerinde geri   
 dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması 

 Tüm tenis kulüplerinde plastik tüketiminin minimuma
 indirgenmesi ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratılması 
 hedeflenmektedir.



Mental Sağlık
Federasyon personeline ve sporculara yönelik seminerlerin düzenlenmesi

Tenis topluluğuna yönelik etkinliklerin düzenlenmesi

Sporculara yönelik destek merkezinin oluşturulması

World Mental Health Day (Dünya Mental Sağlık Günü) özelinde çalışmaların 
yapılması 

 2024 yılına kadar; 

 Sporcu mental destek merkezinin hayata geçirilmesi

 Tüm antrenörlere sporcu psikolojisi ile ilgili temel eğitim verilmesi

 Tenis kulüplerine ve idarecilerine yönelik eğitimlerin tamamlanması   
 hedeflenmektedir.



İkili Kariyer
Sponsor firma ve firmalar aracılığıyla bir eğitim fonu oluşturulması

Sporculara yönelik burs opsiyonları sunulması ve burs kriterlerinin belirlenmesi

Kişisel gelişim alanlarında seminerlerin ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi

ITF Academy’de yer alan içeriklerin Türkçeye çevrilmesi, dijital bir eğitim takip 
platformunun oluşturulması 

 2024 yılına kadar; 

 Türkiye Tenis Federasyonu eğitim fonunun hayata geçirilmesi

 Sporculara yönelik kişisel gelişim eğitimlerinin aktif olarak düzenlenmesi
 
 Türkiye Tenis Federasyonu’na ait dijital bir eğitim platformu oluşturulması
 
 ITF Academy içeriklerine Türkçe olarak erişim sağlanabilmesi    
 hedeflenmektedir.



Teşekkürler


