
TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 

 Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetimi olarak  10 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 1. 

Olağanüstü Genel Kurulda yapılan seçimle göreve gelerek, 2,5 yıldır Bilardo sporunun 

yönetimini sürdürmekteyiz. 

 

 Uzun yıllardır camianın içinde olan ve geneli aktif sporculuk hayatı olan , sorunları 

sadece bilen değil, bizzat yaşamış olan yönetimimiz, sorunları çözmek için var  gücümüzle 

çalıştık. 

 

 Çalışmayan kurullarımızı tasfiye ederek ve yenileyerek hantal yapımızı değiştirdik, 

Federasyonumuzu çalışan Kurumsal bir yapı haline getirmek için radikal adımlar attık. 

 

 Türkiye'nin en çok yapılan sporlarından biri olmamıza rağmen, ( 2012 yılı araştırma 

raporlarına göre Türkiye' de 4. sırada gelmekteyiz) 23 yıllık Federasyonun kendi gelirlerini 

oluşturamaması en önemli handikaplarımızdan biriydi. Bu nedenle önce camiamızda 

kaybolan güveni inşa etmek, sonrasında da gerekli sponsor ve diğer çalışmaları yaparak özel 

gelirler oluşturmaya başladık. 

 

            Bizlere verilen bütçeyi en doğru ve iktisadi şekilde kullanmak, bunun yanında 

sporumuzu daha geniş kitlelere tanıtarak bunun sonucunda sponsorluk gelirleri arttırmak bu 

anlamda en önemli hedeflerimiz arasındadır. 

 

 Girişimlerimiz ile nakdi ve ayni bir çok önemli sponsorluk anlaşmaları yaparak 

Federasyon bütçesine katkıda bulunmuş, bunun yanında Lisans sistemini değiştirerek önemli 

bir gelir kaynağı elde ettik.   

 

 Federasyonumuza tahsis edilen ödeneklerin büyük bölümü ile acil ödenmesi gereken 

borçlar ödenerek Federasyonumuza işlerlik kazandırılmıştır. 

 

 Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, uluslararası başarılarımız çok büyük oranda 

artmış, 3 Etaplı Türkiye Şampiyonaları, Yükselme Ligi ve Bayanlar Türkiye Şampiyonası 

yapılmış ayrıca, Milli Takımımız Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Dünya Kupası 

müsabakalarına iştirak etmiş, Milli Takımlar Dünya Şampiyonasında 3.'lük, Gençler Avrupa 

3.'lüğü dereceleri elde edilmiştir. 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. 

 2015 yılı  Avrupa Şampiyonasında 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz, Milli Takımlar Dünya 

Şampiyonasında 1 bronz, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında 1 bronz ve Dünya 



Kupalarında 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere sene içerisinde 17 madalya ile Federasyon 

tarihinin bugüne kadarki en parlak yılını geçirmiş bulunmaktayız. 

 

 Sporcularımızın performanslarının artırılması amacı ile sponsorlardan ve öz 

kaynaklardan alınan gelirlerle Yüksek Seri Ödülleri konulmuş ve uygulamaya başlanmıştır. 

 Sporumuzu daha da tanıtmak ve oynanmasını sağlamak için önemli bir spor TV kanalı 

ile anlaşma sağladık. Bu sayede 2 senedir Türkiye Şampiyonalarımız ile ülkemizde yapılan 

Uluslararası Kupaların canlı yayınlarını bilardo ve spor severlere ulaştırmaktayız. Bundan 3 

sene öncesine kadar bilardo sporunu televizyonlarda kısa bir an bile olsa göremezken, bugün 

canlı ve bant yayınlar olarak senede toplam 50 saatlik yayın yapılmaktadır. 

 

            Bunun yanında; göreve geldiğimiz günden beri ülkemizde yapılan tüm şampiyonalar 

web üzerinden canlı olarak yayınlanmakta ve maçlarımız 6 kamera ile onbinlerce kişiye 

ulaşmaktadır. 

 

            Bu yıl bir ilki daha gerçekleştirerek Federasyonumuzun Mobil Uygulamasını hayata 

geçirdik. Bu sayede tüm sporcu ve camiamızla aynı anda haberleşme ve  paylaşım imkanı 

sağladık. 

 

 2016 Mart ayında Antalya’da düzenlediğimiz Türkiye 3 Bant Bilardo 

Şampiyonası’nda Erkekler-Kadınlar ve Gençler kategorilerinde toplamda 1170 sporcunun 

katılımı ile bir Dünya Rekoru kırdık ve bu rekorumuz GUINNESS REKORLAR KİTABI 

tarafından tescil edildi. Türkiye’de ilk defa bir spor organizasyonunun bu şekilde rekorlar 

kitabına girmesi bizlere ve Türk Sporuna büyük bir gurur vermiştir. 

 

            Federasyon Yönetimimizin; etnik ve cinsiyet ayrımına karşı olan tutumları, gelişmiş 

ve modernize yaklaşımları, sporcuyu esas alan ve değer veren anlayışı ile ülkemizde bilardo 

sporuna oluşan "kahve ve erkek" sporu algısını neredeyse yok denecek düzeye indirmiş 

bulunmaktayız. 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Avrupa Kadınlar 3 Bant Bilardo 

Şampiyonalarında 2 ikincilik, 2 de üçüncülük kazanarak 4 madalya ile ülkeye dönmemiz 

bunun en büyük kanıtıdır. 

   

 Ayrıca; Federasyonumuzca 2015 yılı içerisinde Gençler 3 Bant Dünya Şampiyonası 

Milli takım hazırlık kampı ve Adıyaman’da yardımcı antrenör kursu, 2016 yılında Hakem 

Gelişim Semineri ile Ankara, Sinop, İzmir'de 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, 

Sakarya'da ise 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu yapılmıştır. 

 

            2016 yılında ise 2 senede bir düzenlenen Erkekler Avrupa Şampiyonası bu yıl 

düzenlenmediği için sadece Dünya Şampiyonaları ve Kupalarına katıldık. Burada da Milli 

Takımlar Dünya 2. Liginin dışında, Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Lik ve 3. Lük 

derecelerini kazandık. Ayrıca Kulüpler bazında büyük bir başarıya imza attık ve Gaziantep 

Spor olarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında Şampiyonluk kazandık. Sene sonuna 

kadar  yapılacak şampiyonalardan da sporcularımızdan büyük başarılar bekliyoruz. 

 

 Bilardo ailesinde; sporcusundan hakemine, antrenöründen yöneticisine, çalışanından il 

temsilcisine genel olarak büyük bir moral motivasyon yükselmesi olduğu gözle görülebilir 

durumdadır. Sporcumuz ve camiamız artık önümüzdeki yıllara daha büyük ümit ve beklenti 

ile bakmaktadır. 

 



 Bu yıl içerisinde yaptığımız ön görüşmeler ve çalışmalarla; bilardo sporunun sadece 

fiziksel güce dayalı olmadığı, zeka ile doğru orantılı olduğu ve bilardonun aslında bir 

matematiği olduğu vurgusunu ön plana çıkararak, okullar ve üniversiteler ile işbirliğine girip; 

profilimizi okuyan, genel kültürü yüksek olan ve bayanlara da hitap eden spor dalı olarak 

genişletmeyi hedef almaktayız. 

 

 İlkeli, dürüst, çalışkan ,adil ve ortak akıla değer bir yönetim anlayışı içinde , öncelikle 

Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz ile uyum içinde çalışarak ve sonrasında 

camiamızdan aldığımız büyük destekle başarılarımızı ve hedeflerimizin bir kısmını 

gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. 

 

 

Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu 

 

 


