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TENİSLE UÇUYORUZ 

Dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisini 
buluşturan turnuvayı destekleyen 
TEB’in Genel Müdürü Civil, biletlerin 
tükendiği etkinliğin TEB’le birlikte 
Đstanbul ve Türkiye’yi marka liginde 
hızla üst sıralara taşıdığını ifade ediyor 

TEB Genel Müdürü Varol Civil, tenis 
dünyasının etkili turnuvalarından WTA 
Championships’ın, bu yıl Đstanbul’da ikinci 
kez düzenleneceğini hatırlatarak etkinliğe 
büyük ilgi olduğunu, biletlerinin tamamının 
satıldığını söyledi. Turnuva bayram 
döneminde olmasına rağmen etkinliğin 
büyük ilgi gördüğünü anlatan Civil, 
“Dünyada 164 ülkede 22 uluslararası 
televizyon kanalında yayınlanacak. 
Dolayısıyla bizim markamıza olduğu kadar en büyük katkı Türkiye ve 
Đstanbul’un markasına olacak” dedi. 
Etkinliğin ekonomiye katkısının önümüzdeki yıllarda daha kolay 
hesaplanabileceğini belirten Varol Civil, şöyle devam etti: “TEB BNP 
Paribas WTA Championships’in ülke tanıtımına etkisinin yanı sıra 
birçok etkisi daha olacak. Tenis sadece 2 ya da 4 kişi arasında oynanan 
bir spor değil, ekonomik katma değeri olan, ülkelerin tanıtımına katkı 
yapan etkinlik. Örneğin 2010 yılında Amerika Açık’ın sadece New York 
ekonomisine yaklaşık 420 milyon dolar getirisi olduğu tahmin ediliyor. 
Biz de TEB olarak ülkemizin tenis ile bu tabloda yer almasını 
gerektiğine inanarak bu alana yatırım yaptık. Geçen yılki etkinlikte de 
Türkiye’de tenisin ne kadar çok sevildiğini gördük. Tenisin 
Türkiye’deki popüler spor dallarından birisi olması konusunda önemli 
mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum.” 

RAKAMLARLA BÜYÜK FĐNAL 
* TEB BNP Paribas WTA Championships, 23-28 Ekim tarihlerinde tek 
kadınlarda dünyanın sayılı sekiz raketine, çiftlerde en iyi dört takımına 
ev sahipliği yapacak. 
* Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuvayı salonda 80 bin 
kişi izleyecek. 
* Đstanbul, WTA Championships’e 2014 yılında da ev sahipliği yapacak. 
* TEB BNP Paribas, dünyada 5 milyonu bulan lisanslı tenis oyuncuları 
liginde Türkleri üst sıralara taşımayı hedefliyor. 

‘‘‘‘Tenis ekonomisi büyüyecek’ 

Bu etkinlikle iyi bir çıkış yakalayan Türkiye’nin henüz tenis ekonomisi 
oluşturma konusunda yolun başında olduğunu ifade eden Varol Civil, 
“Bugün teniste marka olmayı başarmış üç ülkeye; Đngiltere, Fransa ve 
ABD’ye baktığımızda her birinin tenis sporu ile yüz milyonlarca 
dolarlık pazarlar oluşturduğunu görüyoruz. Ancak bu ekonominin 
arkasında, yüzyıllık tenis etkinliği tecrübeleri bulunuyor. Bu düzeye 
ulaşabilmek için bir yerden başlamak gerekiyor ve biz de ülke olarak işe 
TEB BNP Paribas WTA Championshipss ile başladık. Bu etkinlik bize 
bir tenis ekonomisi oluşturabileceğimizi gösteriyor” diye konuştu. 

TEKLER 
* Victoria Azarenka 
* lMaria Sharapova 
* Serena Williams 
* Agnieszka Radwanska 
* Angelique Kerber 
* Petra Kvitova 
* Sara Errani 
* Li Na 
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ÇĐFTLER 
* Sara Errani-Roberta Vinci 
* Andrea Hlavackova-Lucie Hradecka 
* Liezel Huber-Lisa Raymond 
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