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Finansbank Doctors Sponsorluğunda Düzenlenen  
TED Doktorlar Tenis Turnuvası  

7 Haziran’da başlıyor 
 

Finansbank Doctors sponsorluğunda gerçekleşen TED Doktorlar Tenis Turnuvası 7 -14 
Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. Finansbank’ın doktorlara ve spora verdiği önemin 

göstergesi olan turnuva bu yıl 31. kez yapılacak. 
 

Türkiye’de ilk defa bankacılık alanında doktorlara özel hizmetler sunan Finansbank Doctors’ın 

sponsorluğunda düzenlenen TED Doktorlar Tenis Turnuvası, 7-14 Haziran tarihlerinde Tenis Eskrim 

Dağcılık Kulübü (TED) tesislerinde yapılacak. Bu yıl 31. kez gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 hekimin 

mücadele edeceği turnuvada, dereceye girenler milli takıma seçilme ve Balkan Turnuvası’na katılma 

imkanı yakalayacak. Turnuvaya katılmak isteyen doktorlar 6 Haziran’a kadar başvurularını yapabilecek. 

 

Finansbank Doctors’ın üç yıldır desteklediği ve ulusal turnuvalar arasında seçkin bir yere sahip olan 

TED Doktorlar Tenis Turnuvası’nda Doktorlar Kategorisinde; açık tek kadınlar, açık tek erkekler, 40 

yaş, 50 yaş ve 60 yaş üzeri tek erkekler, çift erkekler, karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak. Ayrıca 

Diş Hekimleri Kategorisinde tek kadınlar, tek erkekler; Eczacılar Kategorisinde tek kadınlar, tek 

erkekler karşı karşıya gelecek. 

 

Türkiye’de ilk defa doktorlara özel hizmetler sunarak, her 4 doktorun 3’üne hizmet vermeyi 

başardıklarını vurgulayan Finansbank Bireysel Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür 

Yardımcısı Erkin Aydın, Finansbank çatısı altında doktorlara ayrıcalıklı bir dünya sunduklarını, bunun 

yanı sıra turnuvaya destek vermekten de mutluluk duyduklarını söyledi. Aydın, “Finansbank olarak 

meslek gruplarına özel ürettiğimiz çözümlerde başarılı bir ivme yakaladık. Türkiye’de ilk defa 

doktorlara özel hizmetler sunarak, doktorların tercih ettiği banka olmayı başardık. Sağlık sektörüne 

yönelik olarak hem finansal, hem de sportif alanlardaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye’nin 

finansçısı olma hedefi ve anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz projelerimizle spora ve sporcuya da destek 

vermekten gurur duyuyoruz” dedi.  

 

İki hafta sürecek olan turnuva 14 Haziran’da kupa töreni ile sona erecek. 
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