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01    Vision and mission
Stratejik Plan 2012-2016 
‘Basketbolun güç merkezi’
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01    Vizyon ve misyon

Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun vizyonu 
 
‘Vizyonumuz; uluslararası sportif 
rekabette, altyapı gelişiminde, üst düzey 
organizasyonların düzenlenmesinde ve 
basketbolun yönetiminde en başarılı 
federasyon olarak, Türkiye’yi bir numaralı 
basketbol ülkesi haline getirmektir.’ 

 

Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun misyonu 
 
‘Basketbolun etkisini arttırmak’ 
 
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye’de basketbolu 
yöneten kurumdur. Misyonumuz; basketbolun etki alanını 
arttırmak, sportif başarıda istikrar sağlamak ve paydaşlarımızla 
işbirliğini geliştirmektir. 

 

İleri görüşlü  Her zaman uzun vadeli ve büyük 
düşüneceğiz. 

Öncü  Her zaman ilk adımı atmaya hazır ve öncülük 
eden olacağız.

Çalışkan  Çok çalışmanın yerini hiçbir şey tut(a)maz.

Saygılı Başkalarına saygı, yaptığımız her işin   
 temelidir. 

Yaratıcı   Türk Basketbolu’nun büyümesi ve 
federasyonumuzun gelişmesi için her 
zaman yaratıcı çözümler düşüneceğiz. 

Tutkulu   Basketbol, ülkemiz ve camiamız için hep 
tutkulu olacağız.

Tecrübeli   Bireysel ve kurumsal tecrübelerimizi 
yeni nesillerin gelişmesine ve yararına 
kullanacağız.

Adil   Basketbolu, objektif prensipler ve 
gelişmesine en çok yarar sağlayacak kurallar 
ile yöneteceğiz.

Kazanan   Sporcularımızın, teknik ve idari 
kadrolarımızın, tüm paydaşlarımızın 
kazanan bir düşünce yapısı 
benimsemelerini ve geliştirmelerini 
sağlayacağız.

TBF,  Türk basketbolunun  ulusal ve 
uluslararası alandaki saygınlığını daha 
da geliştirmeye kararlıdır ve kendini 
buna adamıştır. 

Bizi temsil eden işte bu değerlerdir.
İşte Bu Türk Basketbolu’dur.

Misyonumuzu gerçekleştirmek için aldığımız kararları değerlerimiz 
şekillendiriyor. Bunlar:
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02    Giriş

Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı

Türkiye Basketbol Federasyonu son 20 yılda büyük ilerleme 
kaydetti. Hedefimiz, saha içinde ve dışında elde edeceğimiz 
başarılı sonuçlarla Türkiye’yi önde gelen basketbol ülkelerinden 
biri haline getirmekti.

Bu hedefe, sistemli ve kararlı bir şekilde çalışarak ulaştık. 

2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda ve 2011 Kadınlar EuroBasket’te  
kazandığımız gümüş madalyalar bu uzun vadeli ve planlı 
çalışmaların  ürünleriydi.

Ancak, daha yapacağımız çok şey var. Şimdi altın madalyayı almak 
istiyoruz. 

Altını hedeflemek bir madalya kazanmaktan çok daha fazlasıdır.  
Altını hedefliyoruz çünkü bu başarı ülkemizin gençlerini 
büyük hedeflere yönlendirecek, ufuklarını açacaktır. Gençlerin 
basketbola ilgisini arttıracak ve bu vesileyle sağlıklı bir yaşamı 
benimsemelerini de teşvik edecektir.

Basketbolun insanların hayatlarını ve 
ülkemizin imajını olumlu etkilyecek 
güce sahip olduğuna inanıyoruz. TBF 
olarak bunu pek çok kez gerçekleştirdik. 
Bu sorumluluğumuzu ciddiye alıyor, 
geliştirmeye devam ediyoruz.

Federasyonumuzun ve Türk Basketbolu’nun sporcularımız, 
taraftarlarımız, medya ve diğer paydaşlarımız tarafından nasıl 
algılandığını ve benimsendiğini iyi yönetmeliyiz. 

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun önümüzdeki yıllar için 
belirlediği hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği yol 
haritasını içeren stratejik planımız ile Türk Basketbolu’nu bir üst 
seviyeye çıkaracağımıza inanıyoruz.
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02    Giriş02
Ali Özsoy, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri 

Bir spor federasyonunu yönetmek ile bir ticari kuruluşu veya 
herhangi bir organizasyonu yönetmek arasında birçok farklılıklar 
bulunuyor. 

Kâr amaçlı bir kurum olmasak da, Türk Basketbolu’nu geliştirmek 
için finansal kaynaklar yaratmamız gerekiyor.  Paydaşlarımız 
bizden, açık ve eşitlikçi prensiplere dayalı üst düzey yönetim ve 
hizmet bekliyor. 

TBF olarak yaptığımız her işin 
kalbinde basketbol yer alıyor. Gücünü 
basketboldan alan çağdaş bir kurumuz. 
Çalışmalarımızda sahadaki tutku ve 
mücadeleden ilham alıyoruz. 

Saha içinde olduğu gibi saha dışındaki çalışmalarımızı 
da dikkatli planlamalı, detaylı bir şekilde hazırlanmalı ve 
değerlendirmeliyiz.

Profesyonel bir yaklaşımla hazırladığımız stratejik planımız, 
önümüzdeki dönem için yol haritamız olacak. Hedeflerimizi 
belirledik. Bundan sonraki aşamada planlarımızı geliştirecek ve 
doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. 

Türk Basketbolu’nu bir kez daha bir üst seviyeye taşımaya 
hazırız.
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03    Süreç

2001 yılında, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için, 10 yıllık 
bir planı hayata geçirdik. Önceliklerimiz  üst düzey  basketbol 
etkinliklerine ev sahipliği yapmak ve  Türkiye’yi dünyanın önde 
gelen basketbol ülkelerinden biri haline getirmekti.

2011 yılı itibariyle kadınlar ve erkekler EuroBasket ve Dünya 
Şampiyonası’nı düzenlemiş bulunuyoruz. 2014 yılında da  FIBA 
Kadınlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız.  

Erkek Milli Takımımız 2010 Dünya Şampiyonası’nda, kadın Kadın 
Milli Takımımız ise 2011 EuroBasket’te gümüş madalya kazandı. 

 Önümüzdeki 10 yıllık sürece odaklanan stratejik planımız 2012-
2016 yılları arasındaki hedeflerimizi de ortaya koyuyor.

Planımızı son 10 yılın kapsamlı bir değerlendirmesi ışığında 
hazırladık. Federasyonumuzun güçlü ve zayıf yanlarını analiz 
ettikten sonra önümüzdeki fırsatları belirledik. 

Planımızın hazırlık safhasında, kurumumuzun her seviyesinden 
görüşleri değerlendirmeye aldık. Görüşleriyle sürece destek 
verenler arasında yer alanlar:

 

1.   Milli Takımlar Departmanı (erkekler ve kadınlar)

2. Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetler Departmanı

3. 12 Dev Adam Basketbol Okulları Departmanı

4. Uluslararası İlişkiler Departmanı

5. Medya Departmanı

6. Eğitim Komisyonu

7. Ligler Direktörlüğü

8.  İş ortaklarımız

9. Üst yönetim

Hedeflerimizin ve yol haritamızın Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nu hem ülkemizde hem 
de uluslarası platformda daha da güçlü  hale 
getireceğine inanıyoruz.
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04    TBF ve basketbol dünyası hakkında

Başarılı sporcularımızın hikâyeleri, binlerce çocuğumuza çok 
çalıştıkları taktirde hedeflerine ve başarıya ulaşacakları mesajını 
veriyor. TBF olarak bu hikâyeleri paylaşmaktan ve her çocuğun 
basketbola ve dolayısıyla daha iyi bir hayata erişimini sağlamaktan 
sorumluyuz. 

Ayrıca, basketbolun gücü artık ülkelerin sınırlarını aşıyor. 
Çevremizdeki komşularımız da sporu ve ülkelerini geliştirmek için 
çaba sarf ediyor.  Bizler onlara yardım etmeye  ve tecrübelerimizi 
paylaşmaya hazırız. 2010 Dünya Şampiyonası sırasında tüm dünya 
çocuklarını ağırladığımız uluslararası bir kamp düzenledik. Kamp,  
basketbol paydasında buluşan farklı kültürler arasındaki anlayışı 
geliştirererek yeni arkadaşlıklar oluşturmak amacı taşıyordu. İlk 
defa 100’den fazla ülkeden gençler basketbol paydasında bir araya 
geldi. Bu ilkti, ancak son olmayacak.

Basketbolun değişim için çok önemli bir 
araç olduğuna ve TBF olarak yaptıklarımızın 
kitleleri ve ülkemizin gelişimini 
etkilediğine inanıyoruz. Sporumuzun 
etkisini daha da arttırmayı en önemli 
sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 

TBF’ye başarıyı getiren en önemli etkenler vizyonu ve 
çalışkanlığıdır. Bu başarı sıkı bir ekip çalışması ile kulüplerimizin, 
sponsorlarımızın, basketbolseverlerin ve devletimizin desteği 
olmadan gerçekleşemezdi.  

Türk Basketbolu’nun başarısı uluslararası kamuoyunda da 
yankı yarattı. Kadın ve erkek liglerimiz, yıldız basketbolcuların 
kariyerlerinin devamı için tercih ettiği dünyanın en iyi ligleri 
arasında yer alıyor. Uluslararası medyada ve basketbol bloglarında 
birçok habere konu oluyoruz. FIBA nezdinde ve diğer uluslararası 
organlarda önemli görevler alan temsilcilere sahibiz. 

Uluslararası turnuvaların neredeyse hepsini düzenledik ve hala 
FIBA tarafından, turnuva evsahipliği için, en çok tercih edilen 
federasyonuz. Öte yandan NBA ve Euroleague ile de ileriye dönük 
güçlü ortaklıklarımız bulunmaktadır. 

Ancak, TBF için basketbol, bir spordan çok daha fazlasını ifade 
ediyor. Sporun gücünün bilincindeyiz. İnsanların hayatlarına 
yapabileceğimiz etkinin farkındayız ve bu sorumluluğu çok ciddiye 
alıyoruz.  

Basketbol gençlerimizin hayatlarında önemli ve olumlu 
değişiklikler yapabilecek bir etkiye sahip. Basketbolun bazı 
sporcularımızın hayatlarında yaptığı değişime bizzat şahit olduk.   
Bu sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 
basketbol,  aileler tarafından çocukları için en çok tercih edilen 
spor dalı oldu. 1   

1 Millward Brown Araştırması, 2010
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05    Ana Hedeflerimiz

▶ 2012 başında yeni kurumsal kimliğimizi   
 oluşturmak 

▶ 2012 başında Türk basketbolu için bir   
 davranış kuralları kitapçığı hazırlamak

▶ Kadın Milli Takımımız ile 2012 Londra   
 Olimpiyatları’na katılmak

▶ 2016 Rio Olimpiyatları’nda Kadın ve 
Erkek Milli Takımlarımız ile yer almak 

▶ 2013 EuroBasket ve 2014 FIBA Dünya   
 Şampiyonası’nda final oynamak

▶ 2013 Kadınlar EuroBasket ve FIBA    
 Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda final   
 oynamak 

▶ Kadınlar ve erkeklerde FIBA Dünya    
 Şampiyonaları’na istikrarlı bir şekilde   
 katılmak    

▶ Önümüzdeki U17 ve U19 Dünya    
 Şampiyonaları’na hem erkeklerde hem   
 de kızlarda katılım hakkı kazanmak 

▶ Alt yapı milli takım turnuvalarında en az   
 bir şampiyonluk kazanmak   

▶ Aktif kulüp sayısını 2016 yılına  
 kadar %25 arttırmak (1.215’den 1.520’ye  
 çıkarmak)

▶  Kadınlar ve erkekler basketbol    
 liglerimizin değerlerini arttırmak; 2016   
 yılına kadar dünyanın en değerli 3 ligi   
 arasına girmek

Önümüzdeki yıllar için belirlediğimiz hedeflerimiz 
anahatlarıyla aşağıda yer almaktadır. Stratejimizi bu 
hedeflere ulaşmak üzere geliştirdik.  

▶ 2013 yılının sonuna kadar Kadınlar   
 Basketbol Ligi için uzun vadeli naklen   
 yayın sözleşmesi imzalamak

▶ Kadınlar Basketbol Ligi için isim    
 sponsorluğu sözleşmesi imzalamak 

▶ 2015 yılında sona erecek olan Beko   
 Basketbol Ligi yayın hakları sözleşmesini  
 yenilemek

▶ Her yıl en az bir tane FIBA veya FIBA Avrupa   
 resmi organizasyonuna  ev sahipliği yapmak   

▶ 2017 veya 2019 EuroBasket’e ev sahipliği  
 yapmak

▶ 2014 yılında şimdiye kadar düzenlenen   
 en başarılı FIBA Kadınlar Dünya    
 Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak  

▶ 2014 yılına kadar üç yeni ana sponsorla   
 anlaşmak

▶ 2016 yılına kadar basketbolu Türkiye’nin  
 uluslarası basında en çok refere edilen   
 spor dalı haline getirmek 

▶ 2014-2018 dönemi için FIBA veya    
 FIBA Avrupa Yönetim Kurulu’nda bir Türk   
 temsilcinin yer almasını sağlamak 

▶ Beykoz Basketbol Merkezi’ni en geç 2013  
 sonunda hizmete açmak  
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06    Başarıya giden yol

6.1 Spor – bütünleşik bir sistem 

TBF için başarı, çocuklara sağlıklı ve eğlenceli bir yaşam ortamı 
sağlamak anlamına geliyor. 

TBF için başarı, yetenekli insanlara hayat boyu destek sağlamak 
anlamına geliyor. 

TBF için başarı, dürüstlükle, çok çalışmayla ve tutkuyla bütün bir 
ülkeye gurur yaşatmak anlamına geliyor. 

Çabalarımızın esas ödülü altın madalyadır. Sporda kazanılan 
başarılar hem yeni hem de eski oyuncuların motivasyonunu yükseltir 
ve hayallerini gerçekleştirmek için daha çok çaba göstermelerini 
sağlar. 

Ancak, altın madalya şans eseri kazanılmıyor. Böyle bir başarı 
sistemli, kararlı ve fedakar çalışmaların sonucunda mümkün olabilir.

Altyapıdan A takıma giden yolun kusursuz ve güçlü bir sistemden 
geçtiğine inanıyoruz. 

Spor

Pazarlama Etkinlikler

Çalışmalarımızı üç ana unsur üzerinde şekillendireceğiz. Çıkış 
noktamız, saha içi başarılarımızı istikrarlı hale getirmektir.

İkinci unsur üst düzey organizasyonlara ev sahipliği yapmaya 
devam etmektir.

2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda da gördüğümüz gibi, bu 
organizasyonlar basketbolun gelişimi ve kitlelere ulaşmasında 
büyük önem taşıyor.

Üçüncü unsur, pazarlama platformlarını etkin kullanmaktır. 
Türk Basketbolu’nun marka değerinin artması, paydaşlar arası 
ilişki ağının güçlenmesi ve basketbolseverlerin ilgisini çekmek 
için yenilikçi pazarlama yaklaşımlarını benimsemeliyiz. 

Bu nedenle, stratejimiz birbiriyle ilişkili üç faaliyet 
alanını kapsıyor. Bu üç alanın birbirini desteklemesi ile 
federasyonumuzun hem saha içinde hem de saha dışında daha da 
güçlenmesini sağlayacağız. 

 Üst seviyelerde başarıyı yakalamak  
 için uygulanan sisteminin tamamı   
 güçlü olmalıdır.
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06    Başarıya giden yolBaşarıya giden yol

Bu yapıyı oluşturmak için planlı ve kararlı 
çalışmalıyız. Başarıyı destekleyen unsurları 
güçlendirmeli, engel teşkil edenleri ortadan 
kaldırmalıyız.

Bizi başarıya götürecek model: Hedeflerimiz:

Bu hedeflere ulaşabilmek 
için, sporcularımızın 
alt yapıdan A takım 
seviyesine  kadar, gelişim 
sisteminden eksiksiz bir 
şekilde faydalanmalarını 
sağlamalıyız.  

FIBA Dünya Şampiyonası’nda ve Kadınlar EuroBasket’te 
kazanılan gümüş madalyaların gururunu hep birlikte, 
büyük bir coşkuyla yaşadık. Basketbol Türkiye’nin milli 
sporlarından biri haline geldi. Milli takımlarımızın 
başarısı federasyonumuzu ve Türk Basketbolu’nu her 
bakımdan olumlu yönde etkiledi.

Her iki madalyaya da uzun vadeli ve kararlı çalışmaların 
sonucunda ulaşıldı.  Bu başarının mimarları 
dikkatle tasarlanmış, hedef odaklı sistemin ilk nesil 
sporcularıydı. 

Önümüzdeki dönemde bu sistemi daha da geliştirip, 
başarılarımızın sürekliliğini sağlamak ve Olimpiyat 
madalyası kazanmak için çalışacağız.

▶ Kadın Milli Takımımız ile 2012 Londra Olimpiyatları’na   
 katılmak 

▶ 2016 Rio Olimpiyatları’nda Kadın ve Erkek Milli Takımlarımız  
 ile yer almak

▶ 2013 EuroBasket’te ve 2014 FIBA Dünya Şampiyonası’nda   
 final oynamak

▶ 2013 Kadınlar EuroBasket’te ve 2014 FIBA Dünya    
 Şampiyonası’nda final oynamak

▶ Hem Kız hem de Erkek Milli Takımlarımız ile U17 ve U19    
 Dünya Şampiyonaları’na katılmak   

▶ 2015 yılı sonuna kadar FIBA Erkekler Sıralaması’nda 3. sıraya   
 yükselmek (şu anda 6. sıradayız)

▶ 2015 yılı sonuna kadar FIBA Kadınlar Sıralaması’nda ilk 10   
 ülke arasına girmek (şu anda 21. sıradayız)

▶ 4 yıl içinde aktif spor klüplerinin sayısını %25 oranında   
 arttırmak

▶ 2012-2013 yılları arasında, alt yaş gruplarındaki sporcu   
 sayısını (kız ve erkek ) 4000 kişiye çıkarmak ve sonraki her yıl  
 % 25 artış sağlamak 

▶ Basketbol eğitimi alan sporcu sayısını 3000’den,  
 2013 yılında 4500’e ve 2015 yılında 5500’e yükseltmek

BİZİ
BAŞARIYA 

GÖTÜRECEK 
MODEL

MADALYA 
KAZANDIRAN
PERFORMANS
OYUNCULARA İLHAM

VEREREK SPORA
OLAN İLGİYİ ARTTIRIR

TALENT
IDENTIFICATION

WHICH MEANS WE 
HAVE A BIGGER 

POOL OF TALENT 
TO CHOOSE FROM

MEDAL WINNING
PERFORMANCE
INSPIRES PLAYERS AND 
ATTRACTS ATTENTION 

TO OUR SPORT

PARTICIPATION
THIS LEADS TO 

HIGHER 
NUMBERS IN 

PARTICIPATION

TALENT
DEVELOPMENT

AND ALLOWS US TO FOCUS 
ON DEVELOPING THE 

COUNTRY’S 
ABSOLUTE BEST 

TALENT

OUR
WAY TO

SUCCESS

KATILIM
ARTAN İLGİ KATILIMIN 

ARTMASINI SAĞLAR

YETENEK
TESPİTİ

DAHA ÇOK KATILIM YETENEK
HAVUZUNU BÜYÜTÜR VE EN

YETENEKLİ GENÇLERE
ULAŞMAMIZI SAĞLAR

YETENEK
GELİŞİMİ

ÜLKENİN EN YETENEKLİ 
GENÇLERİNİ GELİŞTİREREK

TAKIM PERFORMANSINI
ÜST SEVİYEYE ÇIKARIR

MADALYA 
KAZANDIRAN
PERFORMANS

KATILIM

YETENEK
TESPİTİ

YETENEK
GELİŞİMİ
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06    Başarıya giden yol

▶ İlgiyi arttıracağız    
 İletişim kanallarının etkin kullanımıyla

▶ Basketbolun içinde tutacağız 
 Altyapı faaliyetlerini iyileştirerek, genç basketbolcuları   
 eğitimli ve tecrübeli antrenörler aracılığı ile bilgilendirerek

▶ Genç basketbolcuları bir araya getireceğiz    
 Kamplarda ve basketbol okullarında

▶ Eğiteceğiz  
 Eğitimli antrenörler eşliğinde, güncel antrenman metodları   
 kullanarak

▶ Yetenekleri tespit edeceğiz 
 Objektif metodlar ve bilimsel performans ölçüm teknikleri   
 kullanarak

▶ Yetenekleri geliştireceğiz 
 Basketbol akademilerinde ve kulüplerimizin altyapılarında   
 üst düzey basketbol eğitimi almalarını sağlayarak

▶ Yol göstereceğiz 
 Profesyonel basketbolculara kariyerleri boyunca ve   
 sonrasında rehberlik ederek

▶ Tanıtacağız 
 Üst seviyeye çıkmayı başaran sporocuları rol-model olarak   
 tanıtıp, yeni nesillerin ilham almasını sağlayarak

Stratejimiz: Katılım
Çocuklar basketbol oynamaya farklı nedenlerle başlar. Bazıları 
okulda, bazıları oyun alanlarında, bazıları da ailesi veya 
arkadaşları sayesinde. 

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizim üzerimize düşen 
sorumluluk; daha fazla çocuğa basketbolu tanıtmak ve basketbol 
oynamak isteyen herkese bu imkânı sağlamak.

Kariyerli bir basketbolcu olma potansiyeline sahip olup 
olmamasına bakmaksızın, tüm çocuklarımızın basketbol topuyla 
buluştukları ilk andan itibaren, basketbola ilişkin tecrübelerinin 
olumlu olduğundan emin olmalıyız.

Biz, Türkiye’de basketbol oynayan tüm çocukları, arkadaşlarını 
ve ailelerini Türk basketbolunun birer elçisi olarak görüyoruz. Bu 
yüzden alt yapı faaliyetlerine büyük önem veriyoruz.  

 Özellikle alt yaş gruplarında basketbola olan ilgiyi arttırmak 
için iletişim kanallarını etkili kullanmalı ve basketbolun onlara 
katacağı değeri en iyi şekilde anlatmalıyız.

Bu adımları izleyerek, katılımı arttıracak ve yetenek havuzunu 
büyüteceğiz.

  İLGİYİ ARTTIRACAĞIZ İletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanarak▶ Milli Eğitim 

▶ Milli Eğitim Bakanlığı ve okul sporlarından sorumlu birimler ile işbirliği yaparak, basketbolun okullarda   
 beden eğitiminin temel parçası olması konusunda çalışmalar yapacağız.

▶ Kulüplerimiz ile işbirliği içinde lisanslı basketbolcu sayısını arttırmak için çalışacağız.

▶ Aileleri basketbolun sağladığı olanaklar konusunda bilinçlendirecek çalışmalar yürüteceğiz.

▶ Her seviyede basketbol oynanması için fırsatlar yaratacağız. Örn: veteranlar ligi, üniversiteleri sporları ve   
 şirketler ligi.

 BASKETBOLUN İÇİNDE TUTACAĞIZ  Altyapı faaliyetlerini iyileştirerek, genç basketbolcuları     
 eğitimli ve tecrübeli antrenörler aracılığı ile bilgilendirerek

▶ Tesislerimizi iyileştirerek, sporcularımızın en iyi olanaklarda basketbol oynamaları için çalışacağız.

▶ Yeni ekipman alımında kaynak bulunması konusunda yardımcı olacağız.

▶ Basketbolu çocuklar için daha olumlu bir deneyim haline getirmek için yeni antrenman teknikleri    
 geliştireceğiz.

▶ Kulüplerle birlikte çalışarak daha çok alt yapı faaliyeti düzenleyeceğiz.
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Yetenek Tespiti

Basketbol kamplarının ve okullarının genç sporcuların gelişimi ve 
motivasyonu için ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Antrenörler 
burada yetenekli oyuncuların gelişimini takip edebiliyor ve en 
iyilerine profesyonel kariyer fırsatı sağlayabiliyor.

Bu süreçte büyük rol oynayan kulüplerimizin teknik ve idari 
kadrolarına güncel ve bilimsel metodlarla çalışma fırsatı vermeliyiz.

Yetenek seçimi sürecinde, profesyonel basketbolcu olabilme 
potansiyeline sahip sporcuların es geçilmemesi için daha fazla 
bilimsel yöntemlere başvurularak hata payı azaltılmalıdır.

Etkili bir yetenek tespit süreci için gençlerimize biraraya 
gelebilecekleri ortamlar yaratmalıyız.  Sürekli olarak eğitim 
metodlarımızı geliştirmeli ve bilimsel performans ölçüm 
sistemlerine dayalı objektif seçim teknikleri kullanmalıyız.

 GENÇ BASKETBOLCULARI BİR ARAYA GETİRECEĞİZ Kamplarda ve basketbol okullarında

▶ Türkiye genelinde yaptığımız tarama faaliyetlerini 9 bölgeye dayalı sistem üzerinde geliştiriceğiz.

▶ Belirlediğimiz 9 bölgeye birer baş antrenör atayacağız.

▶ Her bölgeden 25 yetenek seçerek bu gençlerimizi turnuvalar ve antrenmanlar içeren basketbol kamplarında  
 bir araya getireceğiz.

▶ Ülke genelinde basketbol okullarının akreditasyon sistemlerini güçlendirip, TBF standartlarına uygun hale   
 getireceğiz. 

 EĞİTECEĞİZ Eğitimli antrenörler eşliğinde, güncel antrenman metodları kullanarak

 ▶ Antrenörlük eğitim sürecini geliştirip güncel materyaller ile destekleyeceğiz, ülke çapında kullanılabilecek  
 ve sürekli güncellenecek bir veri tabanı oluşturacağız. 

▶ Özellikle aşağıdaki alanlarda, sporcuların performanslarını arttıracak güncel bilimsel uygulamaların yaygın  
 bir şekilde kullanımına öncülük edeceğiz. 

  Spor teknolojisi

  Spor hekimliği

  Spor psikolojisi

  Beslenme

  Kondisyon

▶ Oluşturulacak teknolojik altyapı ile sağlığa ilişkin verilerin Türkiye’nin her yerinde ulaşılabilir hale gelmesini  
 sağlayarak, ülke genelinde sağlıklı yaşamı teşvik edeceğiz. 

 YETENEKLERİ TESPİT EDECEĞİZ Objektif metodlar ve bilimsel performans ölçüm teknikleri kullanarak 

▶ Tarama programının bir parçası olarak tüm bölgelerde kullanılmak üzere nesnel eğitim ve seçim kriterleri   
 belirleyip uygulayacağız.

▶ Performans ölçümlerinde en verimli uygulamaları belirleyip kullanacağız.

06
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Yetenek Geliştirme

Üst düzey basketbolcular yetiştirmek için alt yapılarımızı 
sürekli geliştirmek zorundayız. Bunu yapmak oyuncuların teknik 
gelişiminden çok daha fazlasını gerektirir. Profesyonel basketbolcu 
yetiştirmek için bir sporcunun aynı zamanda iyi bir takım arkadaşı, 
iyi bir lider, dürüst ve çalışkan bir birey olmasını da sağlamak 
gerekiyor. 

12 Dev Adam Basketbol Okulları, çocuklara rekabetçi basketbol 
dünyasının baskısından uzak bir şekilde, basketbolun doğrularını 
TBF denetimindeki  antrenörlerden öğrenebilecekleri bir ortam 
sunuyor.   Basketbol eğitiminin yanı sıra iyi bir insanda ve takım 
oyuncusunda olması gereken değerleri de öğreniyorlar. Bu nedenle 
12 DABO sadece geleceğin basketbolcularını değil, aynı zamanda 
yeni basketbolseverler ve örnek kişilikler yetiştiriyor. 

Yetenekli sporcularımızın hayallerini gerçekleştirmelerinde ve 
sporculuk kariyerlerinden sonra da iyi bir hayata sahip olmalarında 
bizlere de büyük iş düşüyor.

Döngü bu şekilde devam ediyor. Bugünün yıldızları, geleceğin 
yıldızları için ilham kaynağı oluyor. Bizler sporcularımızı ve 
kulüplerimizi desteklemeli, deneyimlerimizi gelecek nesillere 
aktararak bunlardan daha iyi bir şekilde faydalandıklarından emin 
olmalıyız. 

 YETENEKLERİ GELİŞTİRECEĞİZ Basketbol akademilerinde ve kulüplerimizin altyapılarında üst  
 düzey basketbol eğitimi almalarını sağlayarak

▶ Belirlenen yeteneklerin gelişimlerini rekabetçi ve üst düzey organizasyonlarda sürdürmeleri için çalışacağız. 

▶ Altyapı milli takımlarımızda mücadele eden sporcularımızın mümkün olduğunca çok sayıda uluslararası maç  
 oynayarak tecrübelerini arttırmalarını sağlamaya devam edeceğiz.

▶ 2013 yılı sonunda hizmete açmayı planladığımız Beykoz Basketbol Eğitim Merkezi’nde her ay, 15 gün   
 boyunca 15 sporcu için yetenek geliştirme kampları düzenleyeceğiz. 

▶ Tüm altyapı takımlarında performans geliştirme metodlarının kullanılmasını, eğitmenlere genç sporcuların  
 fizyolojik ve mental gelişimleri, beslenme ve kondisyon konularında eğitim verilmesini teşvik edeceğiz.

▶ Sporcuların eğitim ve spor kariyerlerini başarılı bir şekilde yürütmeleri için çözüm önerilerimizi Milli Eğitim  
 Bakanlığı’na sunacağız. 

 YOL GÖSTERECEĞİZ Profesyonel sporculara kariyerleri boyunca ve sonrasında rehberlik ederek

▶ Hem profesyonel seviyede hem de altyapılarda mücadele eden basketbolcuların, saha içinde ve dışında   
 örnek sporcuların sahip olması gereken temel özellikleri içeren TBF Davranış Kuralları Kitapçığı’nı   
 yayınlayacağız. 

▶ Profesyonel basketbolculara kariyerleri süresince ve sonrasında rehberlik edecek düzenlemeler üzerinde   
 çalışacağız.

▶ Profesyonel basketbolcular için,

  Mentör programları

  Kariyer danışmanlığı programı

  Emeklilik sistemi

  Fiziksel ve kariyer sonrası sakatlıkların önlenmesini içeren TBF Kariyer Sonrası Programı’nı   
  uygulamaya koyacağız  
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Madalyaya götürecek sistem

Bizim için anahtar kelime bütünleşme.  Tüm 
paydaşlarımızı Türk Basketbolu’nu başarıya 
ulaştıracak spor performans sistemini oluşturmak 
için bir araya getirmeliyiz. Sistemin içinde yer alan 
tek bir parçanın bile zayıf olması veya düzgün bir 
şekilde çalışmaması, sistemin aksamasına neden 
olabilir.

Başarı döngüsününün her bir parçasını sürekli 
olarak geliştirip, katıldığımız her turnuvada altın 
madalya kazanmaya odaklanacağız.

 TANITACAĞIZ  Üst seviyeye çıkmayı başaran sporcuları rol-model olarak tanıtıp, yeni neslin   
 ilham almasını sağlayarak

▶ Liglerimizde mücadele eden yıldız basketbolcuların baş rolünde olduğu sosyal kampanyalar ile basketbolu  
 daha geniş kitlelere ulaştıracağız.

▶ Kulüplerimiz, sponsorlarımız ve medya ile işbirliği içinde, yıldız basketbolcuları genç basketbolseverler ile  
 bir araya getirecek platformları yaygınlaştıracağız. 

▶ İletişim stratejimiz kapsamında kulüplerimizin ve liglerimizin tanıtımlarını    daha etkin hale getireceğiz.

▶ Sosyal medya platformlarından daha çok faydalanacağız. 

BİZİ
BAŞARIYA 

GÖTÜRECEK 
MODEL

MADALYA 
KAZANDIRAN
PERFORMANS
OYUNCULARA İLHAM

VEREREK SPORA
OLAN İLGİYİ ARTTIRIR

TALENT
IDENTIFICATION

WHICH MEANS WE 
HAVE A BIGGER 

POOL OF TALENT 
TO CHOOSE FROM

MEDAL WINNING
PERFORMANCE
INSPIRES PLAYERS AND 
ATTRACTS ATTENTION 

TO OUR SPORT

PARTICIPATION
THIS LEADS TO 

HIGHER 
NUMBERS IN 

PARTICIPATION

TALENT
DEVELOPMENT

AND ALLOWS US TO FOCUS 
ON DEVELOPING THE 

COUNTRY’S 
ABSOLUTE BEST 

TALENT

OUR
WAY TO

SUCCESS

KATILIM
ARTAN İLGİ KATILIMIN 

ARTMASINI SAĞLAR

YETENEK
TESPİTİ

DAHA ÇOK KATILIM YETENEK
HAVUZUNU BÜYÜTÜR VE EN

YETENEKLİ GENÇLERE
ULAŞMAMIZI SAĞLAR

YETENEK
GELİŞİMİ

ÜLKENİN EN YETENEKLİ 
GENÇLERİNİ GELİŞTİREREK

TAKIM PERFORMANSINI
ÜST SEVİYEYE ÇIKARIR

MADALYA 
KAZANDIRAN
PERFORMANS

KATILIM

YETENEK
TESPİTİ

YETENEK
GELİŞİMİ
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6.2 Etkinlikler – basketbolu ileriye 
götüren unsurlar
2014 Kadınlar Dünya Şampiyonası ile, 15 yıl gibi kısa bir 
süre zarfında kadınlar ve erkeklerde hem kıta hem de dünya 
şampiyonalarına ev sahipliği yapan tek ülke olacağız.

Geçmişte uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmamız, 
TBF ve Türk Basketbolu’nun gelişimi açısından önemli bir rol oynadı. 
Sürdürebilir sportif başarıya ulaşmanın en önemli unsurlarından 
biri önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktır.  Türk 
Basketbolu’nu ve ülkemizi uluslararası platformda ileriye götürecek 
en etkili yöntemlerden birinin, bu tür organizasyonlar olduğuna 
inanıyoruz. 

Birçok üst düzey basketbol organizasyonuna ev sahipliği yaptık. 
Ancak, yapacak daha çok işimiz var. Her zaman en iyisini yapmak için 
çabalıyoruz. Organizasyonel tecrübemizi ve belirlediğimiz yüksek 
standartları,  düzenlemeyi hedeflediğimiz organizasyonlara da 
yansıtmaya devam edeceğiz.

  Aday olacağımız organizasyonlar 

 Üst düzey organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam   
 edeceğiz;

▶ EuroBasket 2017 veya 2019 

▶ 2015 öncesi 3x3 Dünya Turu 

▶ Altyapılarda bir Dünya veya Avrupa Şampiyonası

  Düzenleyeceğimiz organizasyonlar
 Yeni turnuvalar ve etkinlikler düzenleyerek takımlarımıza   
 ülke tanıtımının bir parçası olma fırsatını vereceğiz. Bu   
 yolla ülkemizin bilinirliğini arttıracağız. 

▶  2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası öncesinde kıtalar 
arası dostluk turnuvası düzenleyeceğiz.

▶  2015 yılına kadar Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları olan 
ülkeleri bir araya getirecek turnuvalar düzenleyeceğiz. 

▶ Dünya çocuklarını basketbol paydasında bir araya    
 getirecek kamplar düzenleyeceğiz.   

Hedeflerimiz:
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“Şimdiye kadar düzenlenen en iyi Dünya Şampiyonası”
Patrick Baumann, FIBA Genel Sekreteri, Türkiye’de düzenlenen 
FIBA Dünya Şampiyonası hakkında.

Biz etkinlikleri düzenlerken her zaman en iyiyi hedefliyoruz ve 
değerlerimizin bizlere öncülük etmesini sağlıyoruz. Başarıya 
giden formülümüz:

▶ Çok Çalışmak   
Etkinliği düzenleme hakkını kazandığımız  andan itibaren ekip 
arkadaşlarımız ile bir araya gelip daha sonraki adımları planlamaya 
başlıyoruz ve etkinlik sona erene kadar da aynı tempoda çalışmaya 
devam ediyoruz.

▶ Yaratılıcık   
Düzenlediğimiz tüm etkinliklerin fark yaratmasını,  basketbolcular, 
taraftarlar ve basketbol camiası tarafından hatırlanmasını istiyoruz.

▶ Tecrübe   
Etkinliklerimizin başarılı olmasında tecrübenin çok 
önemli olduğuna inanıyoruz. Ev sahipliği yaptığımız tüm 
organizasyonlar, konusunda deneyimli kişiler tarafından 
yürütülüyor. Bu sayede bilginin ve gerekli teknik alt yapının 
doğru ve etkili bir biçimde idare edilmesini sağlıyoruz.

▶ Tutku   
 Başarımızın asıl sırrı tutkumuz. Basketbolu çok seviyoruz ve bunu 
paydaşlarımıza gösterebileceğimiz her fırsatı değerlendiriyoruz. 

Stratejimiz: 
Bu yıl içerisinde, dünya kadın basketbolunun en önemli 
turnuvalarından birinin yanı sıra, Avrupa basketbolunun kulüpler 
seviyesindeki en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız;

▶ 2012 Turkish Airlines Euroleague Final 4

▶ 2012 Kadınlar Euroleague Final 8 

▶ 2012 Kadınlar Olimpiyat Elemeleri   

Bu organizasyonları Türkiye’de düzenleyecek olmamızın, hem 
Kadın Milli Takımımız hem de Avrupa liglerinde mücadele eden 
kulüplerimiz için önemli birer motivasyon kaynağı olduğuna 
inanıyoruz.  Bu dönemde, hem devletimizin hem de özel sektörün 
basketbola olan ilgisi daha da artacaktır. TBF’nin birçok kez 
kanıtlanmış organizasyon kapasitesi, bu organizasyonlar aracılığı ile 
bir kez daha görülecektir.

Euroleague finallerinin Türk Basketbolu için itici güç olacağına 
inanıyoruz.  Federasyonumuzun, kulüplerimizin ve liglerimizin 
bu süreçten uzun vadeli fayda sağlamasına yönelik çalışmalar 
yürütüyoruz.

Euroleague finallerinin dışında, 2012 Londra Olimpiyatları öncesi, 
Kadınlar Olimpiyat Elemeleri’ne ev sahipliği yapacağız. Bu 
turnuva iki açıdan önem taşıyor; Milli Takımımız Olimpiyat vizesi 
mücadelesini kendi evinde verecek ve 2014 FIBA Kadınlar Dünya 
Şampiyonası öncesinde iyi bir tanıtım fırsatı yakalayacağız.
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Hedeflerimiz:

▶ Turkish Airlines Euroleague Final 4’te en az bir Türk takımının   
 yer alması

▶ Kadınlar Euroleague Final 8’de iki Türk takımının yer alması

▶ Salonun bütün maçlarda dolu olması

▶ 2011’deki rakamlara kıyasla, her iki organizasyonun da,   
 uluslararası basında %15 daha fazla yer alması

 
Euroleague finalleri vesilesi ile uluslararası basketbol 
kamuoyunun ilgisi bir kez daha Türkiye üzerinde olacak. Bu 
turnuvanın Türk Basketbolu’na ve ligimize yapacağı katkıyı 
aşağıdaki hareket planı ile arttırmayı hedefliyoruz.    

▶ Liglerimizin ulusal medyada %20 oranında daha fazla yer   
 almasını sağlamak.

▶ Türk Basketbolu’nun uluslararası medyada her 2 yılda bir %15  
 oranında daha fazla yer almasını sağlamak.

▶ Liglerimiz için uzun vadeli ve karlı yayın hakkı anlaşmaları   
 imzalamak.

▶ Kadınlar Basketbol Ligi için uzun vadeli bir lig sponsoru   
 bulmak.

▶ Etkinlik sponsorlarının başka basketbol faliyetlerine   
 katılımlarını sağlamak ve yeni uzun vadeli sponsorlar   
 kazanmak. 

▶ Türkiye Basketbol Ligleri’nin izleyici sayısını her yıl %15   
 oranında arttırmak.   

Stratejimiz:
 KULÜPLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ

▶ Finallere ulaşabilme şansını arttırmak için kulüplerimize ihtiyaç duyabilecekleri her türlü desteği   
 sağlayacağız.

▶ Kulüplerimizin kurumsal yapıları ve istikrarlı gelişimlerine, pazarlama ve stratejik alandaki hedeflerini   
 gerçekleştirmelerine yardımcı olacağız.

▶ Kulüplerimizle düzenli olarak bir araya gelip değerlendirme toplantıları yapacağız.
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 LİGLERİMİZE YENİ SPONSORLAR KAZANDIRACAĞIZ

▶ Mevcut ve potansiyel sponsorlarımız için geniş kapsamlı bir sponsorluk programı hazırlayacağız.

▶ Hem liglerimiz hem de sponsorlarımız için hazırladığımız sponsorluk aktivasyon stratejimizi uygulamaya  
 geçireceğiz. 

▶ Finallere yaklaşırken ,TBF’yi, paydaşlarımızı ve organizasyonlarımızı kapsayan iletişim faaliyetlerine hız   
 vereceğiz.

 TARAFTARLARIN İYİ VAKİT GEÇİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ  

▶ “Daha once gürülmemiş” saha içi etkinliklerine yer vereceğiz. 

▶ İstanbul geneline yayılan aktiviteler düzenleyeceğiz.

  MEDYADA GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTIRACAĞIZ

 ▶ TBF’nin halkla ilişkiler ve medya departmanlarını güçlendirip, ulusal ve uluslararası halkla ilişkiler   
 kampanyalarını hayata geçireceğiz.

▶ Bilgilendirici ve ilgi çekici medya kitleri hazırlayıp basın mensuplarına ileteceğiz. 

 ▶ Medya mensuplarının ilgi çekici haberler yapabilmesi amacıyla, sporculara, kulüplere ve hakemlere   
 erişimlerinde yardımcı olacağız.

▶ Hazırlık sürecinde medya mensupları ile bir araya gelecek, detaylar hakkında bilgilendirme yapacağız.

▶ Euroleague ile ortaklaşa bir uluslararası halkla ilişkiler kampanyası düzenleyeceğiz.
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Bu yıl, etkinlik takvimimizde kadın basketbolu çok önemli bir 
yer tutuyor. 2012 Kadınlar Olimpiyat Elemeleri’ne ev sahipliği 
yapacağız. Bu turnuvaları bizim için önemli kılan sebepler:

1. Ev sahibi olmanın avantajından yararlanacağız.

2. 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası ve genel olarak kadın  
 basketbolunun tanıtımı için önemli bir platform yaratmış  
 olacağız.  

2014 yılında ülkemizde düzenleyeceğimiz FIBA Kadınlar Dünya 
Şampiyonası için çalışmalarımıza bu yıl içinde başlayacağız.  

2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası ile ilgili hedeflerimiz:

2010 yılında FIBA Dünya Şampiyonası’na başarıyla ev sahipliği 
yaptık ve Milli Takımımız gümüş madalya kazandı.

2014 yılında FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapacağız ve geçmiş dönemde göstermiş olduğumuz başarıyı 
tekrarlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İki konuya çok önem veriyoruz: Kadın basketbolunun gelişimi 
ve tanıtımı. Amacımız, 2014 Dünya Şampiyonası’nda, iki yıllık 
pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi en üst seviyeye çıkarmak. 

Dünya Şampiyonası’nı kadın basketboluna katılımı arttırmak 
için eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz. 2014 yılında elde edilecek 
başarı, kadın basketboluna olan ilgiyi arttıracağından dolayı da 
bizler için çok önemli, Böylece alt yapıdaki yetenek havuzumuz 
genişleyecek ve gelecekte elde edeceğimiz daha büyük 
başarıların temeli atılacak. 

Ancak, daha fazla genç kızımızı basketbol oynamaya teşvik etmek 
için medya, sponsorlar ve taraftarlara ulaşmanın çok daha etkili 
yollarını bulmamız gerekiyor. Hedeflerimiz:

▶ 2014 yılında FIBA  Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda final  
 oynamak.

▶ 2010 yılı rakamlarına göre Şampiyona’nın basında yer alma   
 oranını %15 arttırmak. 

▶ 2014 yılında lisanslı kadın basketbolcu sayısını %20   
 oranında arttırmak.

▶ 2014 yılında kızlar altyapı kulüplerinin sayısını %15 oranında  
 arttırmak.

▶ Kadınlarımızın gelişimine yönelik sosyal sorumluluk projesi   
 için bir milyon avro kaynak yaratmak. 

▶ Bütçenin %35’ini sponsor gelirlerinden oluşturmak. 

▶ Bütçenin %15’ini bilet satışı ve maç günü paketlerinin satış   
 gelirlerinden oluşturmak. 

▶ Açılış törenlerinde ve FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası saha  
 içi etkinliklerinde yeni bir standart oluşturmak.

▶ Turnuvanın başlamasına yakın bir tarihte çocuklar için   
 uluslararası bir basketbol kampı düzenlemek. 
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Stratejimiz:

 PAZARLAMA KAMPANYALARI

▶ Kadın ve Erkek Milli Takımlarımız’ın tanıtım kampanyalarını birbirleriyle ilişkilendireceğiz. 

▶ Sosyal medya platformlarını kullanarak ülke genelinde genç kızlara ulaşacağız.

▶ Yenilikçi ve sağduyulu pazarlama kampanyalarını hayata geçireceğiz. 

▶ Şampiyona öncesinde ve şampiyona sırasında Kadın Milli Takımımız’a yönelik destek kampanyaları   
 düzenleyeceğiz.

▶ Türkiye’nin dört bir yanında “basketbolcularla tanışma” etkinlikleri düzenleyeceğiz.

  SAHADA BAŞARI

▶ Kadın Milli Takımlarımız’ın idari kadrosunu güçlendireceğiz.

▶ Aşağıdaki alanlara yönelik Performans Arttırma Ekipleri kuracağız:

  Spor psikolojisi

  Beslenme

  Kondisyon

  Sakatlık önleme

  Spor hekimliği

  Spor teknolojisi

  Monitoraj

▶ Performans Arttırma Ekibi, ağırlıklı olarak Kadın Milli Takımımız’ı 2014’e hazırlamaya odaklanacak. Altyapı   
 milli takımlarımıza ve kulüplerimize de destek verecek.

▶ Türkiye’de ve yurtdışında oynadığımız hazırlık maçlarının sayısını arttıracağız.

▶ Ulusal gelişim ve eğitim kampları düzenleyeceğiz.

 ORTAKLIKLAR

▶ Kadın basketbolu için yeni sponsorlar bulacak ve ülke çapında katılımı arttıracağız.

▶ Gençlik ve spor programlarına entegre olabilmek için yerel yönetim ve devlet organlarıyla işbirliği yapacağız.

▶  Farklı dallarda organizasyonlar yapan kurumlarla işbirliği yaparak farklı hedef kitlelere ulaşacağız.

▶ Cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleyen ulusal ve uluslararası kuruluşları sürece dahil edeceğiz.

▶ Kadın basketbolunun tanıtımı için iş ortaklarımızı ve medyayı bir araya getireceğiz.

 YETENEK GELİŞTİRME

▶ Gelecek nesil milli takım oyuncularını yaratmak için 2014 yetenek belirleme programını oluşturacağız.

▶ Kız çocukları için eğitim kampları ve basketbol okullarınının sayısını arttıracağız.

▶ Akademilerde uygulanan programlar doğrultusunda yetenekli kızlarımızın gelişimlerini takip edeceğiz. 

▶ Kız/Kadın basketboluna özel atrenman yöntemlerini belirleyip uygulayacağız. 

▶ Komşu ülkelerden gelen takımların katılımlari ile bölgesel turnuvalar düzenleyeceğiz.

TANITIM

GELİŞİM
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6.3 Pazarlama – marka değerimizi 
arttırmak
Türkiye Basketbol Federasyonu’nu ve Türk Basketbolu’nu 
uluslararası platformda, basketbolun güç merkezi yapmak için 
etkili bir pazarlama stratejisi gerekiyor.  Bu, başarı döngümüzü 
devam ettirebilmemiz ve daha da büyütebilmemiz için en 
önemli unsurdur. 

Başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmanın yolu, pazarı iyi 
analiz etmekten ve bu analizin sonuçlarını iyi değerlendirmekten 
geçiyor.  Bu nedenle, yeni pazarlama stratejimizi durum ve 
pazar analizi yaparak ve mevcut pazarlama etkinliklerimizi 
değerlendirerek başlatacağız. 

Tüm pazarlama etkinliklerimiz paydaşlarımızla ilişkilerimizi 
güçlendirmek üzerine şekillendiriliyor. Bütün bu etkinlikler 
basketbolun gelişmesi için büyük öneme sahip. 

Paydaşlarımızla olan iletişimimiz bizim için çok önemli.

Paydaşlarımız:
  

Hedeflerimiz:
 ▶ Yılda bir milyon ziyaretçi çeken modern ve çok dilli bir   
 internet sitesi geliştirmek.

▶ 3 yıl içinde internet sitesini ziyaret edenlerin %30’unun yurt  
 dışından olmasını sağlamak.

▶ 4 yıl içerisinde 2 milyon üyesi olan bir sanal grup oluşturmak. 

▶ Her yıl uluslararası itibarı yüksek bir dergide hakkımızda 5   
 makale yayınlatmak. 

▶ 5 yıl içerisinde basketbolu uluslararası medyada en çok söz   
 edilen Türk spor dalı haline getirmek.

▶ Her yıl en az bir tane temalı reklam kampanyası yürütmek.

 ▶ Ana sponsor sayısını yediye çıkarmak. 

▶ 2014-2018 döneminde  FIBA ve FIBA Avrupa yönetim   
 kurullarına birer Türk temsilci seçilmesini sağlamak.

▶ FIBA ve FIBA Avrupa komisyonlarında ve komitelerinde en çok  
 üyeye sahip ülke haline gelmek. 

▶ Uluslararası turnuvalarda görev alan Türk yetkililerinin   
 (hakemler ve saha amirleri) sayısını %20 arttırmak. 

▶ Diğer ülke federasyonlarıyla imzaladığımız işbirliği   
 protokolü sayısını en az 25’e çıkarmak.

▶ Gişe gelirlerini 4 yıl içinde %25 arttırmak

TARAFTARLAR

SPONSORLAR

D
EV
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T

SPORCULAR

KULÜPLER

M
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Stratejimiz:

  GÜÇLÜ BİR MARKA YARATMAK

▶ Yeni kurumsal kimliğimiz ve logomuzun bilinirliğini arttıracağız.

▶ Marka Müdürü tayin ederek, yeni kurumsal kimliğimizin doğru yönetilmesini sağlayacağız. 

 MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

▶ Daha sık basın açıklamaları yaparak medyaya haber kaynağı sağlayacağız.

▶ Uluslararası medya ağıyla ilişkilerimizi İngilizce elektronik postalar ve bilgilendirici medya paketleriyle   
 güçlendireceğiz. 

▶ Kurumsal etkinlikler ve haberler için, kriz yönetimini de içeren, kurum-içi Hİ sistemi kuracağız.

▶ Basketbolu ve TBF’yi tanıtmak adına çok dilli bir internet sitesi geliştirip, internet televizyonunu ve sosyal medya  
 olanaklarını daha etkin kullanacağız.   

▶ Aylık 20/10 dergisini yeniden yapılandırarak, anketler yoluyla ne kadar etkili olduğunu ölçeceğiz.

▶ Üç ayda bir Türk Basketbolu ile ilgili İngilizce bülten hazırlayarak dünya genelinde dağıtımını yapacağız.

06
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 LİGİMİZİN VE ETKİNLİKLERİMİZİN YAYINLARINI GELİŞTİRMEK

▶ 2013 yılının sonuna kadar TBF TV’nin lansmanını yapacağız.

 TİCARİ ORTAKLARIMIZIN DEĞERLERİNİ ARTTIRMAK 

▶ Sponsorluk stratejilerini etkin ve profesyonel bir model ile destekleyeceğiz.

▶ Sponsorluk aktivasyon planı ile sponsorlarımızın görünürlüğünü ve işbirliğinden sağladıkları faydayı   
 arttıracağız.

▶ Sponsorluk aktivasyonu için özellikle online platformları kullanacağız. 

▶ Şirketlerarası basketbol liginin yönetiminde daha aktif bir rol üstleneceğiz.

▶ Üst düzey bir sponsorluk semineri düzenleceğiz.

 DİĞER BASKETBOL FEDERASYONLARI İLE İŞBİRLİĞİ

▶ Diğer ulusal federasyonlara gerek duyulduğunda bilgi birkimimizden faydalanma imkânı sunmaya devam   
 edeceğiz. 

▶ En az yılda bir kez diğer ulusal federasyonlar ile ortak projeler geliştireceğiz.

▶ TBF yaz kamplarına yurtdışından daha fazla katılımcı davet edeceğiz.

▶ Komşu ülkelerden (Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, vb) davet edilecek genç sporcular için yılda bir kez bölgesel  
 yaz kampları düzenleyeceğiz.

▶ 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nı yurt dışında tanıtarak ve uluslararası bir programa dönüştüreceğiz.

▶ Hakemlerimize ve antrenörlerimize yönelik, basketbolun gelişimi ve yönetimi ile ilgili konularda bölgesel   
 seminerler düzenleyeceğiz.

 ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

▶ Kariyerlerine yurtdışında devam eden Türk basketbolcu ve antrenör sayısının artmasını teşvik edeceğiz.

▶ NBA’in etkinlik alanından faydalanabilmek için, ikili ilişkileri geliştirecek, ortak projeler gerçekleştireceğiz.

▶ 2012 yılı sonuna kadar, yüksek kapasiteli spor yöneticileri yeiştirmek için, saygın bir üniversitenin spor yönetimi  
 programı ile bir anlaşma imzalayacağız.

▶ Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlar ile güçlü bir işbirliği içerisinde olacağız.

▶ IOC, BM, AB gibi spor ve spor dışı uluslararası organizasyonlarla ilişkilerimizi güçlendireceğiz.

 YENİ VE DİNAMİK BİR BİLET SATIŞ SİSTEMİ GELİŞTİRMEK

▶ Rekabetçi bir fiyatlandırma sistemi oluşturarak, maksimum satış ve gelir sağlamak için dinamik bir satış modeli  
 uygulamasını teşvik edeceğiz.

▶ Tesis sahipleri ve kulüplerimizle işbirliği içinde bir sistem geliştirip, farklı fiyat gruplarına göre paketler   
 hazırlayacağız. 

▶ Kulüpler ve tesis sahiplerinin uluslararası ilişki ağımıza erişimini sağlayarak lig maçlarının izlenme oranını   
 arttıracağız.

▶ Akademik bir kurumla işbirliği yaparak taraftar ve izleyici davranışlarını araştıracağız.
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  LİGİMİZİ PAZARLAMAK

▶ Düzenli toplantılar ve ortak projeler aracılığı ile kulüplerle olan ilişkilerimizi çok boyutlu hale getireceğiz. 

▶ Kulüplerimizin pazarlama faaliyetlerini daha etkin kale getirmelerine ve liglerimizin marka değerlerini   
 arttırmalarına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

▶ BBL ve TKBL’de mücadele eden tüm kulüplerimizde pazarlama departmanları kurulmasını teşvik edeceğiz.

 ▶ Kulüplerimiz bünyesinde görev alacak pazarlama yöneticileri için maddi destek sağlamaya çalışacağız.

 YENİ BASKETBOL ÜRÜNLERİ SUNMAK

▶ 3x3 basketbol konseptini tüm Türkiye’de geliştireceğiz.

▶ Kulüplerimiz ve sponsorlarımızla işbirliği yaparak herkese açık plaj basketbolu ve açık hava etkinliklerini içeren  
 konseptler geliştireceğiz.  

▶ Belirlenecek üniversiteler ve liseler arasında  turnuvalar düzenleyerek yetenek havuzuna yeni sporcular   
 kazandıracağız.

▶ Yeni ürünler geliştirecek ve bunları kitlelere ulaştıracak bir sistem kuracağız.

Sürdürülebilir büyüme ve başarı için, etkili tanıtım 
ve pazarlama faaliyetlerine önem vermeliyiz. Bu 
konudaki işbirlikçi ve yaratıcı yaklaşımımızın tüm 
basketbol camiasının yararına olacağına inanıyoruz.
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Hedeflerimiz:
▶ Yeni bir pazarlama departmanının kurulmasını da içeren   
 yeniden yapılanmayı 2012 yılının sonuna kadar tamamlamak

▶ TBF Davranış Kurallarını 2012 yılının başlarında tanıtmak

▶ 2016 yılına kadar tüm fertleri Türkçe ve İngilizce bilen bir   
 kadro oluşturmak

▶ TBF’de kadrolu çalışan herkesin yılda 3 eğitim seminerine   
 katılmasını sağlamak

▶ 2013 yılının ortalarına kadar iç iletişim için bir IT sistemini   
 uygulamaya geçirmek

▶ 2016 yılına kadar TBF tarafından işletilen tesislerden elde   
 edilen geliri %25 arttırmak

▶ TBF gelirlerini 2016 yılına kadar %30 arttırarak yeni   
 yatırımlara kaynak yaratmak

▶ Spor salonu inşaatına dair teknik bilgilerin ve projelerin   
 bulunduğu, standartları belirleyici bir el kitabı hazırlamak

Hırslı ve yenilikçiyiz. Stratejik planımız Türkiye ve bölgede 
basketbol için beklenti seviyesini bir üst noktaya taşıyacak. Bu 
planı uygulayabilmek için, bazı kurumsal değişikliklerin de gerekli 
olduğunu biliyoruz. Kurumumuzu güçlendirmeli ve ilkelerimizden 
taviz vermeden yönetmeliyiz. 

Sporcularımızın performansını her gün ölçerek sürekli daha iyiye 
gitmelerini sağlıyoruz. Aynı felsefeyi TBF olarak kendimiz için de 
uygulayacağız. Hedefimiz TBF’yi dünya basketboluna yön verecek 
yetkinliğe ulaştırmaktır. Bunu sağlamak için tıpkı sporcularımız gibi 
hedefe odaklanıp çok çalışacağız.

En önemli hedeflerimizden biri, basketbol camiasındaki tüm 
bireylere yönelik Davranış Kuralları Kitapçığı oluşturmak.  

Stratejik planımızın gereklerini yerine getirirken, iç yapımızı 
koruyacak ve önceliklerimizi iyi belirleyeceğiz.
Kurumumuzu daha rahat ve etkin biçimde yönetebilmek için, bilgi 
transferini ve yönetimini de sağlama alacak en son teknoloji ürünü 
bir IT sistemi kuracağız. 

Planımızda açıkladığımız gibi, TBF olarak, sahip olduğumuz tesis 
sayısını arttıracağız. Tesis yönetimi, doğru şekilde yapılırsa Türk 
Basketbolu için önemli bir gelir kaynağı haline gelebilir.

Stratejimiz:

  TBF İÇİN GÜÇLÜ BİR TEMEL

▶ TBF’nin tüm etkinlikleri için görsel olarak kuvvetli kitapçıklar hazırlayacağız.

▶ İletişimi ve proje yönetimini daha etkin hale getirmek için kullanımı kolay şablonlar yaratacağız.

▶ IT sistemimizi gözden geçirerek yeniden yapılandıracağız.

▶ TBF’de her alanda sıkı finansal denetleme sistemleri getirerek maddi verimliliği arttıracağız
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 YETKİLENDİREN VE MOTİVE EDEN BİR PERSONEL GELİŞİM MODELİ

▶ Her ay, çalışanlarımız için kişisel gelişim seminerleri düzenleyeceğiz.

▶ Çalışanlarımız için yeni eğitim fırsatları yaratacağız. 

▶ Kişisel gelişim programları uygulayacağız.

▶ Performans teşviği yapacağız.

▶ Bünyemizde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tesis ederek, işe alım ve sonraki süreçlerin tek elden yürütülmesini   
 sağlayacağız.

 TESİS YÖNETİMİNDE YENİ STANDARTLAR

▶ TBF tarafından işletilen tesisler için bir etkinlik takvimi geliştireceğiz. 

▶ Tesis işletimi konusunda en etkin uygulamaları belirleyeceğiz.

▶ Seyirci deneyimini, yeni etkinlikler ve eğlence konseptleriyle, daha iyi hale getireceğiz.

▶ Kulüplerimiz, sponsorlarımız, basketbolseverler ve medya mensuplarına yönelik teknolojik imkânları iyileştireceğiz.

▶ TBF tarafından işletilen tüm tesislerin TBF’in kurumsal kimliğine ve TBF Davranış Kurallarına uygunluğunu   
 denetleyeceğiz.

07    Liderlik ve kurumsallık

Dünya basketbolunun güç 
merkezi haline gelmek 
hedefiyle, bu stratejik 
planı önümüzdeki dört yıl 
boyunca dikkatli bir biçimde 
uygulamayı amaçlıyoruz.

 ORGANİZE BİR KURUMSAL YAPI

▶ Kurumsal yapımızı yeni hedeflerimizle örtüşecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

▶ Milli Takımlar ve altyapı departmanlarının idari kadrolarını güçlendireceğiz. 

 ▶ Pazarlama Departmanımızı güçlendirerek, alanında tecrübeli bir profesyonel tarafından yönetilmesini sağlayacağız.

▶ Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetler Departmanı’na 2012 ve 2014 yılları için ek kaynak aktarımı sağlayacağız.
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