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Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol sporunun halkın, özellikle de gençlerin en 
sevdiği sporlar arasında öne çıkmasını ve Türk Voleybolunun dünyadaki tüm 
voleybol yarışma kulvarlarında en önde gelen spor dalı olmasını amaçlamaktadır. 
Voleybol sporu, bunu gerçekleştirerek, herkese açık ve herkesin ulaşabileceği bir 
gençlik, dostluk ve enerji sporu olarak Türkiye’de en popüler spor branşlarından 
biri olacaktır. 

Strateji 2024, üç ana temele odaklanmaktadır; uluslararası düzeyde sportif 
başarılar, voleybolun halk ve özellikle de gençler nezdinde popüler bir spor 
dalı olmasını sağlamak ve bu iki alan arasındaki sinerjiyi geliştirmek.

    Elit düzey yarışmalarda başarı 

Tüm disiplinlerde ve yaş gruplarında milli takımların ve kulüp takımlarımızın 
performansını artırarak başarılı sportif sonuçlar alınmasına odaklanılacaktır.

  

    Altyapıda yapısal gelişim

Voleybola ilgi duyan, aktif olarak voleybol oynayan insan sayısının artırılması 
ve her yaşta bu sporla olan bağlarının devam etmesini hedefleyen çalışmalar 
yapılacaktır. 

Strateji 2024’ün Temel Hedefleri

STRATEJİ 2024

Türkiye Voleybol Federasyonu, daha büyük bir atılım yapma
isteği içerisindedir. Voleybolun Türkiye’de halkın katılımı açısından
en büyük spor branşı olmasını planlıyoruz‘’ 

‘’ 
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Altyapı
Giri!imleri

    Sinerjilerin Peki!tirilmesi

Bu iki alandaki geli"meler, kar"ılıklı sinerji ile di!er alandakinin 
geli"im ve ba"arısına katkı sa!layacaktır. Hedefimiz, bu sinerjiyi 
açı!a çıkaracak faaliyetlerle bu geli"ime katkı sa!lamaktır.

TVF, elit seviyede ve altyapı alanında sürdürdü!ü geli"tirme 
çalı"malarını, yeni bir sıçrama yaratabilmek için ek faaliyetlerle 
daha da geli"tirecektir. 

TVF, Strateji 2024’ü uygulayacak ekipler olu"turacaktır. Bu ekiplerin, 
özellikle stratejinin üçüncü temeli olan sinerji yaratma hedefine 
odaklanarak, elit düzey ve altyapı arasındaki ba!ı yaratacak 
faaliyetleri uygulamaktan ve de!erlendirmekten sorumlu olacaktır. 

Voleybol, her "eyin ötesinde e!lence ve dostluk ortamına öncelik 
veren, hem erkeklere hem de bayanlara açık, ula"ılabilir bir spor 
olarak ön plana çıkmaktadır. Bu özellikler, voleybol sporunu çekici 
kılan ve bunu di!er sporlardan ayıran özelliklerdir.

STRATEJ" 2024
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EL"T SEV"YEDE GEL"#"M "Ç"N 
PLANLANAN G"R"#"MLER

    Milli takımlara katılımı ve sa$lanan destek hizmetlerinin kalitesini   
    artırmak 

TVF, elit düzey sporcularla, onların kendilerinin geli"imine katkı sa!layaca!ını 
dü"ündükleri destek hizmetlerini belirlemek üzere bir dizi de!erlendirme 
toplantısı yapacaktır. 

Aynı zamanda, voleybol sporunda Avrupa’daki ilk sıralarda yer alan ülkelerde 
elit seviyeler için yürütülen destek hizmetlerini inceleyen bir kar"ıla"tırma 
ara"tırması yapılacaktır. Fizyoterapi, spor psikolojisi ve video analizi gibi 
hizmet alanlarında sa!lanabilecek geli"meler belirlenecektir.  Milli  takımların 
bu destek hizmetlerine en iyi "ekilde ula"abilmelerini sa!lamak için ayrı bir 
kaynak havuzu olu"turulacaktır.

Bu durum, milli takımların hazırlık ve kondisyon geli"tirme imkanlarına daha 
kolay ula"ılmasını sa!layarak, milli takımların gelecekteki performanslarını 
artırmalarına yardımcı olacaktır.

    Hedeflenen medya ili!kisi yönetim stratejisinin ortaya konulması 

TVF, medyada etki gücü yüksek ki"iler aracılı!ıyla voleybol sporunun tanıtımı 
için özel bir medya stratejisi geli"tirecektir. Bu ki"iler belirlenirken, çocuklar ve 
gençlere ula"abilecek ki"iler olmasına özen gösterilecektir. Özel bir medya 
planlaması aracılı!ıyla de!i"ik medya mecraları ile diyaloglar geli"tirilerek, 
basın bültenleri, basın toplantıları ve di!er medya etkinlikleri ile voleybolun 
tanıtımı için etkin bir tanıtım ortamı olu"turulacaktır.  

Bu durum, voleybolun Türkiye genelindeki hedef izleyici sayısında belirgin 
artı" yaratacaktır.
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    Elit sporcuların ve elit etkinliklerin tanıtım stratejisi için sosyal medyanın
    etkin !ekilde kullanılması

TVF, sporcuların ve elit etkinliklerin tanıtımı için yeni sosyal medya 
platformlarının etkin "ekilde kullanılmasını sa!layacaktır. Elit sporculara, 
sosyal medya kullanım e!itimleri verilmesi sa!lanacaktır. Bu kursta 
sporculara, sosyal medyanın do!ru kullanılması medya profillerini geli"tirmek 
ve ula"ılırlıklarını artırmak için sosyal medyayı nasıl kullanabileceklerine dair 
bilgiler verilecektir. TVF, etkinliklerinin tanıtımı için sosyal medya aktivasyonuna 
odaklanan bir pazarlama stratejisi geli"tirecektir. Bu strateji, TVF tarafından 
organize edilen tüm etkinliklere yönelik sosyal medya mesajlarının 
programlanmasını, haberle"menin içeri!ini ve her biri için kullanılacak olan 
sosyal medya kanallarını içerecektir. 

Bu strateji, elit sporcuların ve etkinliklerin tanıtımı için daha konsantre ve 
istikrarlı bir pazarlama etkisi yaratarak, her ikisine de taze ve dinç bir enerji 
sa!layacaktır.

    Mevcut ve potansiyel sponsorlara ula!ılmasında yardımcı olması için    
    resmi bir etkinlik envanteri yaratmak 

TVF, Türkiye’de organize edilen tüm voleybol etkinliklerinin bir portföyünü 
olu"turacaktır. Her etkinlik için sponsorluk fırsatlarının, varlıklarının 
resmi envanteri ve aynı zamanda mevcut ve potansiyel sponsorların listesi 
hazırlanacaktır. Bu portföy, hedeflenen bir ilerleme süreci içinde mevcut ve 
potansiyel sponsorlar arasında payla"tırılacaktır.  

Bu durum, aynı zamanda söz konusu etkinliklerin prestijini ve kapasitesini 
artırırken, etkinlik sponsorlu!undan gelen ticari verimi de artıracaktır.
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    Sporcularla sponsorlar arasında güçlü bir ba$ olu!turmak

TVF, elit sporcular ve sponsorlar arasında resmi ba!lar olu"turacaktır. 
Sponsorlarla sporcu grupları arasındaki toplantılar ile her iki tarafın birbirine 
mesajlarını iletmesi sa!lanacak, voleybol severlerle temaslarını artırmak için 
birbirlerine nasıl sinerji yarataca!ı konusunda bilgiler verilecektir. Sponsorlarla 
sporcular arasında bir ileti"im kanalı olu"turulacaktır. 

Bu durum, sponsorlar için voleybolun ticari çekicili!ini artıracak ve sporcuların 
popülerliklerinin artmasına katkı sa!layacaktır. 

    Elit sporcu kariyer geçi! ve devamlılık programını ba!latmak 

TVF, oyun kariyerlerinin sonuna yakla"an elit sporculara odaklı bir program 
olu"turacaktır. Bu program, sahada kariyerlerinin sonuna gelmi" elit sporcuları, 
voleybol sporunda farklı kariyer alanlarında görev alabilmeleri için hazırlayacaktır. 
Bu planla sporculara, menajerlik, koçluk, hakemlik, yöneticilik ve mentorluk gibi 
destek hizmetleri alanlarında potansiyel kariyer yollarını tanıtacaktır. 

Bu organizasyon, üst seviyedeki sporcuların, Türkiye voleybolundaki kariyerlerinin
sürdürülebilirli!ini artırırken aynı zamanda Türkiye’de elit seviyede oynadıkları 
maçlar esnasında uzun yıllar edindikleri deneyim sonucu kazandıkları know-how’u ve 
uzmanlıklarını sürdürmelerini sa!layacaktır.

    Plaj voleybolu hazırlık süreci için Türkiye’yi mükemmellik merkezi olarak       
    tanıtmak 

TVF, ülkeyi elit plaj voleybolu ulusal takımlarının hazırlık süreci için mükemmellik 
merkezi olarak ön plana çıkaran uluslararası bir kampanya ba"latacaktır. 

Bu giri"im;  avantajlı iklim, merkezi co!rafik konum ve özellikle ülkenin Akdeniz-
Ege kıyı bölgesinin olumlu spor altyapısı üzerine odaklanacaktır. Bu kampanya, 
konuk takımlarla Türk milli takım sporcuları arasındaki hazırlık maçları oynanması, 
deneyimlerin kar"ılıklı payla"ılması gibi i"birli!i faaliyetlerini de kapsayacaktır. 

Bu çalı"malar, ülkemizde üst seviye bir plaj voleybolu kültürü geli"mesine katkı 
sa!layacak ve ülkenin dünyada yüksek performanslı bir plaj voleybolu üssü olarak 
tanınmasına katkı sa!layacaktır.

Yanı sıra, dünyada geli"mekte olan Kar Voleybolu (Snow Volleyball) alanında, 
ülkemizin kı" turizmi olanakları da de!erlendirilerek, öncü ülkelerden biri olmamız 
hedeflenecektir.
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    Altyapıya yönelik kaynak da$ılımının gözden geçirilerek optimize edilmesi 

TVF, mevcut kaynakların, altyapının geli"imi için uygulanan programlar 
arasındaki da!ılımını gösteren kapsamlı bir ara"tırma yapmayı 
planlamaktadır. Yapılan de!erlendirmeler sonucunda, çocukları ve gençleri 
hedefleyen programlara ayrılan kaynakların payları artırılarak dengeli bir 
kentsel ve bölgesel geli"imin ön plana çıkarıldı!ı yeni bir kaynak tahsis 
programı olu"turulacaktır.

Bu program, voleybol oynayabilecek potansiyeldeki genç sporculara
kaynakların daha  fazla ayrılmasını sa!layarak, ülke çapında aktif
voleybolcu sayısını artırmı" olacaktır.
 

    Büyük!ehirler ile Anadolu’da faaliyet gösteren altyapı programları ve   
    etkinlikler arasında sinerji yaratılması 

TVF, büyük"ehirlerle Anadolu’daki hedef kentler arasında altyapı faaliyetleri ve 
voleybol etkinlikleriyle ilgili dengeyi sa!layacak etkin bir politika uygulayacaktır. 
Özellikle belirli bölgelerdeki geli"menin te"vik edilmesine yardımcı olması 
için seçilen kentlerde daha çok sayıda program ve etkinlik organize edilecektir. 
Planlanan etkinlikler ve programlar, yerel kulüplerin altyapı faaliyetleri, 
TVF Fabrika Voleybol okulları ve yerel e!itim kurumlarıyla i"birli!i içinde 
sa!lanacaktır.

Bu durum, voleybol sporunun bölgeler arasında dengeli bir "ekilde da!ılımına 
ve tüm Türkiye’de ulusal seviyede geli"mesine katkıda bulunacaktır.

GENÇLER VE ALTYAPIYA
YÖNEL"K FAAL"YETLER
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    Tüm tanıtım ve ileti!im faaliyetlerinin tek bir sosyal medya stratejisine   
    entegre edilmesi

TVF, geleneksel medya kanallarından daha çok, sosyal medya tabanlı 
haberle"me stratejisine do!ru yönelmeyi hedefleyecektir.

Bu de!i"imi yönetebilmek için, sosyal medya uzmanlarından danı"manlık 
alınmak suretiyle, sosyal medyada ileti"im ve pazarlama konusunda TVF 
çalı"anlarının bilgi düzeyi artırılacak ve ileti"imle ilgili kaynakların da!ılımı 
bu stratejiyle uyumlu hale getirilecektir. Bu de!i"im, voleybolun enerjik ve 
dinamik profiline ula"mayı amaçlamaktadır.

Böylece voleybolun e!lence, dostluk, aile ve gençlik sporu olarak 
algılanmasına katkı sa!lanarak, Türk gençli!ine daha etkin tanıtılması 
hedeflenecektir.

    Altyapı seviyesindeki giri!imlerin pazarlanmasını geli!tirmek için
    ticari sponsorların halkla ili!kiler ekipleriyle ba$lantı kurulması 

TVF, altyapı seviyesi için yürütülecek pazarlama kampanyalarının her iki 
taraf için de nasıl yararlı olabilece!ini ke"fetmek için ticari sponsorların 
halka ili"kiler ekipleriyle kurumsal ba!lantı kuracaktır. Hedef kitle üzerinde 
etkiyi ve bu hedef kitlenin eri"imini artırmak için her iki organizasyonun 
platformlarının nasıl kullanabilece!i konusuna özel önem verilecektir. Bu 
konuda sosyal medya kanallarının kullanımına öncelik verilecektir.

Bütün bu çalı"malar, ticari ortaklarla ili"kileri geli"tirirken aynı zamanda da 
altyapı için olu"turulan faaliyetlerin etkisini artıracak ve toplumun daha fazla 
haberdar olmasını sa!layacaktır.
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    Ulusal çapta oyuncu veritabanı programının tanıtılması

TVF, Türkiye’nin her yerindeki kulüplerde, okullarda ve Fabrika Voleybol okullarında 
voleybol oynayan sporcular hakkında mümkün oldu!u kadar ayrıntılı 
bilgiler toplayacaktır. Her voleybolcu için toplanacak temel verileri özetleyen 
standartla"tırılmı" bir model geli"tirilecektir. Bu verileri barındıran merkezi bir 
sistem kurulacak ve böylece tüm Türkiye’de voleybol oynayan ya da bu sporla 
ilgilenenlerin daha bütüncül ve kapsamlı bir resmi ortaya konulacaktır.

Bu veri tabanı sayesinde, Türkiye’de voleybol oynayan sporcuların profiline ait 
bilgilerin kapsamı ve kalitesi artacak, ticari ortaklarla, spor idaresi, medya ve 
di!er payda"larla daha güçlü ili"kiler kurulabilecektir. 

    Altyapı faaliyetinde bulunan ba!arılı payda!ları destekleyen ve geli!tiren
    yıllık ödül sisteminin ba!latılması 

TVF, tüm Türkiye’de altyapıda yer alan oyuncuların ki"isel performanslarını 
destekleyen yıllık ödül sistemi olu"turacaktır. Çe"itli kategorilerde verilecek 
ödüller, amatör kulüpler, antrenörler, okullar, Fabrika Voleybol okulları gibi 
organizasyonları kapsayacaktır.

Uygulanacak bu sistem, tüm ülkede sporu tanıtmak ve geli"tirmek için 
çalı"anların tanınmalarını ve aynı zamanda medyanın ve di!er payda"ların 
dikkatini çekmeyi sa!layacaktır.

    Genç katılımcıların voleybol sporuna daha fazla ilgi duymasını sa$layacak
    yöntemleri geli!tirmek için  yapılacak ara!tırmalara fon sa$layacak    
    programın ba!latılması

TVF, voleybol sporunu potansiyel yeni oyunculara tanıtma konusunda etkili 
yöntemleri ortaya çıkarmayı amaçlayan; yerel ara"tırma ve e!itim organlarıyla 
i"birli!i içinde yürütülecek bir ara"tırma programına destek olacaktır. Bu 
programın amacı, voleybola özgü ekipmanlar, yenilikçi e!itim yöntemleriyle 
voleybol ile ilgilenen altyapı oyuncularının bu sporda devamlılı!ını sa!layacak 
yöntemler geli"tirmektir. 

Geli"tirilen programla hedeflenen, ba"langıç seviyesindeki oyuncuların sayısını ve 
spora devamlılı!ının oranını artırmaktır. Bu durum, aynı zamanda federasyonun 
uluslararası platformda, voleybolu geli"tirme alanında öncü ve yenilikçi olarak 
konumlandırılmasına yardımcı olacaktır.

20
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    Tüm TVF pazarlama kanallarında tutarlı ve koordineli markala!ma    
    stratejisinin izlenmesi

TVF planladı!ı tüm etkinliklerde, altyapı programları ve milli takım operasyonlarında 
tutarlı bir marka imajı sa!layacaktır. Her bir faaliyet alanında, TVF logosu ile 
uyumlu yeni logo tasarımları kullanılacaktır. Kullanılacak tüm dokümantasyon ve 
promosyon malzemeleri, markala"ma yakla"ımında tutarlılı!ın sa!lanması için 
TVF tarafından merkezi olarak yönetilecektir.

Tutarlı marka imajı yoluyla TVF markasının güçlenmesi ve hem profesyonel 
hem de altyapı seviyesindeki oyuncuların markayla bütünle"mesi sa!lanacaktır. 

    Türk Voleyboluna özgü bir oyun felsefesi yaratmaya odaklanan
     koçluk seminerleri ve sempozyumları organize etmek

TVF, altyapı seviyesinden profesyonel takımlara kadar çe"itli seviyelerdeki koçlar 
için bir dizi koçluk seminerleri organize edecektir. Bu seminerler profesyonel 
seviyedeki koçlara yönelik hazırlanacak olup, ortak bir oyun felsefesini 
tanımlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, olu"turulan felsefenin altyapıdan 
profesyonel seviyedeki koçlara kadar her düzeyde yaygınla"tırılması te"vik 
edilecektir.

Bu uygulamanın sonucunda, ortak oyun felsefesine sahip koçların yeti"tirdi!i 
oyuncular aynı metot ve yakla"ımla e!itilecektir.
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    Üst kademe koçların altyapı koçlarıyla bir araya getirildi$i mentorluk
    programı uygulanması

TVF, ö!renmeye ve geli"ime açık altyapı koçları ile üst kademe koçlarının 
bir araya gelebilece!i bir program geli"tirilecektir. Bu program kapsamında, 
altyapı koçları ile profesyonel seviyedeki koçlar, toplantılar, e!itim faaliyetleri 
ve seminerler aracılı!ıyla bir araya getirilecektir. Toplantılarda koçlar arasında 
irtibat bilgileri payla"ılacak ve profesyonel koçlar, altyapı koçlarının ihtiyaç 
duydu!u durumlarda danı"manlık yapacaklardır. Gruplar arasında düzenli 
toplantılar ve konferanslar yapılacaktır.

Altyapı koçları ile üst kademe koçları arasındaki bu ileti"im, Türkiye’deki voleybol 
koçlu!unun standartlarının yükselmesine katkı sa!layacaktır.

    Türkiye genelinde bölgesel spor temsilcilik programlarının uygulanması

TVF, milli  takımın popüler ve ba"arılı sporcularını Türkiye’nin çe"itli 
bölgelerinde görevlendirecektir. Mümkün oldu!u ölçüde, bu sporcuların 
görevlendirildikleri bölgede do!mu" veya yeti"mi" olmaları ya da ba"ka 
bir sebeple bu bölgeler ile ba!lantılara sahip olmaları gözetilecektir. Bu 
sporcular, sosyal medyayı da kullanarak görevlendirildikleri bölgelerde 
taraftarlarla ileti"im kurmak için gerekli adımları atmaya te"vik 
edileceklerdir. Bu tecrübeli sporculardan aynı zamanda bulundukları 
bölgelerdeki okulları, altyapı müsabakalarını ve bölgelerindeki di!er 
önemli merkezleri ziyaret etmeleri de istenecektir.

Böylece Türkiye genelinde taraftarlar ile milli takım arasında net bir ba! 
olu"ması sa!lanacaktır.
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    Yeni bir “Aidiyet” ba$ı kampanyası ba!latmak 

TVF, altyapı seviyesindeki destekçileriyle, profesyonel yapıdaki milli takımlar 
arasında topluluk fikri ve aidiyet hissi yaratmaya odaklı yeni bir ileti"im sistemi 
ba"latacaktır. Okullarda ve Fabrika Voleybol kurumlarında madalya, e"arp gibi 
tanıtım materyallerinin teminini sa!layacaktır. Bazı özel toplulukların yerel 
kulüplerle, okullarla ve Fabrika Voleybol merkezleriyle ileti"ime geçmelerini 
te"vik etmek amacıyla sosyal medya kanallarına öncelik verilecektir. Böylece, 
en a"a!ıdan en yukarıya yani yerel takımlar seviyesinden profesyonel takımlar 
seviyesine kadar birlik duygusu geli"tirilecektir.

    Altyapı ve üst düzey müsabakaları senkronize etmek 

TVF, hem zamanlama hem de lokasyon olarak altyapı ve üst düzey 
müsabakaları senkronize etmek için fırsatları ara"tıracaktır. 

Yerel müsabakalar, mümkün oldukça üst düzey müsabakalarla aynı gün veya 
aynı hafta sonunda, aynı yerde oynanacaktır.

Bu durum, hem altyapı hem de elit oyuncuların birbirlerinin oyununda ortaya 
çıkan atmosfer ve enerjiden faydalanmalarına yardımcı olacaktır.
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    Okulların tatil oldu$u dönemlerde profesyonel ve altyapı seviyesindeki
    etkinliklerin zamanlanmasını koordine etmek

TVF, profesyonel etkinliklerin tarihlerini belirlerken okul tatillerini dikkate 
alarak önemli voleybol turnuvalarını bu tarihlere denk gelecek "ekilde 
planlayacaktır. Bu durum, çocukların ve gençlerin profesyonel etkinliklere 
katılması ve bu etkinliklere katılım seviyesinin artırılması ile spor salonlarında 
dinamik ve e!lenceli bir atmosferin yaratılması için güzel bir fırsat 
yaratacaktır. 

    Yapılacak elit müsabakalar için Fabrika Voleybol ö$rencilerine, kulüp
    altyapılarına ve partner okul ö$rencilerine ücretsiz biletler temin etmek

TVF, yıllık olarak elit etkinliklerin yapılaca!ı her bölge için, katılacak Fabrika 
Voleybol ve partner okullarını belirleyecektir. Her etkinlik için, Fabrika Voleybol 
okulları kulüp altyapılarına ve di!er okullara ücretsiz biletler verilecek 
ve bu biletlerin büyük ço!unlu!unun ö!renciler tarafından kullanılması 
sa!lanacaktır. 

Bu uygulama ile, gelecek nesil voleybolcularının elit müsabakalara gitmeleri 
sa!lanırken aynı zamanda yeni ve genç taraftarlar kazanılmı" olacaktır.

    Altyapı programlarının televizyonda yer almalarının sa$lanması

TVF, altyapı faaliyetleri ile ilgili bilgi veren özel tanıtım videolarını televizyon 
kanallarında yayınlanması için giri"imlerde bulunacaktır. Planlanan bu 
kampanya, altyapı seviyesinde yapılan i"lerin kamuoyunda tanıtılmasına 
yardımcı olacaktır.
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Stratejik Plan, Türk Voleybolunun 2024 Olimpiyat yılına kadar büyük bir 
geli"im göstererek, ülkemizin en sevilen ve en ba"arılı olimpik spor dalı 
olmasını hedeflemektedir. Bu sonucun elde edilmesi tüm payda"ların 
etkin katkılarıyla mümkün olacaktır. TVF, bu hedefe ula"ılması için 
geçmi"te oldu!u gibi inançlı ve kararlı bir politika izleyecektir.
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