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Ülkemizin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerini kaynaştırmak ve spor kültürünü 

bir yaşam biçimi haline getirmek amacı ile düzenlenen Üniversiteler Spor Ligi 

(ÜNİLİG) Türkiye’nin bir spor ülkesi olması noktasında çok önemli bir misyona 

sahiptir. Her şeyden önemlisi ülkemizin geleceği olan gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal 

anlamda sağlıklı nesiller olarak yetişmesi,  Türkiye’nin yeni yüzyılında en büyük hedefimiz 

olacaktır. 

 

2012/2013 Sezonunda; 6 spor dalı ve 3065 sporcu ile başlayan ÜNİLİG, her geçen yıl 

büyüme kaydederek, 2021/2022 sezonunda spor dalı sayısı 38 spor dalı ve 14.823 sporcu 

ya ulaşmıştır. 

İmkanları fırsata çevirmeyi arzu eden, üreten, düşünen, büyük hayaller kuran ve onları 

gerçeğe dönüştürmek için gayret gösteren tüm gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. 

Bu noktada Bakanlığımızın üzerine düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Gençlerimize bu 

alanlarda ne verebiliriz, destekleri nasıl arttırabiliriz ve girişimcilik ruhunu nasıl daha 

çok güçlendirebiliriz, bunun hesabını yapıyoruz. İnanıyorum ki pırıl pırıl gençlerimiz, 

heyecanlarıyla, inançlarıyla, çalışkanlıklarıyla, azim ve kararlılıkla güçlü Türkiye idealine 

doğru yürümeye devam edecek. Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omzunda yükselecek. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bütün varlığımızla gençlerimizin yanında olmayı 

sürdüreceğimizi bildirir; üniversite gençliğine yönelik hazırlanan stratejik planın hayırlara 

vesile olmasını temenni ederim.

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı
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Yükseköğretim kurumları ve orta dereceli okulların spor faaliyetleri geçmiş yıllarda 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif birimler tarafından düzenlenirken, 1986-1996 
yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Spor Faaliyetleri 

Daire Başkanlığı tarafından organize edilmiştir. 1996 yılında Merkez Danışma Kurulu’nun 
aldığı karar ile “Üniversite Spor Faaliyetleri Federasyonu” adı altında federasyonumuz 
kurulmuş ve ilk başkanı da Prof. Dr. Emin ERGEN olmuştur. Prof. Dr. Kemal TAMER 
başkanlığındaki yönetim kurulunun teklifi üzerine, 08.07.1997 tarihinde federasyonun adı 
“Üniversite Sporları Federasyonu” olarak değiştirilmiştir.
 
Her yıl çok sayıda ve farklı lig kategorilerinde faaliyet organize eden Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu (TÜSF), 2005 yılında İzmir’ de yapılan Dünya Üniversiteler Yaz Spor 
Oyunları ve 2011 yılında Erzurum’ da yapılan Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları ile 
büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır.

TÜSF Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ve Avrupa Üniversite Sporları 
Birliği (EUSA) üyesidir. Federasyonumuz, 28.06.2006 tarihinde İdari ve Mali yönden özerk 
yapıya kavuşmuştur. Bunların yanı sıra, TÜSF eski başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, 139 
ülkenin üye olduğu FISU Yönetim Kurulu Üyesidir. TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÜNAY 
ise Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu (EUSA) Yönetim Kurulu Üyesidir.
 
Faaliyetlerimizde üniversite gençliğimizin ulusal ve uluslararası düzeyde sportif etkinliklere 
katılımın sağlanması ve etik ilkelerimiz çerçevesinde yarışmalarını amaçlamaktayız. Bu 
amaç doğrultusunda, stratejilerimizi belirlemek ve projeksiyonlar ortaya koymak amacıyla 
bu stratejik plan hazırlanmıştır. 

2023-2025 Stratejik Planımızın hazırlanması sürecinde desteklerini esirgemeyen Gençlik 
ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem KASAPOĞLU’na, iç ve dış paydaşlarımız 
ile Plan çalışmalarında görev alan Komisyon üyelerine teşekkür eder; Stratejik Planımızın 
hayırlara vesile olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
TÜSF Başkanı

ÖNSÖZ
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1. Yasal Çerçeve

1996 yılında kurulan ve 21 Eylül 2006 tarih ve 26296 sayılı resmi gazetede yayınlanan 

kanunla özerkliğe kavuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun yasal dayanağı; 

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 2’nci ve Ek-9’uncu maddelerine haizdir. Yine bu maddeleri yasal dayanak alarak 

19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız 

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde 

faaliyetlerini sürdürmesi gereken Bağımsız Spor Federasyonları, 2012 yılında yapılan Genel 

Kurulunda Ana Statüsünü bu yönetmeliğe uygun hale getirmiştir. Bu kapsamda Türkiye 

Üniversite Sporları Federasyonu özerkliğinin ardından ilk ana statüsü; 11/04/2007 tarih ve 

26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2013 yıllında ilgili ana 

statüde değişiklikler yapılmıştır. Son olarak mevcut ana statüde yapılan değişikliklerle 

birlikte 18/09/2013 tarih ve 28769 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet ve 

faaliyetlerini yürüten Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı; yasal gereklilikleri 

ifa etmek, yönetim anlayışındaki değişimlerin içselleştirilmek, üniversite gençliğimizin 

ulusal ve uluslararası düzeyde sportif etkinliklere katılımını sağlamak, yaygınlaştırmak ve 

başarı düzeyinin arttırılmasını sağlamak amacındadır.

Bu doğrultuda katılımcı bir yaklaşım benimsenmiş ve çalışmaların her aşamasında 

paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına özen gösterilerek bu “Stratejik Plan” 

hazırlanmıştır.

2. Stratejik Planın Uygulanması

Federasyon Stratejik Planı, 2023 yılında uygulamaya konulacak ve 2025 yılı sonuna 

kadar uygulanmasına devam edilecek,  proje ve faaliyetler anılan dönem içerisinde 

tamamlanacaktır. 

Federasyonun görev alanına giren ve düzenli olarak yürütülen hizmetler herhangi bir 

aksamaya meydan vermeden devam ettirilecektir.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ



2023-2025 STRATEJİK PLANI

11

DURUM ANALİZİ

BÖLÜM 2



TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

12

1. Faaliyet Alanları

ê Üniversiteleri spor-sağlık kampüsü olmaları yönünde teşvik etme öğrenci kaydı 
yapılırken öğrencilerin spor profilinin belirlenmesinin sağlanması

ê Spor kültürüne ve toplum sağlığına katkı sağlama 

ê Farklı branşlarda genç sporcu sayısını artırma

ê Sporcunun kişisel ve psiko-sosyal gelişimi

ê Gençlerin nitelikli zaman kullanımlarına olanak sağlayarak, spor alışkanlıkları 
geliştirmek, olumsuz alışkanlıkları ve bağımlılıkları azaltmak

ê Sosyal sorumluluk ve gönüllülük projeleri üretme

ê Ulusal-Uluslararası organizasyon düzenleme

ê İyi vatandaşlık kültürünü geliştirme

2. Paydaş Analizi

ê Gençlik ve Spor Bakanlığı

ê Üniversiteler

ê Spor Federasyonları

ê Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

ê İl Temsilcilikleri

ê Sponsorlar

ê Yükseköğretim Kurulu

ê Yerel Yönetimler 

ê Sağlık Bakanlığı

ê FISU

ê EUSA

ê Sivil Toplum Kuruluşları

ê Gönüllü Kuruluşlar

DURUM ANALİZİ
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ê Ulusal ve uluslararası faaliyetlerde üniversi-
te gençliği ile güçlü organizasyon tecrübesi

ê Kurumsal bir kimliğe sahip olunması
ê Ulusal ve uluslararası paydaşlarla güçlü ile-

tişim
ê Rektörler Danışma Üst Kurulu ve Sağlık Kül-

tür ve Spor birliğine sahip olunması
ê Birçok branşta üniversite gençliğine ulaşa-

rak spor kültürünün yaygınlaştırılması
ê Özerk bir yapıya sahip olunması
ê Federasyonun kendine ait mülkiyete sahip 

olması
ê Türkiye’nin jeopolitik konumu ve kültürü
ê Üniversitelerin tesis alt yapısının güçlü ol-

ması
ê Federasyon bünyesinde çalışan 

personelin yeterliliği ve yet-
kinliği

ê Güçlü bir üniversite gençliği 
alt yapısı

ê Devletin ve yerel yönetimlerin 
desteği 

ê Yeni medya platformları ile üniversite genç-
liğine ulaşabilme fırsatı

ê Rekabet ikliminin daha az olması
ê Üniversitede okuyan engelli öğrencilere yö-

nelik sportif faaliyetler
ê Üniversitelerin güçlü gençliği ve spor tesis-

leri alt yapısı ile KYK kapasitesi
ê sponsorluk kapasitesi
ê Dinamik ve çözüm odaklı federasyon yöne-

timi
ê Ülkemiz coğrafi konumunun bütün branş-

lardaki organizasyonları yapmaya müsaitliği

ê Ekonomik yetersizlikler
ê Gençlerin spor bilinci ve kültürün-

de eksiklik
ê Başarının ve ödülün milli manevi değer du-

yarlılığının önüne geçmesi
ê Üniversitelerin bütçe yetersizlikleri sebebiy-

le faaliyetlere katılım konusundaki isteksiz 
olması

ê Diğer spor federasyonlarının olumsuz bakış 
açıları (böyle bir federasyona gerek olmadı-
ğını düşünmeleri)

ê Üniversitelerin akademik takvimleri ile ala-
kalı yaşanılan çakışmalar

ê Sporcuların kendi branş federasyonlarının 
sakatlık riski bulunduğu için organizasyon-
lara katılmalarının engellenmesi

ê Organizasyonlardaki nicelik meyli nedeniyle 
nitelik düşüşü

ê Federasyon branş temsilcilerini ve il temsil-
cilerinin aktifliği

ê Sosyal medya, web sayfası, reklam ve tanı-
tım  faaliyetleri ve etkileşimin düşük olması

ê İlgili spor dalı federasyonları ve temsilcileri 
ile koordinasyon

ê Branş fazlalığı olduğu için ihtisaslaşamama 
(aynı zamanda güçlü yön)

ê Eğitim dönemi takvim sıkışıklığı
ê Olimpik federasyon olarak görülmeme du-

rumu
ê Üniversitelerde spora ayrılan bütçe eksikliği 

sebebiyle organizasyonları katılım durumla-
rında idari ve akademik personelin katılımını 
düşürecek prosedürler 

ê Delegelerin belirlenmesinde kriter 
eksikliği
ê Yönetim Kurulu üyelerinin görev 
ve iş tanımlarının açık olmaması 
ê Sponsor eksikliği

GÜÇLÜ YÖNLER

FIRSATLAR TEHDİTLER

ZAYIF YÖNLER

3. SWOT (GZFT) Analizi
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GELECEĞE YÖNELİM
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1. Misyon

Federasyonumuzun misyonu; üniversite gençliğini çağımız sporunun gerekleriyle uyumlu, 

geleceğin meydan okumalarına karşı hazırlıklı, milli  değerlere duyarlı, iyi vatandaşlık 

ve spor kültürü kazanmış düzeye getirmek, üniversiteleri sporcu dostu ve sağlık yaşam 

kampüsü olmaları yönünde yönlendirmek ve teşvik etmek, ulusal ve uluslararası 

organizasyon kapasitesini geliştirme için farklı branşlarda genç sporcu sayısını artırarak, 

sportif başarı kadar sporcunun kişisel ve psiko-sosyal gelişimini gözeterek gençlerde spor 

alışkanlıkları geliştirmek, olumsuz alışkanlıkları ve bağımlılıkları azaltarak zamanlarını 

nitelikli geçirmelerini sağlamak ve sosyal sorumluluk-gönüllülük projeleri ile toplumsal 

sağlığa katkı sağlamak.

2. Vizyon

Yükseköğretim kurumlarında sportif başarı kadar; sağlıklı ve spor yaşam kültürünü 

geliştirmeyi önceleyen, üniversite sporlarının yaygın etkisinin artırılması adına politikalar 

öneren ve projeler geliştiren, kurumsallaşmış ve markalaşmış (ÜNİLİG) organizasyonları ile 

öğrenci sporcu sayısını artıran ve ülkemizin uluslararası tanınırlığına ve sportif başarısına 

katkı sağlayan bir federasyon olmak.
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3. Temel Değerler
Tüm paydaşları ile birlikte geniş bir aile olan federasyonumuz için üniversite gençliğini bir 
araya getirmek, onların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak en önemli 
değerlerimizdir. Federasyonumuzun 20 madde olarak sıraladığı etik kodlarımıza daima 
sadık kalmak ve üniversite gençliğimize bu bilinci aşılamak, değerler sıralamamızın başında 
gelmektedir.
İnsan kaynağı olarak tüm faaliyetlerimize katkı sağlayan öncelikle federasyonumuz 
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, genel sekreteri dahil olmak üzere tüm çalışanları ve 
üniversitelerin bilgi birikimi ve tecrübelerinin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi 
en önemli amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Etkin çalışma ve çalışma verimliliğini arttırarak devam ettirmek, kullandığımız her türlü 
kaynağın asıl sahibi olan milletimize ve ülkemize karşı sorumluluğumuzdur.
Sportif başarının yanı sıra katılım sayısını arttırarak üniversite gençliğimizin akademik 
hayatlarını ve kişisel gelişimini desteklemek hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla, mevcut 
branşlara katılım sayısı arttıkça aynı branş içerisinde farklı lig ve müsabaka kategorileri 
oluşturmayı ya da üniversitelerimiz ve/veya üniversite gençlerimizden gelen yeni branş 
önerilerini de değerlendirip mevcut branşlara eklemeyi katılım odaklı değerimiz olarak 
görmekteyiz.
Sadece sporla ilgili ortamlarda değil, her türlü toplantı, çalıştay, genel kurul ve diğer 
etkinliklerde etik kurallar çerçevesinde, vicdani duyguları ihmal etmeyen ve tutarlı 
davranışlar sergileme en önemli değerimizdir. 
Adalet temel değerlerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Bu bağlamda, 
disiplin uygulamaları, görevlendirme ve ödüllendirmelerde adil ve liyakat e s a s l ı 
davranmak esas alınmıştır. Bu, bundan sonra da en önemli 
değerlerimizden biri olmaya devam edecektir.
Cumhuriyet değerlerine, demokratik kültüre ve Atatürk 
ilkelerine bağlılık, üniversite gençliğinin spora katılımında fırsat eşitliği, 
geleceğin teminatı olan Türk Gençliğinin girişimci, yeniliğe açık, bilimsel 
gelişmeleri takip eden, çağın gereksinimlerini yakalamış, milli 

değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri temel ilkemizdir.
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4. Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler

Amaç (A1) Üniversitelerde spor kültürünü geliştirmek.

Hedef (H1.1) Üniversitelerde spor farkındalığı ve kültürünü artırmak.

Stratejiler

1.1.1 Kısa Vadeli Stratejiler

 Üniversitelerde sağlıklı ve sporcu dostu kampüs projesinin uygulanması ve 
kampüslerde akreditasyon sisteminin geliştirilmesi 

 Üniversite gençliğine egzersiz alışkanlığının kazandırılması 
 Spor eğitimi veren bölüm öğrencilerinden federasyon spor elçilerinin seçilerek, 

üniversite genç ofislerinde veya topluluk düzleminde sağlıklı yaşam ve fiziksel 
aktivitelere dair öğrencilere yönelik danışmanlık birimleri oluşturulmasını 
sağlamak 

 Federasyon Sağlık Kurulu tarafından bağımlılıkla mücadele çalışmalarının ve 
seminerlerinin yapılması 

 Üniversitelerde bahar şenliklerinin yanında, oluşturulabilecek üniversite 
liglerinin finallerinin gerçekleştirildiği rekabet havasından uzak spor şenlikleri 
düzenlenmesi

1.1.2 Orta Vadeli Stratejiler

 Üniversitelerde mobil uygulamalar ile en çok spor yapan öğrencilere ödüller 
verilmesi 

 Öğrenci kaydı yapılırken öğrencilerin spor profilinin belirlenmesinin sağlanması

1.1.3 Uzun Vadeli Stratejiler

 Farkındalık yaratmak için ünlü ve elit sporcular ile sporu yaygınlaştırmak için bir 
araya gelip söyleşilerin yapılması, bilinçlendirmek için kamu spotu videolarının 
çekilmesi ve yayınlanması 

 Federasyon eğitim komisyonun aktif çalışması ve üniversitelerde eğitim, seminer, 
panel, söyleşi, konferans, vb. etkinliklerin artırılması

Amaç (A1) Üniversitelerde spor kültürünü geliştirmek.

Hedef (H1.2) Gelişmekte olan spor branşlarını yaygınlaştırmak ve faaliyetlerini düzenlemek

Stratejiler

1.2.1 Kısa Vadeli Stratejiler

 Bakanlık desteği ile gelişmekte olan spor branşlarının ÜNİLİG kapsamına 
alınmasının sağlanması 

1.2.2 Orta Vadeli Stratejiler

 Üniversite spor şenliklerinde bu branşlara yer verilmesi

1.2.3 Uzun Vadeli Stratejiler

 Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu iş birliği ile farkındalık video filmleri 
oluşturulması 

 Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu iş birliği ile Üniversitelerde 
gelişmekte olan spor branşları ile ilgili farkındalık seminerleri düzenlenmesi 
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Amaç (A2) Organizasyonlara sporcu katılımını artırmak

Hedef (H2.1) Organizasyonlara sporcu katılımını artırmak

Stratejiler

2.1.1 Kısa Vadeli Stratejiler

 Spor eğitimi veren bölümlerin dışındaki sporcu öğrencilerin organizasyonlara 
katılımının artırılmasının sağlanması 

 Öğrencilerin ilgi alanlarını belirlemeye yönelik fiziksel aktivite tercih anketlerinin 
yapılması 

 Üniversitelerdeki gençlik merkezi ve genç ofisler ile iş birliği içerisinde projeler 
yapılması 

2.1.2 Orta Vadeli Stratejiler

 Spor yarışmalarına katılacak öğrencilerden istenilen sağlık raporlarının alımının 
kolaylaştırılmasının sağlanması 

 Üniversitedeki tüm öğrencilerin alabileceği sporla ilgili ortak seçmeli zorunlu 
derslerin olmasının önerilmesi 

2.1.3 Uzun Vadeli Stratejiler

 Burs ve ödül sponsorluğu faaliyetlerinin yürütülmesi

Amaç (A2) Organizasyonlara sporcu katılımını artırmak

Hedef (H2.2) Katılımı teşvik edici mevzuat önerileri geliştirmek

Stratejiler

2.2.1 Kısa Vadeli Stratejiler

 Akademik personelin organizasyonlar kaynaklı ders ücretlerinin kesilme 
durumuna çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

 Organizasyonlara katılan sporcuların devamsızlık sorunlarına çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi 

 Federasyonumuz faaliyetlerine katılım gösteren spor kafilelerinin seyahat 
ve sağlık sigortalarının üniversite tarafından yaptırılmasına yönelik çözümler 
önerilmesi 

2.2.2 Orta Vadeli Stratejiler

 Üniversitelerde spor bütçesinin ayrıca oluşturulmasına dair öneriler geliştirilmesi 
 Milli sporcu yönetmeliğinde düzenlemelerin yapılmasına yönelik görüşlerin 

bildirilmesi 

2.2.3 Uzun Vadeli Stratejiler

 Gelişmekte olan spor branşlarının yaygınlaştırılması, katılımının artırılması 
konusunda ÜNİLİG kapsamında yapılabilmesi için Bakanlığımız mevzuatında 
değişiklik yapılmasının önerilmesi 

 Katılımı artırabilmek adına “mevzuat geliştirme-önerme takımı” oluşturulması 
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Amaç (A3) Stratejik paydaş ilişkileri ve istişare zeminlerini geliştirmek-genişletmek

Hedef (H3.1) Stratejik Paydaş İlişkilerine Dair Yönetişim Düzlemleri Geliştirmek

Stratejiler

3.1.1 Kısa Vadeli Stratejiler

 Bakanlık, Üniversiteler ve Federasyon üst düzey temsilcilerinin olduğu bir istişare 
mekanizması niteliğinde “spor gençliği strateji konseyi” oluşturulmasının 
önerilmesi 

3.1.2 Orta Vadeli Stratejiler

 Gençlik Spor İl müdürlüklerinin katılımıyla bir yıllık çalıştaylar düzenlenmesi 

Amaç (A3) Organizasyonlara sporcu katılımını artırmak

Hedef (H3.2) Üniversiteler ve farklı federasyonlar ile güçlü iletişim ağı ile organizasyon 
kapasitesini artırmak

Stratejiler

3.2.1 Kısa Vadeli Stratejiler

 Paydaşlarla protokollere dayalı projeler yapılması, geliştirilmesi ve uygulanması 
 Federasyonumuz SKS Daire Başkanları Birliği’nin sistematik toplantılar 

yapmasının sağlanması 

3.2.2 Orta Vadeli Stratejiler

 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile işbirliği protokollerinin imzalanması 
 Branş federasyon başkanları ile sistematik toplantıların düzenlenmesi 

3.2.3 Uzun Vadeli Stratejiler

 Branş federasyon çalışanları ile sistematik toplantıların düzenlenmesi 

Amaç (A3) Organizasyonlara sporcu katılımını artırmak

Hedef (H3.3) Uluslararası kurumlarla iletişimi güçlendirerek, organizasyonlara Türkiye’nin 
katılımını artırmak

Stratejiler

3.3.1 Kısa Vadeli Stratejiler

 2028 yılında yapılacak olan Avrupa Oyunları’nın Manisa’da yapılabilmesi için 
planlamaların yapılması 

 2029 yılında yapılacak olan Universiad’a İstanbul ile aday olunması 
 Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılması 
 Uluslararası organizasyonlara daha fazla branş ve daha fazla sporcu ile katılımın
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Stratejiler

3.3.2 Orta Vadeli Stratejiler

 Türkiye şampiyonlarında başarılı olan sporcuların daha fazla uluslararası faaliye-
te katılımının sağlaması 

 Müsabakaların sorunsuz ve etkili olmasını gerçekleştirilmesi için gönüllü eğitim 
programlarının yaygınlaştırılması ile ilgili eğitimlerin verilmesi 

3.3.3 Uzun Vadeli Stratejiler

 Avrupa Şampiyonlarının organize edilmesi 
 Müsabakaların teknik boyutta daha sorunsuz geçmesi için hakem eğitim prog-

ramlarının düzenlenmesi 

Amaç (A4) Kurum tanınırlığını artırmak

Hedef (H4.1) Medya kurum ve kuruluşlarıyla etkin iletişim ağı kurmak

Stratejiler

4.1.1 Kısa Vadeli Stratejiler
 Markalaşma, kurumsallaşma ve tanıtım faaliyetlerinin sponsorluk desteği ile 

yapılmasının sağlaması 
 Markalaşma ve kurumsallaşma hususunda profesyonel destek alınması 
4.1.2 Orta Vadeli Stratejiler
 ÜNİLİG'in markalaştırılarak daha ön plana çıkarılması 

4.1.3 Uzun Vadeli Stratejiler
 TÜSF'nin; konser, etkinlik, yarışmalar düzenleyerek sosyal alanlardaki faaliyetle-

rini artırması 
 Paydaşlarla kamu spotu olabilecek sporun gelişimine yönelik eğitim, bilgilendir-

me vb. etkinliklerin düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması 

Amaç (A4) Kurum tanınırlığını artırmak

Hedef (H4.2) Sosyal medya, web sayfası, reklam faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını 
sağlamak

Stratejiler

4.2.1 Kısa Vadeli Stratejiler
 Üniversitelerin resmi web sayfalarına TÜSF'nin web bağlantı linki konulması 
 Sosyal medya platformları, web sayfası, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin 

etkileşiminin artırılması 
 Sosyal medya platformları, web sayfası, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin 

sponsorluk desteği ile de yapılmasının sağlaması 
 Federasyonun sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin, gençlerin/

öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde hazırlanması 
4.2.2 Orta Vadeli Stratejiler
 Federasyona ait bir mobil uygulamanın geliştirilmesi ve sosyal medya, web 

sayfası ile bağlantılandırılması 
 Profesyonel bir medya ekibinin oluşturulması, gerekli hizmetin alınması 
 Öncelikle üniversitelerin spor eğitimi veren bölümlerinde Federasyonun tanıtımını 

yapacak kişiler belirleyip, broşürler dağıtarak sosyal medya platformlarındaki 
takipçi sayısının artırılmasının sağlanması 

 Organizasyonlar esnasında asılan afişlerde sosyal medya platformlarının öne 
çıkarılması ve spor eğitimi veren bölüm öğrencilerinden broşür dağıtımı için 
destek istenmesi
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MALİYETLENDİRME

BÖLÜM 4
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

BÖLÜM 5
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Yıllık planın uygulanmasında stratejik planlama komisyonu ile 3 aylık ilerleme toplantıları 
yapılacaktır. Toplantıda bir önceki aylarda yapılanlar ve bir sonraki aylarda yapılacaklar 
görüşülüp karara bağlanacaktır.

Hazırlanan Stratejik planda belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin izlenmesi 
amacıyla, Federasyon Başkanı başkanlığında oluşturulan komisyon ve Yönetim Kurulu ile 
birlikte her altı ayda bir düzenli toplantılar yapacaktır.

Her altı ayda düzenlenecek toplantılarda mevcut durum analizleri yapılacak, izleme ve 
değerlendirmelerle sürecin olumlu ve olumsuz yönleri tüm detayları ile değerlendirilecektir. 
Bunun yanında yıllık genel değerlendirmeler de yapılacaktır. Diğer yandan komisyon 
tarafından yılda bir genel değerlendirme yapılacaktır. Bu genel değerlendirme 
toplantılarında; gerçekleşmeyen hedefler için ilave önlemler alınarak belirlenen hedeflere 
yönelik yeni stratejiler geliştirilecektir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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