


PROJE AMACI 

Afyonkarahisar ilinde yaşayan 13-18 
yaş arası gençlerin spor yoluyla 
fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı 
gelişimlerinin sağlanması, 
potansiyellerinin ortaya çıkartılması 
ve özellikle bağımlılık riski (sigara, 
alkol, uyuşturucu, İnternet, 
kumar)  altındaki gençlerin sportif 
faaliyetlere yönlendirilmeleri 
yoluyla, bağımlılık ve zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmalarının 
sağlanması amaçlanmıştır. 



PROJE ALANI 

Marulcu 

Örenbağ 

Uydukent 

Fatih 

Karşıyaka 

Çavuşbaş  

Sahipata 

Ataköy 

Eşrefpaşa 

Harbiş 



PROJE HEDEFLERİ 

Madde 
bağımlılıkları 

riski yüksek olan 
okulu terk etmiş 

suça meyilli 
gençlerin sosyal 
uyumlarını ve 

toplumsal 
aidiyetlerini 
arttırmak. 

Kendi yaşıtları 
olan diğer 

çocuklarla/gençle
rle sosyal 

etkileşimlerini 
kuvvetlendirmele

rini sağlamak. 

- Kişilik ve  
gelişim eğitimi, 

- Beslenme 
eğitimi, 

- Sağlıklı yaşam 
eğitimi, 

-Bağımlılık  
Konusunda 

önleyici eğitim, 

 verilmesini    
sağlamak. 

Üniversiteden 
alanında uzman 

psikologlar 
tarafından 
öğrencilere 
okullarda 

konferanslar 
verilmesini 
sağlamak. 



PROJE HEDEFLERİ 

İçinde bulundukları sosyo-ekonomik koşullardan, ailevi durumlarından yada 
ergenlik dönemlerinden kaynaklı zararlı bağımlılıklar riski altında bulunan 
gençlerin spora yönlendirilmesi ve lisanslı oyuncu olarak resmi turnuvalarda 
rekabet etmeleri sonucu hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak. 

Kendi yaşıtları olan diğer çocuklarla/gençlerle sosyal etkileşimlerini 
kuvvetlendirmelerini, takım çalışması içerisinde hedef, ümit ve ortak çabalar, 
paylaşımlar yaşayarak sosyal dışlanmalarını azaltmak. 

Kendi ayakları üzerinde daha sağlam duran, kendilerine güvenen, geleceğe 
daha ümitli bakabilen, aileleri ve yakın çevresi nezdinde olumlu örnekler olarak 
bir adım öne çıkabilen gençler olma yolunda ilerlemelerini ve bu sayede hem 
kendileri, hem aileleri, hem de çevreleri ve Ülkemiz için faydalı bireyler haline 
gelmelerini sağlamak. 
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PROJE YÜRÜTME KURULU 
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SEKRETARYA VE RAPORLAMA 

Afyonkarahisar Valiliği  

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü 

( Proje Koordinasyon Birimi) 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü 

Basketbol İl Temsilciliği 



PROJENİN PAYDAŞLARI 

Afyonkarahisar İl Temsilciliği 



PROJENİN HEDEF GRUBU 

Afyonkarahisar'ın  sosyo-ekonomik açıdan 
nispeten daha dezavantajlı  olan, yaşam 
koşullarının daha zorlu, sosyal 
imkanlarının ise daha az olduğu, etnik 
köken yada diğer durumlarından 
dolayı  gençlerin sosyal dışlanmayı daha 
fazla yaşadıkları, madde bağımlılığı, okulu 
erken terk ve suç işleme oranlarının daha 
yüksek olduğu; Çavuşbaş, Örenbağ, 
Ataköy, Sahipata, Karşıyaka, Harbiş, 
Uydukent, Eşrefpaşa, Fatih ve Marulcu 
Mahalleleri’nde yaşayan risk grubunda 
bulunan 13-18 yaş aralığındaki yaklaşık 
1.000 kız-erkek gençtir. 



PROJE UYGULAMA ADIMLARI 

 1) HAZIRLIK FAALİYETLERİ 
 

a) Proje ekibinin oluşturulması ve 
hazırlık toplantıları. 
 

b) Proje kimlik çalışmaları. 
 

c) Etkinliklerin düzenleneceği okulların 
tespiti, beden eğitimi öğretmenlerinin 
belirlenmesi. 

 

d) Beden eğitimi öğretmenleri ile süreç 
eğitimi. 
 

c) Basketbol alanlarının ve oyun 
oynanacak yerlerin belirlenmesi. 



PROJE UYGULAMA ADIMLARI 

2) TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ 
 

a) Tanıtım materyallerinin hazırlanması ve 
tanıtımların yapılması. 

 
b) Proje lansmanı ve basın toplantısı. 

 

3) OKULLARDA YAPILACAK FAALİYETLER 
 

a)   Okul ziyaretleri, farkındalık seminerleri ve 
okullarda 3x3 basketbol potaları kurulumu. 
 
b) Okullarda beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde 
3x3 basketbol aktiviteleri. 
 
c) Lisanslı sporcu olmak isteyen öğrencilerin 
kayıtlarının alınması. 
 
d) Gençlere Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 
lisans çıkartılması. 

 



PROJE UYGULAMA ADIMLARI 

4) EĞİTİM FAALİYETLERİ 
 
a) Eğitim modülünün hazırlanması. 

 
b) Eğitimlerin verileceği yerlerin belirlenmesi. 

 
c) Eğitimlerin düzenlenmesi. 

 

5) SPOR ETKİNLİKLERİ  
 
a) Katılımcıların FIBA Basketbol Bayanlar Dünya  
Şampiyonası,  Euroleague,  Milli Takım, Türkiye 
Basketbol Ligi gibi maçları canlı izlemeleri. 

 
b) Müsabaka sahalarının saptanması ve 
hazırlanması.  

 
 



PROJE UYGULAMA ADIMLARI 
6) YAYGINLAŞTIRMA VE KAPANIŞ FAALİYETLERİ 
 
a) Kapanış etkinliği (Ödüllerin ve sertifikaların 
dağıtılması). 

 
b) Proje filminin hazırlanması ve dağıtımı. 

 
c) Proje sonuç kitapçığının hazırlanması, basımı ve 
dağıtımı. 
  
d) Raporlama. 
 



UYGULAMA TAKVİMİ 

 10-31 Aralık hazırlık faaliyetleri 
 

 01-24 Ocak tanıtım ve görünürlük 
faaliyetleri 
 

 08 Şubat – 15 Mart okullarda yapılacak 
faaliyetler 
 

 15 Mart – 01 Mayıs eğitim faaliyetleri 
 

 01 Mayıs – 16 Haziran spor etkinlikleri 
 

 16 Haziran – 31 Haziran raporlama 



PROJE İÇERİĞİ 

NEDEN 3x3 
 

- 3x3 basketbol kuralları daha basittir, 
oynamak daha kolaydır, az kişiyle 
oynanabilir. 
 

- Tam basketbol sahası yerine yarı saha 
yeterlidir. 
 

- En önemlisi de her boyda ve 
yetenekte gençlerin daha kolay varlık 
göstermelerine olanak sağlamasıdır. 
 



PROJE İÇERİĞİ 

 Heyecan verici, dinamik ve yenilikçi 3x3 
Basketbol, dünyanın her yerinde oynanan 
farklı formatlardaki sokak basketbolundan 
esinlenerek geliştirilmiştir. 

 

 FIBA tarafından desteklenen bu maçlarda 
üç kişilik iki takım standart bir yarı saha 
içerisinde karşılaşır. 21 sayıya ilk ulaşan ya 
da 10 dakikayı önde tamamlayan galip gelir.  

 

 3x3 Basketbol, uluslararası yarışma 
formatında ilk defa başarılı bir şekilde 2010 
yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik 
Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer almış ve 
sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 
Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer 
edinmiştir. 



PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI 

 13-18 yaş aralığında düşük sosyo-
ekonomik sınıfa mensup en az 
1.000  gence ulaşılması. 

 
 Proje katılımcılarının spora 

yönlenmeleri sayesinde kötü 
alışkanlıklarından olabildiğince 
uzaklaştırılması ve sağlıklı yaşam 
tarzının benimsetilmesi ve bu 
sayede fiziksel, ruhsal ve sosyal 
açıdan daha sağlıklı ve topluma 
faydalı bireyler olmaları.  



PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI 

 Takım içindeki sorumluluk paylaşımını 
öğrenerek toplum içinde daha verimli 
insanlar haline gelmeleri.  

 

 Müsabakalarda üsteleneceği liderlik 
işlevine bağlı olarak öz güven 
duygularının artırması. 
 

 Ortak amaçlar doğrultusunda bir 
araya gelmiş bireyler olarak, 
birbirleriyle uyumlu şekilde hareket 
etmeyi ve paylaşmayı öğrenmeleri 
projenin beklenen sonuçlarındandır. 



PROJE BÜTÇESİ 

TAKIM 
RUHUYLA 
SAĞLIKLI 
GELİŞİM 

 VE  
SOSYAL 

ETKİLEŞİM 
İÇİN "3*3 

BASKETBOL« 
‘BOL BOL 

BASKETBOL’ 

 



İl Özel İdare 

PROJE BÜTÇESİ 

 Forma  1.400 Adet*10 TL.= 14.000 TL.  

Görünürlük Faaliyetleri ( Afiş, Poster, Flama)=1.500 TL. 

Toplam =25.500 TL.  

Hakem Ücreti = 10.000 TL. 

Afyonkarahisar  
Belediyesi 

Geçlik Hiz. ve Spor 
 İl Müdürlüğü 



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Afyonkarahisar Valiliği, Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü projenin 
takipçisi olarak ihtiyaçlara göre 
yeni projeler üretecektir. Ayrıca 
riskli mahallelerde yer alan 3*3 
potaları önümüzdeki yıllarda da 
kullanılmaya devam edeceğinden 
projenin sürdürülebilirliği 
sağlanmış olacak. 



     ARZ EDERİZ. 



Afyonkarahisar, 2016 


