


Antalya Basketbolu Destekleyenler Gençlik 

ve Spor Kulübü 2015-Temmuz ayında 

faaliyete geçmiştir.

2015-2016 sezonunda Alt yapı faaliyetlerine 

başlayan kulübün vizyonu yeteneği olan kız 

çocuklarını profesyonel bir sistem anlayışı 

ile en iyi şekilde antrene ederek , 

hayatlarına basketbol ile dokunmaktı.



İlk yılımızda;

Küçük kızlar Antalya şampiyonu olduk. Türkiye 
şampiyonasına kadar yükselerek Türkiye nin küçük 
kızlar kategorisindeki en iyi 16 kulübün içinde derece 
yaptık.

Yıldız Kızlar kategorisinde Antalya 2.si olup Türkiye nin 
en iyi 36 takımının bulunduğu Anadolu Şampiyonasında 
mücadele ettik.,

Genç kızlar kategorisinde de Antalya da derece yaparak 
kızlarımız ilk senelerinde her kategoride ödül alma 
başarısını gösterdiler.



Aynı zamanda ortaokul ve lisede basketbol bursu ile 

okuma imkanı sağladığımız kızlarımız iki kategoride 

de Türkiye 5.si olma başarısını gösterdiler.

2002 ve 2003 doğumlu iki sporcumuz milli takıma 

çağrılma başarısını gösterdiler ve aynı zamanda 

Turnuvalarda gösterdikleri başarıdan dolayı İstanbul 

kulüplerinin dikkatini çektiler ve bu yolda diğer 

sporcularımıza örnek olmaktalar.



Antalya ülke basketbolu için her dönemde lokomotif olmuş üst düzey sporcular yetiştirmiş 

basketbol kültürü yerleşmiş bir kenttir. Akdeniz’in incisinde yıllardır süre gelen basketbol 

sevgisi yıldız sporcular yetiştirmiş, ülke basketboluna katma değer katmıştır. Basketbol 

tutkusu, marka spor kulüpleri yaratma açısından başarılı olmuştur. Basketbola gönül 

verenler kadın basketbolunda Antalya kentinin bir eksikliğini hissetmiş ve Basketbolu 

Destekleyenler Gençlik ve Spor Kulübü derneğini kurmuştur. B.D.K Spor, 4 kategoride  spor 

alt yapısıyla ve Türkiye Basketbol Kadınlar 2. Ligi’nde oynayacak bir kadın basketbol takımı 

projesi ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bu proje, kar gütmeyen dernek/spor kulübü 

oluşumuna destek Antalya  da Basketbola gönül verenler bu projenin maddi manevi en 

büyük destekçileridir.





Amacımız altyapısıyla örnek teşkil edecek geleceğin 

sporcularının yetiştiği marka bir kulüp olmaktır. Türk sporuna 

geleceğin yıldızlarını yetiştirmek, Antalya’ya basketbolda 

yeni bir soluk katmak esas hedefimizdir.

Sporcuların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmakla beraber 

motivasyonlarının gelişmesini, takım ruhu duygusunun 

kazanılmasına, dayanışma içinde hareket edebilmelerine, 

doğru iletişimde bulunmalarına önemle dikkat edilecektir.

Ayrıca kadın olduğu için çeşitli bölgeler de dezavantaj 

yaşayan sporcuları, okul, barınma ve maddi destekleyerek 

topluma ve Türk sporuna kazandırmak en önemli 

hedefimizdir. 



Spor Sponsorluğunun Önemi

Sponsorluk tek başına bir kulübe para vermek değildir. Kulübün sizlerle 

yapacağı pazarlama yol haritası ile hareket edilmesi gereken önemli bir 

konudur.

● Medya İlişkileri: TV Reklamı, Radyo ve Gazete Reklamı ve İnternet 

Reklamları 

● Taraftar ve Halkla İlişkiler

● Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sponsorluk Faaliyetleri ve Sponsor Firma İlişkileri gibi başlıklar 

bulunmaktadır.



Spor sponsorluğu diğer reklam mecralarına göre farklı bir 

yapıya sahiptir. Gazete, televizyon,dergi, billboard gibi 

mecralarda reklam anlıktır ve süresi bittiği anda 

geçerliliği kalmaz ve ölür. Ancak spor sponsorluğu çok 

uzun bir vadeye yayılır ve

son kullanma tarihi bitse bile ölmez. (Sporda bir sezon 

ortalama 9 ay sürmektedir. Bu, yapacağınız sponsorluk 

anlaşmasını bu süreye yaymak demektir.)



Spor Sponsorluğu Hukuki Mevzuat
Gelir ve Kurumlar Vergisi
13 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5105 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi
Kanununun 89.uncu maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 14.üncü maddesine eklenen fıkralar 
sonucu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile yapılan 
sponsorluk harcamalarının mükellefin yıllık beyanname ile bildireceği gelirden indirilebilmesi veya gider 
yazılabilmesi imkanı işler hale getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 89.uncu maddesine 5105 Sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bent uyarınca 13.03.2004 tarihinden itibaren 3289 sayılı Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı 
Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, yıllık 
beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun 14’üncü maddesine 
5105 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen bent ile de 13.3.2004 tarihinden itibaren 3289 sayılı 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile yapılan sponsorluk 

harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, giderler olarak hasılattan 
indirebilme imkanı sağlanmıştır.



Medya Reklam İçeriği
TV haber ve spor kanallarında, Sinema, İnternet ve diğer mecralarda kulübün imajını 
anlatan bir video ve sonunda sponsorun markasını ve temsilini gösteren bir tema 
olacaktır.



Basın Toplantısı ve İmza Törenleri Marka 

Gösterimi

Kulüp Basın toplantılarında, maç sonu 

basın toplantılarında ve imza törenlerinde 

markaların arka panolarda gösterimini 

sağlamak.

Kombine Bilet

Sponsorluk yapan firmalara anlaşılan 

adette, kulübün tüm iç saha maçları için 

kombine bilet/davetiye verilecektir.



Maç Günü Organizasyonu

İç saha maçlarında maçın yıldızı, smaç 

yarışması, vs. gibi maç günü 

organizasyonlarda sponsor firma 

isimlerinin kullanılması.

Sponsor Firma Organizasyonları

Sponsor firma bayi açılışı, zincir market 

ürün demo stantlarında, eğlence 

aktivitelerinde ve fabrika ziyaretleri gibi 

konularda kulüp ve sporcu desteği.



SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZDE BİZİMLE BİRLİKTE OLUN !!!!

B.D.K basketbol olarak Antalya’yı kadın 

basketbolunda 

2. Lig’de temsil etmek istiyoruz. 

Türkiye’nin Turizm Başkentinde 

kadın basketbolunun gelişimini 

sağlayarak yetenekli gençleri 

Türk sporuna kazandırmak amacındayız.

En büyük hedefimiz ise 2. Lig’de başarılı olup, 

Antalyamızı başarıyla temsil etmektir.



Sportif hedeflerimizin yanı sıra önem verdiğimiz 

diğer husus ise Doğu ve Güneydoğu illerinde çeşitli 

nedenlerle spor yapamayan ve eğitim göremeyen 

kızlarımızı Antalya’da ağırlayıp, onların eğitiminin  

yanı sıra barınma ihtiyaçlarını karşılayıp Milli 

Takımlarda oynayacak sporcular yetiştirmek 

amacındayız. Ayrıca dönem dönem okullarda 

yapacağımız panellerde gençleri kötü 

alışkanlıklardan uzak tutacak ve sporu teşvik edecek 

söyleşiler düzenlenecektir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZDE BİZİMLE BİRLİKTE OLUN !!!!



Ana Sponsorluk
Takım sponsoru olacak firmanın adı kulüp isminin önünde veya arkasında yer alır. 
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi sitesinde çıkan tüm haberlerde marka 
net şekilde görünecektir. Ana sponsor firma tanıtımını daha kolay sağlayacaktır.

Forma Reklamı
Forma ve warm up larda bulunan reklam alanı.

Eşofman Reklamı
Eşofmanda bulunan reklam alanı.



BENDE VARIM SPONSORLUĞU

Bu proje içinde markasının ve isminin bulunmasını isteyen firmaların sponsorluğu.

Spor kulübümüz tamamen kendi imkanlarımızla kurulmuştur ve arkamızda hiç bir kurum 
yoktur. 
Çıktığımız bu yolda bize eşlik etmeniz bizim için çok önemlidir. 
Birlikte daha iyi yarınlara…

                                                                                                          SAYGILARIMIZLA
                                                                       

                                                                                                          B.D.K. Basketbol 







Teşekkürler…


