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ZAFER, ZAFER BENøMDøR DøYEBøLENøN; BAùARI, BAùARACAöIM DøYE
BAùLAYANIN VE BAùARDIM DøYEBøLENøNDøR.
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Hentbola gönül veren dostlarÕmÕz;
33 yaúÕnÕ dolduran federasyonumuzun tarihinde bu sistematikle ve bu düzeyde katÕlÕmla
gerçekleútirilen ilk “Hentbol ùurasÕ”nÕn, Türk Hentbolunda ça÷daú ve bilime dayalÕ yeni bir dönem
açaca÷Õna olan inancÕmÕzla Yönetim Kurulu olarak bu projenin arkasÕnda olduk.
Bir baúka inancÕmÕz da, Türk Hentbolunun artÕk atÕlÕm zamanÕnÕn geldi÷i, bu aúamada da
hentbola emek ve gönül veren herkesin bu üründe kuúkusuz payÕ olaca÷Õ gerçe÷idir.
“Hentbol ùurasÕ” kitabÕ, içerisinde 100’den fazla hentbol uzmanÕnÕn katkÕsÕnÕ içeren, geçmiúi
objektif olarak de÷erlendirirken, gelece÷e sa÷lÕklÕ adÕmlarÕn atÕlabilmesi için bizlere ve bizden sonra
geleceklere çok yönlü rehber olacak bir yayÕn niteli÷indedir.
Eme÷i geçen herkese teúekkür eder, saygÕlar sunarÕm.
TARIK CENGøZ
Türkiye Hentbol Federasyonu BaúkanÕ
Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
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Öncelikle böylesine önemli ve tarihi bir görevlendirmeyi úahsÕma tensip buyuran Türkiye
Hentbol Federasyonu BaúkanÕ ve Yönetim Kurulu’na minnettarlÕ÷ÕmÕ ifade ederim.
“EöER HER ZAMAN YAPTIöINIZI YAPMAYA DEVAM EDERSENøZ, HER ZAMAN
ALDIöINIZ SONUÇLARI ALMAYA DEVAM EDERSøNøZ.
DAHA øYø SONUÇLAR ALMAK øSTøYORSANIZ, BøR BAùKA YOL DENEMELøSøNøZ !!!!”
sloganÕyla

baúladÕ÷ÕmÕz

çalÕúmalarda,

elimizden

geldi÷ince

“Geleneksel

ùura

Ritüelleri”ni

gerçekleútirmeye çalÕútÕk.
“BøR ARAYA GELEBøLMEK BAùLANGIÇ, BøR ARADA KALABøLMEK øLERLEMEDøR.
GERÇEK BAùARI øSE BøRLøKTE ÇALIùABøLMEKTøR.” (H. Ford)
17 Ocak 2009’da bir araya geldik. Birinci basama÷Õ süper liglerin, milli takÕmlarÕn baú
antrenörleriyle, milli takÕm sporcularÕyla ve kurul

- dernek baúkanlarÕyla beyin fÕrtÕnasÕ yaparak

de÷erlendirdik. Bir sonraki basamakta kimlerin komisyonlarda bulunmasÕnÕn faydalÕ olaca÷Õ ile ilgili
anketler yapÕp alt komisyon baúlÕklarÕnÕ ve komisyon üyelerini, 50 katÕlÕmcÕnÕn düúünceleri
do÷rultusunda belirledik. ÇalÕúmalarÕ rapor haline getirdik ve kamuoyuna sunduk.
23 ùubat 2009’da 70 kiúi ile bir arada kalabilece÷imizi gördük. Komisyonlarda uzmanlaúan
üyelerin de÷erli katkÕlarÕ, hentbol camiasÕndan e-postalar yoluyla gelen düúüncelerle güçlendi. Avrupa
Hentbol Federasyonu’nun E÷itim bölümüne yaklaúÕk son 14 yÕldÕr yön veren Ton van Linder’in
komisyonlarla yaptÕ÷Õ paylaúÕmlar, çalÕúmalarÕ yüreklendirdi.
Komisyon raportörleri, bir sefer daha bir araya gelerek raporlarÕnÕ de÷erlendirdi. Bir arada
kalmaya ve birlikte çalÕúmaya devam etti.
Bütün çalÕúmalar sÕrasÕnda úu gerçek görüldü ki; bu toplantÕlara gönüllü olarak gelen
herkesin yaúamÕnda belki de ailelerinden sonra gelen en önemli unsur HENTBOL’du. Böyle bir sevgi
ve ba÷lÕlÕ÷Õn, sonuçlar ba÷lamÕnda úu ana kadar tek taraflÕ olmasÕ, yapÕlanlarÕ gönül rahatlÕ÷Õyla
sorgulamaya yönlendirdi. SorguladÕk, analiz ettik, öneriler sunduk, tartÕútÕk, bazen tek do÷ru
olamayaca÷ÕnÕ gördük. Önerilerin havada kalmamasÕ için mümkün oldu÷u kadar objektifleútirdik, örnek
planlamalar sunduk.
Biz birbirimizi yalnÕz bÕrakmadÕk, birbirimize güvendik, çalÕútÕk. Bundan sonra sÕra Türkiye
Hentbol Federasyonu’nun saygÕde÷er Yönetim ve øcra KurullarÕnda.
SaygÕlarÕmla

THF AdÕna Hentbol ùurasÕ Organizasyon Sorumlusu
Yrd Doç Dr Murat Bilge
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GøRøù
Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 28.12.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararÕ gere÷i; Hentbol
ùurasÕ yapÕlmasÕ planlanmÕú ve organizasyonun sorumlulu÷una Yrd Doç Dr Murat BøLGE getirilmiútir.
Hentbol ùurasÕ’nÕn üç aúamadan oluúmasÕ planlanmÕútÕr.
17 Ocak 2009

: ùura Ön ToplantÕsÕ

23 ùubat 2009

: ùura Alt Komisyon ToplantÕsÕ

Nisan 2009

: HENTBOL ùURASI

ùURA ÖN TOPLANTISININ ÖZGÖREVø
x
ùura Ön ToplantÕsÕ raporlarÕnÕ hentbol kamuoyu ile paylaúmak
x
ùura Ön ToplantÕsÕ sonrasÕnda, ikinci aúama olan ùura Alt Komisyon ToplantÕsÕ için
komisyon baúlÕklarÕ ve komisyon üyelerini belirlemek
ùURA ÖN TOPLANTISININ DAVETLø MøSAFøRLERø:
x

SÜPER LøG (BYN-ERK) TAKIMLARI BAù ANTRENÖRLERø

ERKEKLER
Beúiktaú JK
øzmir B.Bld.
Milli Piyango
Yeniúehir Bld.
Polis Akd. ve Klj
Ankara B.Bld
Nilüfer Bld.
Trabzon Bld.
Çankaya Bld
Artvin Ormanspor
Çaykurspor
øl Özel ødare

Müfit ArÕn
Süreyya IúÕldak
Seceattin Aydo÷
Osman Özo÷lu
Korer Koral
Zeki Polat
Aydemir Aslankaya
Ahmet Kaynak
Ahmet ùaylan
Atilla Özbay
Yakup Durmuú
Ahmet Het

BAYANLAR
Milli Piyango
Üsküdar Bld.
øzmir B.Bld.
Kastamonu GM
Muratpaúa Bld.
Çankaya Bld
Anadolu Üniv.
Ankara D.M.O.
Erciyes Üniv.
Trabzon Bld.
Osmangazi Bld.
Osmangazi Üniv.

Karaca Müezzino÷lu
Kadir Ayar
Hikmet Vurgun
Cengiz Kesici
Birol Ünsal
Gülúah Erol
Sinan Öner
Esin ølerisoy
Ayúegül Ayaz
Ahmet RÕza Ursavaú
Osman Güner
RÕdvan Sö÷üt

x

MøLLø TAKIM ANTRENÖRLERø
ERKEK TAKIM ANT.
BAYAN TAKIM ANTRENÖRLERø
Hakan Dinler
Hüseyin ùeno÷lu
Ali Sosano÷lu
Zeynur Pehlivan
KÕvanç Özcan
Ayla TaúkÕran
Bülent Tuncer
Murat KabadayÕ
øsmail TarakçÕ
Nilüfer Bircan
ESKø –YENø MøLLø TAKIM SPORCULARI
ERKEKLER
BAYANLAR ADINA
Hüseyin Taúcan
Ceren Üstün
Okan Halay
Yeliz Özel
Serdar Eler
Yeliz YÕlmaz
Serdar Seymen
Serpil øskendero÷lu
Zeki Pehlivan
ùenay KabadayÕ
Mesut IlgÕn
Aynur ÇÕtak
Cengiz T. HatÕrnaz
Nilgün Vurgun
Hüseyin AúcÕ
Ahmet Bulgurcuo÷lu
Mehmet Ali Çeliksoy
ùakir Öniz

x
x
x

Antrenörler Derne÷i adÕna Erkan Kahraman
Teknik Kurulu adÕna Mustafa Aslan
E÷itim Kurulu adÕna Melih Salman
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x
Bir önceki dönem Teknik ve E÷itim Kurulu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sedat
MuratlÕ
x
Görevliler : KÕrÕkkale Üniversitesi BESYO Ö÷rencileri
AyrÕca ùura Ön ToplantÕsÕnÕn úu anda aktif olarak hentbol adÕna çalÕúan ve katÕlmak isteyen
eski – yeni Milli TakÕm sporcu ya da antrenörlerine açÕk oldu÷u hentbol kamuoyuna duyurulmuú ve
gelen talepler de÷erlendirilmiútir.
ùURA ÖN TOPLANTISI ÇALIùMA PRENSøPLERø
x
Sabah seansÕnda belirlenen konu baúlÕklarÕ do÷rultusunda, erkek hentbolu ve bayan
hentbolu adÕna ayrÕ ayrÕ iki salonda paylaúÕm toplantÕlarÕ düzenlenmiútir.
x
PaylaúÕm toplantÕlarÕnda her konu baúlÕ÷Õnda bir masa oluúturulup, tüm davetli
misafirler aynÕ anda farklÕ masalarda konu baúlÕklarÕnÕ tartÕúmÕúlardÕr.
x
PaylaúÕm toplantÕlarÕnda her konu baúlÕ÷Õnda iki davetli misafirin 10 dk paylaúÕmda
bulunmasÕ sa÷lanmÕú, her seansÕn sonunda bu paylaúÕmÕn yazÕya dökülmesi için o masanÕn
raportörüne (görevli BESYO ö÷rencisi) 5 dk süre verilmiútir.
x
Böylece her davetli misafir; bütün konularda ortalama 5’er dakika konuúma ve bu
konuúmalarÕ da kayÕtlara geçirme úansÕ bulmuútur.
x
Her konu baúlÕ÷Õnda, bir sonraki ùura Alt Komisyonunda ilgili konuda davetli olarak
ça÷ÕrÕlmasÕ gereken uzmanlarla ilgili anketler yapÕlmÕútÕr.
x

Türkiye Hentbol Federasyonu
x

Teknik Kurul TalimatÕ (Görev ve Yetkiler)

x

E÷itim Kurulu TalimatÕ (Görev ve Yetkiler)

x
Hentbol Antrenörleri Derne÷i Tüzü÷ü (Amaç ve Görevleri) ile ilgili beúli
derecelendirme (likert tipi) ölçekleri uygulanmÕútÕr.
x
Türkiye Hentbol Federasyonu olasÕ Teknik ve /veya E÷itim Kurulu oluúturulmasÕ
aúamasÕ için aúa÷Õdaki anket uygulanmÕútÕr.
1. E÷itim ve / veya Teknik Kurulu’nun yapÕlanmasÕ konusundaki görüúünüzü, aúa÷Õdaki
seçenekler do÷rultusunda lütfen belirtiniz.
o Teknik Kurul ayrÕ, E÷itim Kurulu ayrÕ yapÕlanmalÕdÕr.
o AynÕ yapÕda birleútirilmeli ve adÕ ………………… KURUL(U) olmalÕdÕr.
o BunlarÕn
dÕúÕnda
bir
yapÕlanma
olmalÕdÕr.
(LÜTFEN
BELøRTøNøZ)……………………………
2. Oluúturulacak kurul ya da kurullarda siz de dahil olmak üzere kim / kimleri görev almasÕnÕ
istersiniz? (MÜMKÜNSE donanÕmlarÕ ve nedenleriyle beraber yazÕnÕz)
…………………………………………………………………………………………………
Hentbol ùurasÕ Ön ToplantÕsÕ 17.01. 2009 tarihinde Ankara Plaza Otel’de, davet edilen
misafirlerin yaklaúÕk yüzde doksanÕnÕn katÕlÕmÕyla 50 hentbol emekçisi ile gerçekleútirilmiútir. On konu
baúlÕ÷Õ ve alt baúlÕklar paralelinde paylaúÕmlar gerçekleútirilmiú ve raporlandÕrÕlmÕútÕr. AyrÕca úura ikinci
aúamasÕndaki alt komisyonlarda bulunmasÕ öngörülen isimlerle ilgili tüm katÕlÕmcÕlarÕn görüúleri, anket
çalÕúmalarÕ ile tespit edilmiútir. Her konu baúlÕ÷Õnda, katÕlÕmcÕlarÕn görüúleri toparlanarak, úura ikinci
aúamasÕ alt komisyonlarÕna yönlendirilmek üzere maddeleútirilmiútir. Yine katÕlÕmcÕlarÕn ortak görüúleri
ile bazÕ konu baúlÕklarÕ revize edilirken, yeni konu baúlÕklarÕ da eklenmiútir.
Hentbol ùurasÕ Ön ToplantÕsÕ raporlarÕ oluúturulurken, farklÕ yaklaúÕmlara yer verilmiú,
böylelikle tek yönlülükten kaçÕnmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
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ÖN TOPLANTISI
17.01.2009
ANKARA PLAZA OTEL
TOPLANTI RAPORLARI
Editör: Yrd Doç Dr Murat BøLGE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

KATILIMCILAR
Ahmet HET
Ahmet Nusret BULGURCUOöLU
Ahmet ùAYLAN
Ali SOSANOöLU
Atilla ÖZBAY
Aydemir ASLANKAYA
Ayla TAùKIRAN
Barbaros Mutlu KADIOöLU
Birol ÜNSAL
Bülent TUNCER
Cengiz KESøCø
Erkan KAHRAMAN
Fikret Dursun CAN
Gülúah EROL
Hakan DøNLER
Hakan KøBAR
Hikmet VURGUN
Hüseyin AùÇI
Hüseyin ùENOöLU
Hüseyin TAùCAN
Istvan JUHASZ
øsmail TARAKÇI
Kadir AYAR
Karaca MÜEZZøNOöLU
KÕvanç ÖZCAN
Korer KORAL
Mehmet Ali ÇELøKSOY
Mesut ILGIN
Murat KABADAYI
Mustafa ASLAN
Mustafa BALAK
Müfit ARIN
Nilgün VURGUN
Nilüfer BøRCAN
Okan HALAY
Osman GÜNER
Osman ÖZOöLU
Peter KOVACS
RÕdvan SÖöÜT
Seceattin AYDOö
Serdar ELER
Serdar SEYMEN
Serpil øSKENDEROöLU
Süreyya IùILDAK
ùakir ÖNøZ
ùenay KABADAYI
Yeliz YILMAZ
Yetkiner MAYDA
Zeki PEHLøVAN
Zeki POLAT
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1. ALT YAPI
1.

2.

3.

4.

5.

E÷itim
x

Hentbolun yeterli tanÕtÕmÕ

x

Federasyonun bu yapÕya e÷itici uzman görevlendirmesi yapmasÕ

x

Antrenör merkezli de÷il sporcu merkezli e÷itim

x

Alt yapÕda hentbol bilgisayar oyunlarÕ

x

Görsel, yazÕlÕ materyallerin profesyonel olarak hazÕrlanmasÕ ve da÷ÕtÕlmasÕ

x

Alt yapÕda çalÕúacak antrenörlerin çalÕúacaklarÕ yaú gruplarÕna göre e÷itimlerinin
tamamlanmasÕ

Malzeme
x

Malzeme yardÕmÕ

x

E÷lenceli e÷itim materyalleri

x

ùampiyonalarda
sporcularÕn
malzemelerle)ödüllendirilmesi

edilmesi

amacÕ

ile

(forma,

úort

gibi

Alt yapÕ takÕmlarÕ
x

Dereceye giremeyen takÕmlara teúvik ödülü

x

Federasyon deste÷i

x

Yolluk

x

DeplasmanlÕ Gençler Ligi

x

Alt yapÕ kulüpleri (pilot-ümit takÕmlar)

Alt yapÕ antrenörleri
x

Dereceye giren takÕmlarÕn antrenörlerine ödül

x

Üst yapÕya (milli takÕma !) oyuncu çÕkaran antrenörlere ödül

x

A takÕm seviyesinde çalÕúacak bilgi birikimine sahip antrenörlerle çalÕúmak

x

Alt yapÕdaki çalÕúmalarda yabancÕ antrenörlerin kullanÕlmasÕ

x

UluslararasÕ seminerlere katÕlÕmÕn sayÕsal olarak arttÕrÕlmasÕ

x

Alt yapÕ antrenörlerinin milli takÕm kamplarÕna ça÷ÕrÕlarak yapÕlan çalÕúmalarÕ izlemelerinin
sa÷lanmasÕ

x

Alt yapÕ antrenörlerine belirli aralÕklarla pedagojik e÷itim verilmeli (Seminerlerle)

Salon sÕkÕntÕsÕ
x

6.

teúvik

Az sayÕda müsabaka - antrenman

Yetenek Seçimi
x

Yetenek Seçim Modeli

x

Üniversite iúbirli÷i

x

BE Ö÷retmenlerinin e÷itimi

13

7.

8.

x

Burs imkanÕ

x

Bireysel takip

x

Çok geniú sayÕlarla çalÕúÕlmalÕ

x

Co÷rafi bölgelere göre yetenek seçim kriterleri belirlenmeli ve ortak e÷itime alÕnmalÕ

x

Sporcular çok yönlü spor e÷itiminden geçirildikten sonra branúa yönlendirilmeli

Festivaller – ùenlikler
x

UluslararasÕ turnuvalara katÕlÕm

x

Ailelerle beraber katÕlÕm

x

Do÷ru zamanlama

x

Yurt içinde yapÕlan özel turnuvalara yurt dÕúÕndan da katÕlÕm sa÷lama

x

Kolejler ligi

x

Alt yapÕdaki e÷itim modelini oyun üzerine kurma

x

Alt yapÕ yarÕúmalarÕnÕn yaú farkÕnÕn olmamasÕ için, her yaú grubunda yarÕúmalarÕn yapÕlmasÕ

x

Müsabaka seviyesindeki sporcularÕn serbest oynamasÕna izin verilmeli ve yetene÷inin
geliútirilmesi için fÕrsat verilmeli

x

Fair-play ruhu özelikle alt yapÕlarda kazandÕrÕlmalÕ

Tek kategoride maç önerisi
x

Alt yapÕda kategori sÕnÕrÕ, yaú ile sÕnÕrlandÕrÕp, bu sayede daha fazla oyuncuya müsabaka
úansÕ vermek ve daha fazla katÕlÕmÕ arttÕrmak. Örne÷in; 1992–1993 do÷umlu sadece yÕldÕz
oynamalÕ.

9.

Model ve Sistem

10.

Geliúim kamplarÕ

11.

12.

x

Bölgesel turnuvalar

x

Bölgelere ayrÕlarak alt yapÕda bölge kamplarÕ oluúturulmasÕ

x

Alt yapÕ müsabakalarÕ ço÷altÕlmalÕ üç ayda bir alt yapÕlarda baúarÕlÕ olan sporcularÕ belli bir
merkezde toplayarak kamp yaptÕrÕlmalÕ

MEB øúbirli÷i
x

Milli e÷itim il temsilcileri, il müdürleri ile koordineli çalÕúmalar

x

MEB ile yapÕlacak bir protokol sonucu federasyonun belirleyece÷i antrenörlerin devlet
okullarÕnda gönüllü antrenörlük yapmasÕ

x

Okullarda elit sporcularÕn antrenör olarak görev yapmasÕnÕ sa÷lamak

Federasyon il temsilcileri
x

13.

14.

Maddi yardÕm (malzeme, araç gereç, top) sa÷lanmalÕ

Alt yapÕnÕn iki kategoride de÷erlendirilmesi
x

Yeni baúlayanlar

x

Müsabaka dönemi

Ödül ve arma÷an prosedürünün geniú bir açÕlÕmla tartÕúÕlmasÕ
x

Hentbola özgü anÕ ürünlerinin hazÕrlanarak sadece alt yapÕ ile çalÕúan takÕmlara da÷ÕtÕlmasÕ

x

Her maçÕn sonunda alt yapÕ kategorilerinde en iyi hücum oyuncusu, en iyi savunma
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oyuncusu, en iyi kaleci, en de÷erli vb. oyuncularÕn müsabaka sonunda ödüllendirilmesi
x

Okullar ve kulüpler kategorisinde ilk üçe giren takÕmlarÕn yurt dÕúÕndaki turnuvalara katÕlmasÕ

x

Okullar ve kulüplerde ilk üçe giren antrenörlere belli bir süre maaú ba÷lanmasÕ veya maddi
olarak desteklenmesi

15.

Sokak hentbolunun yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ

16.

Türkiye mini karmasÕ adÕ altÕnda takÕm oluúturulmasÕ ve bu takÕmlarÕn uluslararasÕ turnuvalara
katÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ

17.

Milli takÕm antrenörlerinin baúarÕlÕ turnuvalar ve müsabakalar sonrasÕnda ödüllendirilmeleri

18.

Milli takÕm yabancÕ antrenörlerinin alt yapÕda nasÕl çalÕúÕlmasÕ gerekti÷i konusunda ön çalÕúma
yapmalarÕ

19.

Kulüplerde derece yapan antrenörlerin ilgili milli takÕmda görev yapmalarÕnÕn sa÷lanmasÕ

20.

Alt yapÕda müsabaka talimatÕnÕn yeniden düzenlenmesi(örne÷in; Akdeniz konfederasyon kupasÕ
müsabaka yönetmeli÷i gibi)

2. HENTBOL YÖNETøMø
1. Yönetim YapÕlanmasÕ
x

Federasyon kurullarÕnÕn görev da÷ÕlÕmÕnÕn net bir úekilde belirlenmesi ve bu kurullardaki
kiúilerin aktif bir úekilde çalÕúmasÕ

x

Federasyonun vizyonu, misyonu ve stratejik planÕnÕn hazÕrlanmasÕ

x

Federasyonun iúleyiú úemasÕ kulüplere örnek teúkil edilmeli

x

Federasyonun sponsorluk, markalaúma ve pazarlama alanlarÕnda kulüp yönetimini
profesyonel kiúiler çalÕútÕracak úekilde düzenlemeler yapmasÕ

x

Federasyonda basÕn yayÕn grubu oluúturulmasÕ, kulüplerle iúbirli÷i yapÕlarak kulüplerin
tanÕtÕmlarÕnÕn sa÷lanmasÕ

x

Kulüplerin gelirlerini arttÕrÕcÕ çalÕúmalarÕn federasyon tarafÕndan yapÕlmasÕ

x

Hentbolda geliúmiú ülkelerin federasyon ve kulüp yapÕlarÕ incelenerek ülkemizde buna göre
yeni bir yapÕlanma sa÷lanmasÕ

2. Ekonomik Problemler
x

Sponsor

x

Seyirci (biletli)

x

Sponsorlar reklam politikalarÕ içerisinde branú temasÕnÕ iúleyebilmeli

x

Kulüp yöneticileriyle ilgili seminerlerin verilmesi, federasyonun kulüplerle devlet arasÕndaki
sponsorluk yasasÕnÕn kulüpler adÕna daha cazip hale getirilmesi için gerekli giriúimlerde
bulunmasÕ

x

TV YayÕnlarÕ (ulusal ya da yerel)

x

YazÕlÕ basÕn

x

TV kanalÕ ile anlaúma yapÕlÕp markalaúarak milli maçlarÕn yayÕnlanmasÕ

3. Medya
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4. Kulüplerdeki yönetim yapÕlanmasÕ
x

Bilgi ve birikim noksanlÕ÷Õ

x

Kulüp yönetimin branúa hakim kiúilerce oluúturulmasÕ

x

Her kulübün basÕn danÕúmanlÕ÷Õ biriminin bulunmasÕ

x

Kulüplerin internet sitelerinin güncellenmesi

x

Kulüplerin mutlaka okullarla iú birli÷ine girerek gerekli tanÕtÕmÕn yapÕlmasÕ

x

ùura Son ToplantÕsÕna, Kulüp BaúkanlarÕ ve Hentboldan Sorumlu Yöneticilerin katÕlÕmÕnÕn
sa÷lanmasÕ

x

Kulüpler Birli÷i kurulmasÕ

x

Kulüp yöneticilerinin de eú sayÕda toplantÕlarÕnÕn hÕzla yapÕlmasÕ ( Antrenör ve sporcudan
uzak ortamda )

x

Kulüpleri günü birlik politikalardan uzak tutabilmek

x

Kulüplerin ayrÕ bir tüzel kiúilik olarak maddi ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕ kazanacak úekilde
organizasyonlarÕnÕ düzenlemeleri

x

Her kulübün yönetim yaklaúÕmÕnÕ, federasyon tarafÕndan görevlendirilmiú sorumlu yönetim
kurulu üyesinin de izlemesi

x

Hentbolun siyasetten uzak tutulmasÕ

x

Spor Yöneticili÷i Bölümü mezunlarÕnÕn kulüplerde istihdamÕ

x

Kulüplerde kurumsallaúma sa÷lanmasÕ

5. Menajerlik
x

Özellikle yurt dÕúÕnda tecrübe kazandÕrÕlmasÕ gereken genç sporcularÕmÕza yönelik
menajerlik

6. Markalaúma ve pazarlama
7. Yeni salonlar
x

MEB SalonlarÕnÕn hentbol için aktif hale getirilmesi

8. Büyük illerde il temsilcilerinin yanÕnda ilçe temsilciliklerinin de açÕlmasÕ (özellikle aktif ilçeler)
9. Öneri; Hentbol federasyonu oluúturdu÷u kayna÷Õn bir kÕsmÕ ile Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor
gibi kulüplere sponsorluk yapmalÕdÕr. Bunun için gerekli olan öz kaynak sa÷lanmalÕ ve kullanÕlmalÕdÕr.

3. FEDERASYON øLETøùøM
1. Hakemlerin Avrupa standartlarÕna yakÕn bir hale getirilmesi için hakemlerin e÷itilmesi
2. Milli sporcular federasyon tarafÕndan soysal güvenlik kurumuna ba÷lanmalÕ ve primleri yatÕrÕlmalÕ
3. Yerli antrenörlerin milli takÕmlarla sözleúmeli ve kulüpsüz çalÕúmasÕ.
4. Antrenörlerin alt yapÕdan yetiútirdikleri sporcularÕ için transfer edildi÷i kulüplerden yetiútirme bedeli
alÕnmalÕ
5. Milli takÕma verilen her sporcu için federasyondan ödül (?) almalarÕ
6. Kulüplerin idaresinde profesyonel spor yöneticileri (BESYO Spor Yöneticili÷i Mezunu) veya
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menajerlerinin olmasÕ
7. KatkÕ paylarÕnÕn alÕnmamasÕ için GSøM, MEB ve SøDB ile görüúüp katkÕ paylarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ
8. Hentbolu daha çekici hale getirebilmek için dereceye giren takÕmlarÕn ödüllendirilmesi
9. Hentbol ligini ve Türkiye KupasÕ maçlarÕnÕn adÕnÕn bir sponsorla anlaúÕlmasÕ ve buradan gelen ücretin
takÕmlar arasÕ paylaúÕlmasÕ
10. Müsabaka programlarÕnÕn çok yönlü (çakÕúmayacak úekilde) hazÕrlanmasÕ
11. Milli TakÕm ve faaliyetlerin daha koordineli planlanmasÕnÕ sa÷lamak takÕmlarÕn bu oluúumundan daha az
zarar görmesini sa÷lamak
12. Antrenör ve sporcunun özlük haklarÕnÕn belirlenmesi, Kulüp – Sporcu – Antrenör anlaúmazlÕklarÕnda
federasyonun bilirkiúi sorumlulu÷unu almasÕ
13. Tüm geliúim çalÕúmalarÕnÕn (kurs – toplantÕ – panel) Ankara dÕúÕnda da programa alÕnmasÕ
14. Meslekle ilgili bilimsel ve magazinsel hentbol dergisi çÕkarÕlmasÕ (internet ortamÕ)
15. Kulüplerin tanÕtÕmÕ ve reklamÕ için görsel medyada gerekli yerin sa÷lanmasÕ. YayÕn haklarÕ için özel bir
TV kanalÕyla anlaúÕlmasÕ. Tüm kulüplere eúit yayÕn haklarÕ sa÷lanmasÕ. Bunun için gerekirse kulüplerden
katkÕ payÕ alÕnmasÕ.
16. Tüm alt yapÕ ve okul takÕmlarÕna e÷itim materyali deste÷i (cd – kitap – dergi)
17. Kulüp antrenörü ve Milli takÕm antrenörü arasÕndaki koordinasyonun sa÷lanmasÕ
18. Sporcu ve antrenör kayÕtlarÕnÕn düzenli tutulmasÕ
19. Sosyal ve kültürel organizasyonlar
20. Federasyonlar tarafÕndan kulüpler birli÷i oluúturulmasÕ
21. Antrenör e÷itimi faaliyetleri için ilgili kurula bir bütçe do÷rultusunda yetki verilmesi. (Önemli antrenörleri
davet edebilmek). Antrenörlük kurslarÕnÕn sÕk düzenlenmesi
22. E÷itim materyallerinin üretimi için ilgili kurula bir bütçe do÷rultusunda yetki verilmesi
23. Federasyonun kulüplerin bütçelerini teminat altÕna almasÕ ya da sezon baúÕnda bütçe kontrolu
sa÷layabilmesi. Kulüplerin ödemelerini zamanÕnda yapabilmeleri için yasal düzenlemelerin yapÕlmasÕ
24. BaúarÕlÕ okullarÕn federasyon tarafÕndan desteklenmesi
25. Belli antrenör kriterlerini oluúturduktan sonra Süper Lig takÕmlarÕnda daha fazla antrenör çalÕútÕrma
zorunlulu÷u getirilmesi (YardÕmcÕ Antrenör, Kaleci Antrenörü, Kondisyoner, Analizör )
26. Maç CD lerinin ve istatistiklerinin federasyonda toplanarak bir veri bankasÕnÕn oluúturulmasÕ
27. Sezon içinde ALL-STAR Organizasyonu gerçekleútirilmesi
28. Milli sporcular için sporu bÕraktÕktan sonra federasyon çatÕsÕ altÕnda veya dernek adÕ altÕnda milli
sporcular platformu oluúturulmalÕ
29. Okul- aile ve sporcu iúbirli÷inde yardÕmcÕ olunmasÕ
30. Pilot bölgelerde sporcu ve antrenör e÷itiminin ele alÕnmasÕna ve milli sporcularÕn özel çalÕúmalarÕna
yönelik imkan sa÷lanmasÕ
31. THF’de marketing ve pazarlama biriminin oluúturulmasÕ.(Profesyonel yöneticilerle)
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4. ANTRENÖRLER DERNEöø
1. Antrenör kriterlerinin iyi bir úekilde ortaya konmasÕ gereklidir
x

Antrenör derne÷inin, antrenör haklarÕnÕ koruyucu en büyük güç olmasÕ

x

Antrenör özlük haklarÕnÕn belirlenmesi ve korunmasÕ

x

Hukuki anlaúmazlÕklarda antrenörlere objektif yaklaúÕlarak sahip çÕkÕlmalÕ

x

BaúarÕlÕ ve deneyimli antrenörleri e÷itime göndermek, ödül olarak yurtdÕúÕ seminerine
göndermek

x

Milli takÕmdaki antrenörlerin yabancÕ ya da Türk olmasÕ ayrÕmÕ yapÕlmadan belli bir ücret
karúÕlÕ÷Õnda kontrat anlaúmasÕ yapÕlmasÕ sa÷lanmalÕ ve denetlenmeli

x

Antrenörler derne÷inin en baúta hedefi antrenörlerin geliúimi ve özlük haklarÕnÕn korunmasÕ
olmalÕ

2. Derne÷e katÕlÕm
x

KayÕt olma zorunlulu÷u

x

Federasyondan bu konuda yekti deste÷i

x

Güncellenme zorunlulu÷u

x

Aidat zorunlulu÷u

x

Antrenör lisansÕ ücretlerinin derne÷e ödenmesi

x

Tüm seminerlerin (antrenör) dernek tarafÕndan düzenlenmesi ve katÕlÕm ücretlerinin derne÷e
ödenmesi ya da federasyonlarla belli oranla paylaúÕlmasÕ

x

Kulüplerin antrenör derne÷ine maddi destek sa÷lamasÕ

x

Döner sermaye

x

TopladÕklarÕ aidatlarla e÷itim cd’leri oluúturarak belli ücret karúÕlÕ÷Õnda antrenörlere vermek.

3. YapÕlanma problemleri
x

Antrenör derne÷i yönetim kurulu özerk olmalÕ

x

Tam zamanlÕ personel istihdamÕ

x

Antrenörler derne÷i seçiminin yeniden yapÕlmasÕ

x Antrenörler derne÷i yöneticilerinin federasyon yapÕsÕ içerisinde nerede temsil edilece÷i ve
karúÕlÕklÕ olarak yeri ve temsili olmalÕ
4. Süreli yayÕn eksi÷i (aylÕk – 3 aylÕk, sanal ortamda da olabilir, e-dergi)
5. Seminerlerin sÕklÕ÷Õ - seminer yabancÕ misafir ve konularÕnÕn üyelere sorulmasÕ
x

E÷itim seminerleri verirken kategorilere göre organizasyon yapÕlmalÕ

x

Bu seminerlerdeki sunular tüm antrenörlere yönlendirilmeli (eskilerinin hala alÕnamamasÕ)

x Antrenörler derne÷i yÕlda en az iki antrenör geliúim semineri düzenlenmeli, katÕlmayanlara
sahaya çÕkmama cezasÕ verilmeli
6. Düzenli toplantÕlar
7. Müstakil büro olmasÕ
8. Yurt dÕúÕndaki geliúmeler takip edilerek, yurt içindeki antrenörlere bildirilmesi
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9. Üniversiteler G.S.G.M , MEB, Kulüpler; Federasyon ile koordineli bir úekilde çalÕúabilmeli
10. Antrenörler derne÷inin illerde temsilciliklerinin oluúturulmasÕ
x YapÕlanma modeli ile ilgili derne÷in mutlaka bölge úubeleri açÕlmasÕ, dernekte yapÕlacak bazÕ
iúlerin bölgelerde halledilmesi
x Bölgelerde oluúan yönetim yapÕlacak organizasyonlarda
baúkanlarÕyla belirli aralÕklarla toplantÕlar yapÕlmalÕ

görevler

verilmeli,

bölge

x Antrenörler derne÷i yerleúkesi ve gelirleri; derne÷in mutlaka merkez yerleúkesi olmasÕ, bu
yerleúkenin derne÷in faaliyetlerini yapabilecek nitelikte olmalÕ
11. Milli sporcular derne÷inin kurulmasÕ
12. Antrenörler derne÷inin internet sitesinin iúler hale getirilmesi

5. TEKNøK – EöøTøM KURULU
1. Kurumsallaúma
x

Teknik kurulun belki de isim de÷iúikli÷ine giderek görev tanÕmÕnÕn açÕk ve net yapÕlmasÕ

x

Teknik kurul, e÷itim kurulu ayrÕmÕ yapÕlmadan sadece e÷itim kurulu baúlÕ÷Õ altÕnda
incelenmeli

x

Teknik kurul ve e÷itim kurulu ayrÕ olmalÕ, tek çatÕ altÕnda bir oluúum bir üst kurul
oluúturulmalÕ

x

Lig kurulu ile koordineli çalÕúÕlmalÕ

x

Bay bayan teknik kurulunun ayrÕ kiúilerden oluúmasÕ

x

Kurul anlamÕnda plaj ve lig hentbolunun ayrÕ statüler içinde yönlenmesi

x

Milli takÕmlarÕn performansÕ hakkÕnda antrenörlerden hesap sorulacak tek mercii olmalÕ

x

Antrenör e÷itimi, sporcu e÷itimi, yönetici e÷itimi, hakem gözlemci e÷itimi bunlarÕn hepsi
e÷itim kurumlarÕ içinde olmalÕ

x

Teknik kurulda görev alacaklar kulüp takÕmÕ çalÕútÕrmamalÕ

x

Salon ve plaj hentbolu kurullarÕ ayrÕ olmalÕ

x

Kurul lig statüsünü bir önceki yÕlÕn ortasÕnda belirlenmeli, kulüplere bildirilmeli

x

Kurulda kararlar ortak alÕnmalÕ, herkes bilgilendirilmeli

x

Tüm milli takÕmlarÕn organizasyonundan antrenörler teknik kurula rapor vermeli, inceleyip
de÷erlendirip eksikleri gerekli kiúilere bildirmeli

x

Teknik kurul sadece kendi içerisinde de÷il kulüplerle iúbirli÷i içinde olmalÕ

x

Genç isimlere yer verilmeli

x

YapÕlan toplantÕlarÕn karúÕlÕ÷Õ ve yaptÕrÕmÕ olmalÕ

x

Teknik ve e÷itim kurulu uzun süreli planlamalar yapmalÕ

x

Plaj hentbol ligi kurulmalÕ, plaj hentbol oyuncu ve antrenörlerinin ayrÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ
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2. Hizmet
x

E÷itim kurulunun ayrÕ bir bütçesi olmasÕ

x

E÷itim kurullarÕnÕn her yaú grubuna özgü e÷itim CD lerini profesyonel olarak oluúturmasÕ

x

E÷itim kurulu, baúarÕlÕ antrenörleri yurt dÕúÕ seminerleri ile ödüllendirmeli

x

E÷itim kurulu olarak her ay bir dergi, çÕkararak antrenörlerin, sporcularÕn, yöneticilerin hatta
hakemlerin geliúimlerini takip etmeli

x

Alt yapÕlara A Milli takÕm çalÕúmalarÕnÕn rapor ve CD ile gönderilmesi

x

YabancÕ kaynaklar bir bütçe altÕnda Türkçe olarak antrenörlere ulaútÕrÕlmalÕ

x

E÷itimde modellemeye geçilmeli, her kategoride çalÕúÕlmasÕ gereken egzersizlerin net olarak
belirlenmesi(hangi yaú gruplarÕnda hangi tip egzersizlerin yapÕlmasÕ)

3. Seminer
x

Bölgesel veya úehirsel olarak daha yo÷un seminer programlarÕ

x

Beden e÷itimi ö÷retmenlerinin seminerlere katÕlÕmÕ ve derslerde hentbola dönük çalÕúmalarÕn
yaptÕrÕlmasÕ

x

Kulüplerin yöneticilik, teknik, spor psikolojisi, performansÕ ölçme ve de÷erlendirme
konularÕnda bilgilendirilecek e÷itimler verilmeli

x

Teknik kurul olarak alt yapÕ faaliyetlerinin hentbolun daha az oynanan illerde yapÕlmasÕnÕn
sa÷lanmasÕ

x

E÷itim kurulunun yerel veya uluslararasÕ konferanslar, sempozyum ve kongre düzenlemesi

6. MøNø H. - PLAJ H. - ENGELLøLER
H. - MASTER H. - SOKAK H
1. Plaj Hentbolu
x

Plaj hentbolunun ülkemizde yönetiminin, e÷itiminin ve teknik yönetiminin ayrÕlmasÕ

x

Plaj hentbolunun daha yaygÕn ve kaliteli hale getirilmesi için teknik ve idari kriterlerin
belirlenmesi

x

Plaj hentbolunun daha uzun süreli (nisan, ekim aylarÕ arasÕ) oynatÕlmasÕ ve farklÕ
mekanlarda )alÕúveriú merkezleri, úehir merkezleri, parklar) halkla tanÕútÕrÕlmasÕ

x

Bölgesel plaj hentbol merkezleri tespit edilerek lokal organizasyonlardan yararlanÕlarak
altyapÕ turnuvalarÕnÕn yapÕlmasÕ

x

Plaj oyunlarÕnÕn Türkiye geneline yayÕlmasÕ

x

Sahili olan illerde plaj hentbolunun geliútirici projelerinin oluúturulmasÕ, belediyelerin teúvik
edilmesi

2. Mini Hentbol
x

Örnek hentbol yetenek seçimi modeli üzerinde çalÕúÕlmasÕ

x

Mini hentbolun oyun kurallarÕnÕn yeniden güncelleútirilmesi

x

Büyük maç aralarÕnda küçüklerin úenlik yapmasÕ

x

Mini hentbol sahalarÕ oluúturulup 4 - 6 yaú gruplarÕna temel hentbol bilgileri verilmeli
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x

AnaokullarÕna yönelik tanÕtÕm, malzeme deste÷i ve e÷itim organizasyonlarÕ

x

Hentbol bilgisayar oyunlarÕnÕn tanÕtÕmÕ

x

Animasyon gruplarÕ kurularak önemli müsabakalarda mini hentbola özgü hareketler tanÕtÕlmalÕ

x

Mini hentbol ile ilgili etkinlikler sonunda çocuklara (katÕlÕmcÕlara) sertifikalar, hediyeler verilmeli

x

Mini hentbolda, özellikle küçük yaúlarda (7–11) mini hentbol kurallarÕ çerçevesinde kural
kitapçÕklarÕ ve bölgesel (okul, mahalle, köy) yarÕúmalarÕ düzenlenerek tanÕtÕmÕna ve
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕna çalÕúÕlmalÕ

3. Sokak Hentbolu
x

Okullarda iúbirli÷i içinde kurallarda esneklik sa÷layarak sokak oyunu úeklinde hentbol
oynatÕlmasÕ

x

Turizm ile hentbol mutlaka birlikte iúlenmeli, tatil programlarÕ içerisinde hentbola yer verilen
sokak turnuvalarÕ (Alanya Sokak Hentbolu) geliútirilmeli

4. Master Hentbolu
x

Master ligi oluúturulmalÕ. Master’larla ilgili federasyon tarafÕndan organizasyon yapÕlmasÕ

5. Engelli Hentbolu
x

Engelliler için hentbol alanÕnda belirli bir komisyon kurulup bu alanda hentbolun yaygÕnlaútÕrÕlÕp
hizmet ve tanÕtÕmÕ için ayrÕ bir fÕrsat oluúturulmalÕ

x

Engelliler ile çalÕúacak antrenörler özel e÷itim almalÕ, federasyon tarafÕndan da desteklenmeli

x

Milli takÕmlar, derbiler öncesi engelliler hentbolu oynatÕlabilir

x

Engelliler hentbolu ile strateji ve eylem planÕ oluúturulmasÕ gerekir. Örnek: Engelliler hentbol
liginin oluúturulmasÕ

x

Engelliler federasyonu ile iletiúime geçilerek tekerlekli sandalye hentbolunun yaúama geçirilmesi

6. Üniversite sporlarÕ HøSF ve Engelliler Federasyonu il temsilcilikleri ile koordinasyonlarÕn kurulmasÕ.
Bunlar için sadece federasyonlar de÷il özel ve kamu kurum ve kuruluúlarÕnÕn da deste÷i araútÕrÕlmalÕ
7. SHÇEK ve YøBO’larla koordinasyon sa÷lanmalÕ
8. Belediyelerle iletiúime geçilip açÕk alanlarÕ hentbola uygun yapmalarÕ temin edilmeli

7. MøLLø TAKIMLAR
1. Milli TakÕm Antrenörü
x

Milli takÕm antrenörlü÷ünün bir de÷eri oldu÷u hissettirilmeli

x

Milli takÕm antrenörlerinin çalÕúma prensipleri belirlenmeli

x

Milli TakÕm baú antrenörü, yardÕmcÕ antrenörü ve kaleci antrenörü görev ve sorumluluklarÕ
belirlenmeli

x

Milli takÕm antrenörü yerli ya da yabancÕ olsun, muhakkak sözleúmeli ve kulüpsüz olmalÕ

x

Milli takÕm antrenörleri arasÕnda koordinasyon amacÕ ile düzenli toplantÕlarla iúbirli÷i
sa÷lanmalÕ

x

Milli TakÕm Antrenörlerinin, uluslararasÕ antrenör geliúim seminerlerine katÕlmasÕ

x

Kulüplerde oldu÷u gibi yardÕmcÕ antrenörler de ücretlendirilmeli
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x

Di÷er branúlarda oldu÷u gibi (voleybol, basketbol), sözleúmenin maddeleri her iki tarafÕ da
koruyucu özellikte olmalÕ

x

Gerekli görüldü÷ü takdirde Milli TakÕm Antrenörleri, Türkiye’nin her bölgesinde e÷itim
vermeli

x

YabancÕ antrenörlerin, yerli antrenörlerin e÷itiminde kullanÕlmasÕ ve onlarÕ yönlendirmesi.
Milli TakÕmlara getirilmiú yabancÕ antrenörlerin kesinlikle alt yapÕdakilerle iletiúimde olmalarÕ

x

Milli takÕm antrenörlerinin, devletteki özlük haklarÕnÕn korunmasÕ konusunda da önlemler
alÕnmalÕ

x

Milli TakÕm Antrenörleriyle yapÕlan sözleúmeler uzun süreli olmalÕ

x

Bölgesel Milli TakÕm Antrenörleri olmalÕ

x

Antrenman programlarÕ ilan edilmeli, arúivlenerek tüm antrenörlerle paylaúÕlmalÕ

x

Milli takÕmlarda menajer sisteminin yerleútirilmesi gerekli

x

Milli takÕmlarÕn baúarÕ kriterleri belirlenerek ödül prosedürü hazÕrlanmalÕ

x

Milli takÕm antrenörleri teknik kurula, yaptÕ÷Õ uygulamalarÕ gerekçesi ile birlikte rapor etmeli

2. Milli TakÕm Sporcusu
x Milli takÕm sporcularÕna da para ödenmeli, belirlenmiú sabit bir ücret ve kamp ve faaliyetin
oldu÷u aylarda ekstra ödemeler olmalÕ
x

Sosyal haklarÕn yanÕnda özel sigorta yapÕlmalÕ

x Milli takÕmlarda, milli sporculara ve antrenörlere baúarÕlarÕyla orantÕlÕ olarak ödül sistemi
geliútirilmeli
x Hentbolu bÕrakan milli sporcular için jübile düzenlenmeli, bireysel yapÕlamasa bile toplu
úekilde (özel turnuvalarda) jübile yapÕlmalÕ
3. Milli takÕm kamplarÕ
x Kamp sayÕ ve günlerini artÕrmak amacÕyla, destek kamu ve kuruluúlarÕnÕn imkanlarÕ ve
tesislerinden faydalanÕlmalÕ ve bu kamplar tüm Türkiye sathÕna yayÕlmalÕ
x YapÕlanma ile ilgili sorunlarÕ çözmek için ciddi bir ekibin olmasÕ (organizatör, istatistikçi,
menajer, doktor, fizyoterapist, masör vb.)
4. Plaj Milli TakÕmÕ
x

Plaj milli takÕm, tamamen ayrÕ olmalÕ. AynÕ oyuncular iki takÕmda da oynamamalÕ

x

SporcularÕn ayrÕ tutulmasÕ sa÷lanamÕyorsa Milli TakÕm Antrenörleri ile Kulüp TakÕmÕ
Antrenörleri arasÕnda koordinasyon sa÷lanmalÕ

x

Yaz sezonu ligi ayrÕlmalÕ

x

Lig oyuncularÕnda sezon sonunda plaj hentboluna katÕlmalarÕ veya ayrÕ turnuvalar
düzenlenmesi

x

Plaj Milli TakÕm Antrenörlerinin yaz aylarÕnda müsabaka yapmalarÕndan dolayÕ baúka bir
takÕm çalÕútÕrmalarÕna izin verilmeli, yapÕlacak sözleúme yaz aylarÕnÕ kapsamalÕ

x

Plaj hakemleri yetiútirilmeli, yurt dÕúÕ deneyimi kazandÕrÕlmalÕ

x

YÕldÕz ve Genç Plaj Milli TakÕmÕ oluúturulmalÕ

x

Federasyon tarafÕndan uygun olan bir yerde, Plaj Hentbol Kamp ve E÷itim Merkezi kurulmalÕ

5. Milli takÕm – Kulüp øliúkisi
x Milli takÕm ve kulüp takÕmÕ antrenörlerinin entegrasyonlarÕnÕn (sistematik olarak; milli takÕm
kamplarÕ, müsabakalar öncesi-sÕrasÕ-sonrasÕ bilgi alÕú-veriúi) sa÷lanmasÕ
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x Ligler baúladÕktan sonra faaliyet programlarÕ hiçbir úart altÕnda de÷iútirilmemeli, ligin akÕúÕ
kesilmemeli ve süreklili÷i sa÷lanmalÕ
6. Milli takÕmlara daha uzun vadeli hedefler konulmalÕ ve çok yönlü hazÕrlÕ÷Õ yapÕlmÕú milli takÕm projeleri
hayata geçirilmeli

8. GELøùøM KURSLARI
1. Geliúim Seminerleri
x

Belli zamanlarda her kategoride seminer düzenlenmeli. Bunlar bir günlük de÷il 3–4 günlük
seminerler olmalÕ

x

Düzeye göre e÷itim mutlaka o düzeye uygun ders içeri÷i ve uygulamasÕ

x

Alt yapÕ antrenörleri mutlaka ayrÕ e÷itim almalÕ. Temel e÷itime yönelik bir e÷itimden
geçirilmeli

x

Alt yapÕ e÷itiminde kullanÕlmak üzere konusunda uzman akademisyen ve teknik donanÕma
sahip kiúiler tarafÕndan profesyonel olarak e÷itim materyalleri oluúturulmalÕ ve da÷ÕtÕm
federasyon tarafÕndan desteklenerek alt yapÕ antrenörlerine ve beden e÷itimi ö÷retmenlerine
ulaúmasÕ sa÷lanmalÕ

x

CD, yazÕlÕ doküman, dergi, elektronik ve web tabanlÕ kaynaklarÕn Türkçeye çevirisinin
profesyonel olarak yaptÕrÕlarak paylaúÕlmasÕ

x

Seminerlerdeki uzman ve sunu konusu görevlendirmelerinin, genel talep do÷rultusunda
de÷erlendirilerek yapÕlmasÕ

x

Bölgesel seminerlerin bir program dahilinde uzman ekip görevlendirmesiyle profesyonel
olarak sa÷lanmasÕ

x

Beden E÷itimi ö÷retmenlerine yönelik bölgesel seminerlerin bir program dahilinde uzman
ekip görevlendirmesiyle profesyonel olarak sa÷lanmasÕ

x

Seminerlerde Milli takÕm antrenörlerinin savunma ve hücum sistemlerini konuúup
tartÕúabilecekleri paneller düzenlenmeli

x

E÷itim komisyonu tarafÕndan hazÕrlanan standardize edilmiú hentbol e÷itim programlarÕ ile
antrenörler e÷itilmeli

x

Türkiye’de ve Dünya’da kabul görmüú antrenörlerin, tüm kategorilerdeki antrenörlere e÷itim
semineri vermesi

x

Alt yapÕda görev alacak antrenörler daha deneyimli tecrübeli ve mümkünse pedagojik
formasyon almÕú kiúilerden seçilmeli ve özen gösterilmeli

x

Antrenörlük kurslarÕnÕn tamamÕ yeniden yapÕlanmalÕ
standartlarÕnda biçimlendirilmeli (RINCK CONVENTION)

(süre

ve

kapsam)

Avrupa

2. UluslararasÕ seminerler
x Alt yapÕdaki
gönderilmesi

baúarÕlÕ

antrenörlerin

uluslararasÕ

seminerlere

federasyon

tarafÕndan

x

Bu seminerlere görevlendirilen kiúilerin dönüúlerinde, bilgi ve belge aktarÕmÕnÕ sa÷lamalarÕ

x

Avrupa ülkelerinde kurs, seminer ve kamplara katÕlÕm sa÷lanmalÕ

3. Antrenörlere belge zorunlulu÷u getirilmesi
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4. Üniversitelerdeki Hentbol UzmanlÕk derslerinin içerik ve kalitesinin denetlenmesi, istendi÷inde uzman
görevlendirmesi yapÕlmasÕ, aynÕ zamanda materyal deste÷i sa÷lanmasÕ
5. Yeniliklerin takip edilmesi için bir bütçe do÷rultusunda çalÕúma yapÕlmasÕ
6. Üzerinde özellikle durulmasÕ gereken konu alt yapÕ antrenörlü÷ü e÷itimidir. Federasyonumuzda çalÕúan
yabancÕ antrenörlerin alt yapÕ antrenörlü÷ü konusunda pilot bölgelerde antrenörlere e÷itim olana÷Õ
sunmalarÕ
7. Kondisyonerlik konusunun tartÕúmaya açÕlmasÕ, gerekli görüldü÷ünde kurs açÕlabilmesi
8. Kaleci Antrenörlü÷ü ile ilgili Futbol Federasyonu örnek alÕnarak meslek tanÕmlamasÕ yapÕlmasÕ ve kurslar
açÕlarak belge verilmesi
9. Milli takÕm antrenmanlarÕ THF Resmi Sitesinde güncel olarak yayÕnlanmalÕ (görsel ve yazÕlÕ olarak).
10. Küçük yaú gruplarÕnÕn hareket e÷itimlerinde kullanÕlabilecek materyaller üretilmeli ve federasyon bunu alt
yapÕlara sa÷lamalÕ

9. GELøùøM PROJELERø
1. AR-GE Kurulu kurulmalÕ. Bu kurul do÷rultusunda e÷itim materyali hazÕrlanarak antrenörlere, beden
e÷itimi ö÷retmenlerine ulaútÕrÕlmalÕ
2. AB Projeleriyle irtibatlandÕrÕlabilip maddi destek sa÷lanabilir
3. E÷itim materyalleri kapsamÕnda úu an yabancÕ antrenörlerin yaptÕklarÕ tüm antrenman, plan, egzersiz ve
setlerin düzenlenerek lig antrenörlerine da÷ÕtÕlmasÕ
4. Uzman komisyon tarafÕndan hazÕrlanmÕú e÷itim çalÕúmalarÕnÕn profesyonel kamera çekimleriyle
oluúturularak e÷itim CD’leri haline dönüútürülerek da÷ÕtÕlmasÕ
5. Özellikle foster projesi çerçevesinde, seçilecek ülke hentbol federasyonu ile Almanya, Danimarka ve
bunun gibi ülkelerle antrenör e÷itimi konusunda entegre kamplar düzenlemek
6. Federasyon tarafÕndan bir bilgi kütüphanesi biriminin kurulmasÕ
7. Arúiv çalÕúmasÕ yapÕlmasÕ
8. Üniversitelerde Hentbolla ilgili bilimsel araútÕrma projeleri yapÕlarak hazÕrlanan projenin AB projesi
kapsamÕnda sunulup destek alÕnmasÕ
9. E÷itim kurulu ile iúbirli÷i içerisinde dernek ve üniversitelerden destek alarak branúÕn ve kategorinin
özelli÷ine göre düzenleme yapÕlarak da÷ÕtÕm a÷Õ oluúturulmalÕ
10. Bu projelerin mutlaka ülke özelliklerini dikkate alan Türk Hentbolunu merkeze alan yapÕda projeler
olmasÕ gerekmektedir
11. Avrupa gerçekleriyle ülke gerçeklerini iyi analiz ederek do÷ru gerekçelerle üretilen bu projeler, tüm
camianÕn onayÕna sunulmalÕ, uygulanabilirli÷i konusunda görüúler alÕnmalÕ
12. THF’de projeler ile ilgili bir birimin kurulmasÕ ve bu birimin oluúturularak federasyonun sitesinde, ayrÕ bir
site oluúturulmasÕ yoluyla da Hentbolun geliúimine katkÕ sa÷lanmalÕ
13. E÷itim araç-gereçleri için kaynak yaratmak ve proje üretmek için Ulusal Ajansla iúbirli÷i yapÕlmalÕ
14. Geliúim projelerinin Türkiye’deki hentbol yapÕsÕ de÷erlendirilerek eksik kalan kÕsÕmlarÕn tespiti ve do÷al
olarak da geliútirilmesi kapsamÕnda ele alÕnmalÕdÕr. Örne÷in;
a. Hentbolun tanÕtÕmÕ ile ilgili bir geliúim projesinin hazÕrlanmasÕ
b. Hentbolun bir ürün haline getirilmesi (medya için) projesinin detaylandÕrÕlmasÕ
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c.

Hentbolun pazarlanmasÕ projesinin detaylandÕrÕlmasÕ

d. Federasyon yapÕsÕ
detaylandÕrÕlmasÕ

içerisinde

halkla

iliúkiler

biriminin

oluúturulmasÕ

projesinin

10. ÜNøVERSøTE – MEB øùBøRLøöø
1. Üniversitelerde Hentbol UzmanlÕk dersi veren Ö÷retim elemanlarÕ
x

Üniversite ö÷retim elemanlarÕ arasÕnda standardÕ sa÷lamak için hizmet içi e÷itim kurslarÕnÕn
düzenlenmesi

x

Antrenörlük kademeleri kontrol edilmeli

x

Mezun ö÷rencilerin antrenörlük belgesi baúvurularÕnda, onlara e÷itim veren hentbol ö÷retim
elemanÕnÕn antrenörlük kademesi ve yeterlili÷i konusunda bir arúiv çalÕúmasÕ yapÕlmalÕ ve
ona göre belge verilmeli

x

Hentbol UzmanlÕk dersi alan ö÷rencilerin staj ya da uygulamalarÕnÕn daha faydalÕ olabilmesi
için bölgesel çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ, ilkö÷retim okullarÕ ile bölgesel ortak çalÕúmalarÕn
baúlatÕlmasÕ

x

øllerde veya bölgelerde materyal ve ö÷retim elemanÕ yeterlili÷i saptanmÕú üniversiteler
tarafÕndan o il veya o bölgenin Beden E÷itimi Ö÷retmenlerine Hentbol KurslarÕnÕn periyodik
ve düzenli olarak verilmesi

x

Üniversitelerde ö÷retim elemanÕ olarak görev yapan arkadaúlarÕmÕzÕn Özel Yetenek
sÕnavlarÕ ile okula alÕnan ö÷rencilerin seçiminde Hentbol branúÕna yönelik tercihlerini
yapmalarÕnÕn sa÷lanmasÕ

2. Üniversitelerde Hentbol UzmanlÕk dersi
x

Örnek bir Hentbol UzmanlÕk ders içeri÷i modeli çalÕúÕlmalÕ ve tüm ö÷retim elemanlarÕyla
paylaúÕlmalÕ

x

Bu içeri÷e uygun e÷itim materyalleri hazÕrlanÕp, önce geliúim kursu bünyesinde anlatÕlmalÕ,
daha sonra paylaúÕlmalÕ

x

Hentbolun ihtisas olarak seçilebilmesi için iú kaygÕlarÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ Federasyonun
bürolarÕnda, organizasyonlarda, projelerde görev almalarÕ sa÷lanmalÕ

3. Üniversite spor tesisleri
x

Üniversiteleri sahip olduklarÕ hentbola uygun spor tesislerinin bölgesel olarak kullanÕmÕ ile
ilgili gerekli iletiúimlerin kurulmasÕ

4. Antrenörlük KurslarÕnÕn Üniversitelere bÕrakÕlmasÕ
5. Maç analizi çalÕúmalarÕ ile ilgili Üniversitelerle iúbirli÷i sa÷lanmalÕ
6. Yetenek Seçimi Modeli için Üniversitelerle iúbirli÷i sa÷lanmalÕ. Hentbol için oluúturacak norm
tablolarÕndaki kriterler belirlenmeli
7. Üniversitelerle Spor Kulüplerinin iúbirli÷i ile sporcularÕn fiziksel ölçümlerinin yapÕlÕp bireysel geliúim veya
eksikliklerine yönelik bilgilendirilmesi
8. Federasyon adÕna çÕkartÕlacak olan yayÕnlarda üniversitelerden destek sa÷lanmalÕ
9. Beden E÷itimi Ö÷retmenleri
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x

Hentbol müfredat programÕ yenilenmeli

x

Bu içeri÷e uygun e÷itim materyalleri hazÕrlanÕp, önce geliúim kursu bünyesinde anlatÕlmalÕ,
daha sonra paylaúÕlmalÕ

x

Tüm beden e÷itimi ö÷retmeleriyle bir toplantÕ yapÕlmalÕ Beden E÷itimi Ö÷retmenleri hentbol
branúÕndaki çalÕúmalarÕ ile ilgili ödüllendirilmeli

x

Hentbol UzmanlÕk alanÕndan mezun olmuú tüm beden e÷itimi ö÷retmenlerine hentbol
branúÕnda takÕm çÕkartmalarÕ ile ilgili teúvik çalÕúmalarÕ yapÕlmalÕ

x

Hentbolla ilgilenen baúarÕlÕ ö÷retmen antrenörlerin milli takÕm kamplarÕna davet edilmesi

x

YatÕlÕ bölge okullarÕnÕn kulüpleútirilip turnuva imkanÕnÕn sa÷lanmasÕ hem lig hem de milli
e÷itim maçlarÕna katÕlmalarÕ sa÷lanmalÕ

x

Türkiye’de dereceye girmiú okullarÕn ödül verilmesi malzeme yardÕmÕ yapÕlmasÕ

x

Kolej ligi oluúturulmalÕ

x

ølkö÷retim okullarÕnda sÕnÕf ö÷retmenlerinin hizmet içi kurslar adÕ altÕnda hentbol branúÕnda
e÷itilmesi ve belge verilmesi

x

Spor liselerinin yatÕlÕ olmasÕ nedeniyle liseye geçen sporcularÕn bir araya getirilerek (14
sporcunun) lisenin olanaklarÕndan faydalanmasÕ sa÷lanarak antrene edilmesi ve kulüplere
kazandÕrÕlmasÕ

x

Minik sporcularÕn Milli TakÕm AntrenmanlarÕna katÕlÕmlarÕnÕn sa÷lanmasÕ

x

YatÕlÕ bölge okullarÕna antrenör görevlendirilmesi

x

Her yaú grubu için müsabaka düzenlenmesi

10. MEB
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KESøNLøKLE
UYGULANMAMIùTIR.

1. Millî TakÕmlarÕmÕzÕ uluslararasÕ baúarÕya taúÕyacak antrenör
profillerini belirlemeye yönelik çalÕúmalar yapmak; millî takÕm
antrenörlerinin nitelik ve ödevlerini tanÕmlamak,
40 kiúi %
2. Millî TakÕmlarÕn elde etti÷i geçmiú baúarÕlarÕn devamlÕlÕ÷ÕnÕ
sa÷layacak ve geliúen, de÷iúen sistemleri takip edip
yayÕmlayarak ça÷a uygun yapÕlanma ve antrenman sistemati÷i
planlamak,
40 kiúi %
3. Millî takÕm antrenörlerinin antrenman sistemini inceleyerek
gerekli düzenlemelerin yapÕlmasÕ için raporlar hazÕrlamak,
37 kiúi %
4. Millî takÕm antrenman planlamalarÕnÕ inceleyerek antrenman
bilimi esaslar açÕsÕndan de÷erlendiren raporlar hazÕrlamak,
35 kiúi %
5. Millî takÕm kamp ve müsabakalarÕ sonrasÕnda; yapÕlan
antrenmanlar, uygulanan maç stratejileri ve teknik heyet
davranÕúlarÕna iliúkin kapsamlÕ teknik raporlar hazÕrlamak,
36 kiúi %
6. Millî takÕm müsabaka, turnuva ve/veya úampiyonalarÕ
sonrasÕnda detaylÕ ve gerekçeli sonuç de÷erlendirme raporlarÕ
hazÕrlamak, HazÕrlanan sonuç de÷erlendirme raporuna di÷er
millî takÕmlarla Türk Millî TakÕmÕnÕn teknik bir karúÕlaútÕrmasÕnÕ
ekleyerek ülke Hentbolu ile di÷er ülkelerin Hentbolu arasÕndaki
farklarÕ tespit etmek; bu fark aleyhteyse kapatÕlmasÕ yönünde
projeler geliútirmek,
37 kiúi %
7. Millî takÕmlarÕn altyapÕsÕnÕn geliúmesi, güçlenmesi ve A Millî
TakÕmlara iyi yetiúmiú sporcular verebilmesi için YÕldÕz ve
Genç Millî TakÕm antrenman sistemleri, kamp periyodlamalarÕ,
hedef turnuva takvimleri önermek,
33 kiúi %
8. Millî takÕmlarÕn altyapÕsÕnÕn yeterli tekni÷e eriúmesi için
bilimselli÷i
kanÕtlanmÕú,
benimsenebilir
antrenman
metodolojileri araútÕrÕp geliútirerek YÕldÕz ve Genç Millî TakÕm
Antrenörlerine iletilmek üzere Federasyona önermek,
37 kiúi %
9. Ligler ve liglerin oyuncu – antrenör kalitesini yükseltmeye
yönelik öneriler getirmek, projeler geliútirmek, seminerler
planlamak,
38 kiúi %
10. Hentbolun kategorik geliúimi için yeni oluúumlar,
organizasyon ve faaliyetler planlamak,
38 kiúi %
11. Tüm millî takÕmlarÕn oyuncu kadrolarÕnÕ incelemek;
Kurulda, herhangi bir kategoride herhangi bir millî takÕma

UYGULANMAMIùTIR

(MADDE øLE øLGøLø BøLGøNøZ YOKSA LÜTFEN BOù
BIRAKINIZ.)

KARARSIZIM

(TEKNøK KURUL TALøMATINDAN ALINMIùTIR.)

UYGULANMIùTIR

TEKNøK KURULUN GÖREV VE YETKøLERø

KESøNLøKLE
UYGULANMIùTIR.

ùURA ÖN TOPLANTISINDA UYGULANAN ÖLÇEKLER VE øSTATøSTøKSEL SONUÇLARI

2

9

9

14

6

22,50

22,50

35,00

7

10

20

17,50

25,00

50,00

7

8

15

18,92

21,62

40,54

4

9

16

11,43

25,71

45,71

6

11

11

16,67

30,56

30,56

3

9

16

24,32

43,24

10

3

15

30,30

9,09

45,45

9

4

20

24,32

10,81

54,05

6

9

14

15,79

23,68

36,84

8

13

11

21,05

34,21

28,95

1

8

16

5,00
0
0,00
0
0,00
1
2,86
1
2,78

1

2,70
3
9,09
1
2,70
2
5,26
2
5,26
1

8,11

15,00
3
7,50
7
18,92
5
14,29
7
19,44

8

21,62
2
6,06
3
8,11
7
18,42
4
10,53
11

ça÷ÕrÕlan oyunculardan daha iyisinin/iyilerinin dÕúarÕda kalmÕú
oldu÷u kanaati hakimse durumu derhâl yazÕ ile sorumlu baú
antrenöre ve Federasyona bildirmek,
37 kiúi %
12. Hedeflenen baúarÕya eriúme yolunda millî takÕmlara teknik
destek sa÷lamak; millî takÕm antrenörlerinin ihtiyaç duydu÷u
teknik bilgiyi, donanÕm ve istihbaratÕ vermek; bilgiye ulaúma
organizasyonu yapmak,
37 kiúi %
13. A Millî TakÕma kaynak teúkil eden ligleri ve kategorileri
gözlemleyerek analiz etmek; çÕkan de÷er ve sonuçlarÕ millî
takÕm antrenörlerine ulaútÕrmak,
38 kiúi %
14. Millî takÕmlardaki ekolleúme çalÕúmalarÕnÕ inceleyip uygun
bulunmayanlar ve/veya di÷er kategorilerle ba÷lantÕsÕz olanlar
hakkÕnda rapor düzenlemek,
37 kiúi %
15. Millî takÕmlar arasÕndaki kategorik bütünlü÷ü sa÷layacak;
kategoriler arasÕndaki iú birli÷ini kuvvetlendirecek formüller
geliútirip önermek,
38 kiúi %
16. Millî takÕm sonuç ve istatistik arúivi oluúturmak,
37 kiúi %
17. Kaynak tarayarak bilimsel Hentbol literatürü geliútirmek,
37 kiúi %
18. Antrenör ve il spor dalÕ temsilcilerinin çalÕúmalarÕnÕ takip
ederek Yönetim Kuruluna görüú bildirmek.
38 kiúi %
19. Merkez Hakem Komitesi ile iúbirli÷i yapmak, dünyadaki ve
Türkiye’deki oyun anlayÕúÕ farklÕlÕklarÕnÕn tespit etmek, buna
ba÷lÕ olarak ortak e÷itim çalÕúmalarÕ yapmak.
38 kiúi %
20. Üniversiteler ile iúbirli÷i yapmak, hentbolün geliúimine
yönelik ortak projeler geliútirmek ve uygulamak.
36 kiúi %
21. Kulüp antrenörleri ile ortak bir anlayÕú çerçevesinde iúbirli÷i
yapmak, milli takÕmÕn amaçlarÕ do÷rultusunda gerekli deste÷in
verilmesini sa÷lamak.
37 kiúi %

ORTALAMA (37,20 kiúi %)
EöøTøM KURULUNUN GÖREV VE YETKøLERø
(EöøTøM KURULU TALøMATINDAN ALINMIùTIR.)
1. Hentbol branúÕnÕ geliútirmeye yönelik temel politika ve
ilkeleri oluúturmak, projeler geliútirmek ve yÕllÕk e÷itim planlarÕ
hazÕrlamak,
38 kiúi %
2. E÷itim programlarÕnÕ hazÕrlamak ve geliútirmek,
37 kiúi %
3. Hentbol branúÕnda tüm taraflarÕ (antrenörler, sporcular,
yöneticiler,
kulüpler,
okullar,
menajerler,
masörler,
kondisyonerler vb.) kapsayacak biçimde, do÷rudan ya da
iúbirli÷i içinde kurs, seminer, kongre, sempozyum, konferans,
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3
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3
8,33
8
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10,53
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1. Türk Hentbol antrenörlerini bir çatÕ altÕnda toplayarak,
hentbolumuzun geliúmesi, güçlenmesi, yaygÕnlaúmasÕ için
ihtiyaç duyulan e÷itim ve ö÷retim, dinamizm ve iletiúim birli÷ini
sa÷lamak, üyelerine, çalÕúma ve araútÕrma alanlarÕnda
koordinasyon ve destek açÕsÕndan katkÕ temin etmek
37 kiúi %
2. Dernek faaliyetlerinin etkinleútirilmesi ve geliútirilmesi
amacÕyla dallarÕnda uzmanlaúmÕú yerli ve yabancÕ spor
adamlarÕnÕn katÕlÕmÕyla kurs, seminer, sempozyum, konferans
ve panel gibi e÷itim çalÕúmalarÕ yapmak,
40 kiúi %
3.
Üyelerinin
yararlanmalarÕ
ve
boú
zamanlarÕnÕ
de÷erlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve
bunlarÕ tefriú etmek,
39 kiúi %
4. Üyeleri arasÕndaki iliúkinin devam ettirilmesi ve geliútirilmesi
için yemekli toplantÕlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve
e÷lenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
39 kiúi %
5. E÷itime destek amacÕ ile ihtiyaç sahibi ö÷rencilere maddi ve
manevi destekte bulunarak baúarÕlÕ birey yetiúmesini sa÷lamak,
40 kiúi %
6. Do÷al felaketler, ölüm, hastalÕk ve benzeri durumlar,
Geleneksel törenler (Dü÷ün, niúan, bayram, festival vb)
sÕrasÕnda ortaya çÕkan zorluklar karúÕsÕnda geleneklere uygun
olarak üyeler arasÕnda her türlü kültürel, sosyal dayanÕúmayÕ
sa÷lamak,
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KESøNLøKLE
UYGULANMAMIùTIR.

(MADDE øLE øLGøLø BøLGøNøZ YOKSA LÜTFEN BOù
BIRAKINIZ.)

0

35,90

UYGULANMAMIùTIR

(DERNEK TÜZÜöÜ’NDEN ALINMIùTIR.)

0,00

20,51

KARARSIZIM

HENTBOL ANTRENÖRLERø DERNEöø AMAÇ VE
GÖREVLERø

0

25,64

UYGULANMIùTIR

ORTALAMA (38,16 kiúi %)

2,56

KESøNLøKLE
UYGULANMIùTIR.

ve benzeri e÷itim faaliyetleri düzenlemek veya bu faaliyetleri
düzenleyenlere destek vermek,
39 kiúi %
4. Ö÷retim materyalleri hazÕrlamak ve bunlarÕ ilgili taraflara
yaymak,
38 kiúi %
5. Hentbol branúÕnda branúa özgü güncel geliúmeleri izlemek,
yabancÕ yayÕnlarÕ Türkçeye çevirmek ve bunlarÕ ilgililere
yaymak,
38 kiúi %
6. Denklik komisyonu oluúturarak antrenör kademelerini
düzenlemek,
39 kiúi %
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15
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15
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40 kiúi %
7. AmacÕ gerçekleútirebilmek için, hentbol’da geliúmiú
ülkelerdeki bilgileri, yayÕnlarÕ, üyelerine daha çabuk ve sa÷lÕklÕ
olarak ulaútÕrabilmek için çalÕúmalar yapar.
38 kiúi %
8. AmacÕn gerçekleútirilmesi için sa÷lÕklÕ bir çalÕúma ortamÕnÕ
sa÷lamak amacÕyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaú ve
kÕrtasiye malzemelerini temin etmek,
39 kiúi %
9. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
37 kiúi %
10. Üyelerin kulüpleri ilgili problemlerinde yol gösterici, çözüm
tavsiye edici rolü üstlenir,
38 kiúi %
11. Üyelerin Hentbol Federasyonu ile daha üst düzeyde, kalÕcÕ
ve sa÷lÕklÕ iliúkisi için zemin hazÕrlar,
39 kiúi %
12. Hentbol’un geliúimi ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ için, yaú gruplarÕ
arasÕnda, kulüpler arasÕnda veya bölge karmalarÕ arasÕnda,
hentbol turnuvalarÕ ve sosyal faaliyetler düzenler,
38 kiúi %

ORTALAMA (38,66 kiúi %)
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1. E÷itim ve / veya Teknik Kurulu’nun yapÕlanmasÕ konusundaki görüúünüzü, aúa÷Õdaki
seçenekler do÷rultusunda lütfen belirtiniz.
a) Teknik Kurul ayrÕ, E÷itim Kurulu ayrÕ yapÕlanmalÕdÕr. (16 kiúi)
b) AynÕ yapÕda birleútirilmeli ve adÕ ………………… KURUL(U) olmalÕdÕr.

EöøTøM KURULU
(6 kiúi)
TEKNøK ve EöøTøM KURULU
(3 kiúi)
HENTBOL KURULU
(2 kiúi)
MøLLø TAKIMLAR KOORDøNATÖRLÜöÜ
PLANLAMA ve DEöERLENDøRME KURULU
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26,94

ùURA ALT KOMøSYON TOPLANTISI
Hentbol ùurasÕ’nÕn ikinci aúamasÕ olan Alt Komisyon ToplantÕsÕ, 23 ùubat 2009 Pazartesi
09:00’da Ankara Plaza Otel’de komisyon üyeleri ile Avrupa Hentbol Federasyonu Metodik Komisyonu
eski üyesi (Antrenör E÷itimi ve Projelerden Sorumlu) Ton van Linder’in katÕlÕmÕyla gerçekleútirilmiú ve
gün boyu sürmüútür.
ùURA ALT KOMøSYON TOPLANTISININ ÖZGÖREVø
x
ùura Alt Komisyon ToplantÕsÕ raporlarÕnÕ ve raportör sunumlarÕnÕ HENTBOL
ùURASI’nda hentbol kamuoyu ile paylaúmak
ùURA ALT KOMøSYON TOPLANTISI ÇALIùMA PRENSøPLERø
x
Ön ùura ToplantÕsÕ sonrasÕ açÕklanan komisyon baúlÕklarÕ ve raporlarla ilgili olarak,
tüm alt yapÕ – üstyapÕlarda görev alan antrenörlerin görüúleri organizasyon tarafÕndan kabul edilmiú ve
ilgili komisyona iletilmiútir.
x

Alt Komisyonlar, çalÕúmalarÕnÕ;
x

Mevcut Durum

x

Sorunlar

x

Çözüm Önerileri; baúlÕklarÕ altÕnda de÷erlendirmiúlerdir.

x
Avrupa Hentbol Federasyonu Metodik Komisyonu eski üyesi (Antrenör E÷itimi ve
Projelerden Sorumlu) Ton van Linder, komisyonlara misafir olarak katÕlmÕú ve görüúlerini aktarmÕútÕr.
x
ølgili komisyonlar, sadece kendi konu baúlÕklarÕnda, gün boyu çalÕúmalarÕnÕ sürdürmüú
ve gün sonunda komisyon raporlarÕnÕ Organizasyona iletmiúlerdir.
HENTBOL ùURASI ALT KOMøSYON TOPLANTISI KOMøSYON ÜYELERø
ALT YAPI KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:

Selahattin BEùERLER
Ahmet TOPTAù
Bülent TUNCER
Metin PARLAK
Vahit ZORLU
M. Fatih IùIK
Kemal DURAK
Muhsin DEVRøM

Hüseyin GÜZEY
Ali SOSANOöLU
Ergun ERBAY
Murat KABADAYI
Mehmet Ali BøNEN
øhsan OKUMACI
Tuncay ERESKEN
KÕvanç ÖZCAN (RAPORTÖR)

HENTBOL YÖNETøMø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
Haydar ASLAN
Hüseyin AùCI
Bilal EYÜBOöLU
Melih SALMAN
Mustafa BALAK
Bilge SOYLU
Levent TANIK
Yetkiner MAYDA
Utku ERGÜDER
Güven SEVøL
Zeki PEHLøVAN (RAPORTÖR)
FEDERASYON øLETøùøM KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
Bilgehan ÇAPRAZ
Okan GÜLTEKøN
Mesut ILGIN
Aydemir ASLANKAYA
Hakan DøNLER (RAPORTÖR)
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Fikret Dursun CAN
Ergin ÖNANÇ
ùenay KABADAYI
B. Mutlu KADIOöLU

MøNø H., PLAJ H.,ENGELLøLERH., MASTER H., SOKAK H KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
Koray AKGÜLOöLU
øsmail TARAKÇI
Ayberk DøLMEN
Burak TEZCAN
Hüseyin ùENOöLU
ùenay BAöDATLI
Ça÷rÕ KAYMAZ
Birol ÜNSAL (RAPORTÖR)
MøLLø TAKIMLAR KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
: Cenk KAPTAN
Karaca MÜEZZøNOöLU
Peter KOVACS
Osman ÖZOöLU
Istvan JUHASZ
Süreyya IùILDAK
Zeki POLAT
Kadir AYAR
Ahmet HET
Müfit ARIN
Hikmet VURGUN
Seceattin AYDOö
Derya KILIÇ
Ali ERøCEKLø
Mustafa ASLAN (RAPORTÖR)
ANTRENÖR EöøTøMø - GELøùøM KURSLARI – DERNEK FAALøYETLERø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
Erkan KAHRAMAN
Rüútü ùAHøN
Korer KORAL
Adnan ÖZTÜRK
Hakan GÜNAL
Ahmet BULGURCUOöLU
Serdar ELER (RAPORTÖR)
GELøùøM PROJELERø ve MEB øùBøRLøöø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
Serdar YERELø
Hüseyin TAùCAN
Okan HALAY

ùakir ÖNøZ
Serdar SEYMEN
M. Ali ÇELøKSOY(RAPORTÖR)

ÜNøVERSøTE øùBøRLøöø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
:Yavuz TAùKIRAN
Ahmet YILDIRIM
Nilgün VURGUN
Osman KALYONCU

Feridun DORAK
øsmail ÇAKIT
Mehmet BøLBEK
Ayla TAùKIRAN (RAPORTÖR)

HAKEM-GÖZLEMCø GELøùøMø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
:Mehmet ÖNDER
Ali ATALAY
Barbaros YILMAZ
Hakan ALTAN
Vahit ERSAN
Faruk AKMAN
Kürúat ERDOöAN
øbrahim ÖZDENøZ
Ayhan GÖK
Mehtap ùøMùEK
PÕnar ÜNLÜ
Seddi ÇELøK
Kenan GÖKMEN (RAPORTÖR)
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ùURA ALT KOMøSYON TOPLANTISI
23.02.2009
ANKARA PLAZA OTEL
KOMøSYON RAPORLARI
33

ùURA ALT KOMøSYON TOPLANTISI KATILIMCILAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Adnan ÖZTÜRK
Ahmet HET
Ahmet TOPTAù
Ali ATALAY
Ali ERøCEKLø
Ali SOSANOöLU
Aydemir ASLANKAYA
Ayhan GÖK
Ayla TAùKIRAN
Barbaros Mutlu
KADIOöLU
Barbaros YILMAZ
Bilal EYÜBOöLU
Bilge SOYLU
Birol ÜNSAL
Ça÷rÕ KAYMAZ
Ergin ÖNANÇ
Ergun ERBAY
Erkan KAHRAMAN
Fikret Dursun CAN
Hakan DøNLER
Hakan GÜNAL
Haydar ASLAN
Hikmet VURGUN
Hüseyin AùÇI
Hüseyin GÜZEY
Hüseyin ùENOöLU
Hüseyin TAùCAN
Istvan JUHASZ
øbrahim ÖZDENøZ
øhsan OKUMACI
øsmail ÇAKIT
øsmail TARAKÇI
Kadir AYAR
Karaca MÜEZZøNOöLU
Kenan GÖKMEN
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KÕvanç ÖZCAN
Koray AKGÜLOöLU
Kürúat ERDOöAN
Levent TANIK
M. Fatih IùIK
Mehmet Ali ÇELøKSOY
Mehmet ÖNDER
Mehtap ùøMùEK
Melih SALMAN
Muhsin DEVRøM
Murat BøLGE
Mustafa ASLAN
Mustafa BALAK
Nilgün VURGUN
Nilüfer BøRCAN
Okan HALAY
Osman ÖZOöLU
Peter KOVACS
PÕnar ÜNLÜ
Rüútü ùAHøN
Seceattin AYDOö
Seddi ÇELøK
Selahattin BEùERLER
Serdar ELER
Serdar SEYMEN
Süreyya IùILDAK
ùakir ÖNøZ
ùenay BAöDATLI
Ton van LINDER
Tuncay ERESKEN
Utku ERGÜDER
Yavuz TAùKIRAN
Yetkiner MAYDA
Zeki PEHLøVAN
Zeki POLAT

ALT YAPI KOMøSYONU RAPORU
Komisyon Üyeleri

:

Selahattin BEùERLER
Ahmet TOPTAù
Ergun ERBAY
M. Fatih IùIK
Kemal DURAK
KÕvanç ÖZCAN (RAPORTÖR)

Hüseyin GÜZEY
Ali SOSANOöLU
Muhsin DEVRøM
øhsan OKUMACI
Tuncay ERESKEN

1-MEVCUT DURUM
- Alt yapÕlarda yetiúen sporcular
SORUNLAR:
1-1 Beden E÷itimi Ö÷retmenlerinin sporumuza küsmesi, yapÕlanmada beden e÷itimi ö÷retmeni ve
sÕnÕf ö÷retmenlerinin hentbol sporundan elini çekmesi ve beden e÷itimi ö÷retmenine verilen
hizmet içi e÷itim kurslarÕnÕn yeterli olmamasÕ sorunlarÕ mevcuttur
1-2 Hentbol sporuna di÷er branúlara göre ilgisizlik oluúu, bunun sonucunda sporumuza katÕlacak
ö÷rencinin bulunmamasÕ, di÷er branúlardan arta kalan çocuklarla sporumuzun devam etmesi söz
konusudur.
1-3 Alt yapÕ ile ilgili hiçbir projenin olmamasÕ ve sistemin olmayÕúÕ problemi mevcuttur.
1-4 Birçok kulübün finansal ve malzeme problemlerinin olmasÕ bir sorun olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
1-5 Spora baúlama yaúÕnÕn daha aúa÷Õda olmasÕ gerekirken úu an yukarÕ yaúlarda baúlanÕyor olmasÕ
söz konusudur.
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1-6 Kaleci seçimlerinin yanlÕú yapÕlÕyor olmasÕ söz konusudur.
ÇÖZÜMLER:
1-1 Beden e÷itimi ve sÕnÕf ö÷retmenlerinin ücret alarak bu iúleri yapmasÕ ve bunlarÕn e÷itimini
sa÷layacak antrenörlerin milli takÕm antrenörleri olmasÕ daha çok formatörlük kurslarÕnÕn açÕlmasÕ
ve iúin içine çekilmeleri önerilmektedir
1-2 Her kulübün alt yapÕlarÕ kontrol edilmeli ve kulüplerin alt yapÕlarÕna ilgi göstermesi sa÷lanmalÕdÕr
1-3 Spora baúlama yaúÕnÕn 5-6-7 yaúlarÕnda hareket e÷itimi olarak yapÕlmasÕ (Temel Hentbol Ö÷retim
Modeli çerçevesinde)
1-4 Yetenekli oyuncularÕn (gelece÷in starlarÕnÕn) iyi bir iúbirli÷i ile hentbole kazandÕrÕlmalarÕ devam
ettirilmeleri (okul aile iúbirli÷i ile) sa÷lanmalÕdÕr.
1-5 MEB ve Federasyon iúbirli÷i ile beraber gerekli görüldü÷ünde hentbolün illerde yayÕlmasÕ için
ö÷retmenlere izin alarak tam günlerini bu iúe vermelerinin sa÷lanmasÕ önerilmektedir
1-6 Alt yapÕdaki her oyuncu her yerde oynamalÕ ve daha sonra kaleci seçimine gidilmelidir.
2- MEVCUT DURUM:
- Liglerin Kalitesi
SORUNLAR:
2-1 Alt yapÕda çalÕúan kulüp antrenörlerin bir birlikteli÷inin (hentbol felsefesi) olmamasÕ , farklÕ farklÕ
çalÕúmalarla e÷itimlerini yapmasÕ ile ilgili sorunlar mevcuttur.
2-2 Alt yapÕmÕzÕn kalitesiz olmasÕ ve bunun üst yapÕya yansÕmasÕ söz konusudur.
2-3 Alt yapÕdaki çalÕúmalarÕnda, kulüplerin alt yapÕlarÕna önem vermemesi hatta bazÕ iyi kulüplerin alt
yapÕlarÕnÕn olmamasÕ ve denetlenmemeleri (THF TarafÕndan) bir sorun olarak karúÕmÕzdadÕr.
2-4 Bölgesel yapÕlanmalarÕmÕz bulunmamaktadÕr
2-5 Alt yapÕlarda star oyuncu bulunmamasÕ ve yetiútirilmemesi problem yaratmaktadÕr.
ÇÖZÜMLER:
2-1 Bölgesel anlamda projeler hazÕrlanarak çocuklara yönelim gerçekleútirilmelidir (Trakya, Bursa,
Kocaeli, BalÕkesir vb)
2-2 Federasyon tarafÕndan denetleme mekanizmasÕ oluúturulmalÕdÕr.
3- MEVCUT DURUM:
-

Alt yapÕda çalÕúan antrenörlerin kalitesi
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SORUNLAR:
3-1 Alt yapÕda çalÕúan kulüp antrenörlerinin genç, tecrübesiz,
sorundur

yetersiz ve yenilikçi olmamasÕ bir

3-2 Alt yapÕda çalÕúan antrenörlerin motivasyonlarÕnÕn düúük olmasÕ (maddi,manevi) söz konusudur.
3-3 Çocuklar de÷iúirken antrenörlerin de÷iúmemesi yenilikçilik anlamÕnda bir problemdir.
ÇÖZÜMLER:
3-1 Alt yapÕdaki antrenörlere e÷itim semineri verilerek bilgi bütünlü÷ünün kazandÕrÕlmasÕ ve aynÕ
felsefenin verilmesi (A Milli TakÕm YabancÕ Antrenörleri yapabilir) sa÷lanmalÕdÕr.
3-2 Alt yapÕdaki antrenörlerin e÷itiminin her yÕl devam etmesi, yenilikleri takip etmelerinin sa÷lanmasÕ
(antrenör derne÷i ile ortak olabilir) uygun olabilir.
3-3 Sistemin ve felsefenin iyice bilinmesi ve alt yapÕ antrenörleriyle paylaúma gerçekleútirilmelidir.
3-4 Alt yapÕda çalÕúan antrenörlerin (kulüplerde) maddi açÕdan daha rahatlatÕlmasÕ çözüm olabilir
3-5 Milli TakÕmda görev yapan yabancÕ hocalarÕn alt yapÕlarda daha çok e÷itim vererek çalÕúmalÕ
gerekirse illere giderek seminerler vermeleri sa÷lanmalÕdÕr.
3-6 Bölgesel Antrenörler belirlenmeli ve onlarÕn e÷itimi sa÷lanmalÕdÕr, Bölge Antrenörü o bölgeyi
taramalÕdÕr.
4-MEVCUT DURUM:
- YarÕúmalara katÕlan takÕmlarÕn kalitesi
SORUNLAR:
4-1 Hentbolün medyada yer almamasÕndan dolayÕ hentbol sporunu çekici pozisyonda olmamasÕ ve
hentbole sporcu kazandÕramamamÕz problem yaratmaktadÕr.
4-2 Birçok kulübün ve okulun finansal ve malzeme problemlerinin olmasÕ yarÕúmalara katÕlÕm
anlamÕnda bir sorundur.
4-3 Aile ile ortak hareket edilmemesi, onlarÕn sporun içinde olmamasÕ ve spor kültürünün yoklu÷u söz
konusudur.
4-4 øller, maddi yetersizlik nedeniyle øl KarmalarÕna katÕlamamaktadÕr.
ÇÖZÜMLER:
4-1 Okul,kulüp takÕmlarÕnÕn ilgilerini daha çok çekmek için katÕlÕmcÕlara úilt, takdir belgesi verilmesi,
4-2 Okullarda 1. olanlar federasyon tarafÕndan yurt dÕúÕ turnuvalara gönderilebilir,
4-3 Beden E÷itimi ve SÕnÕf Ö÷retmenlerinin ücret alarak bu iúleri yapmasÕ ve bunlarÕn e÷itimini
sa÷layacak antrenörlerin milli takÕm antrenörleri olmasÕ daha çok formatörlük kurslarÕnÕn açÕlmasÕ ve
iúin içine çekilmeleri,
4-4 Aileyi hentbolün içine alarak spor kültürünü yaymak için federasyonun bununla ilgili çalÕúmalar
yapmasÕ,
4-5 Medyada ve yazÕlÕ basÕnda daha çok yer alÕp hentbolün popülaritesi artÕrÕlmalÕ ve bu sayede alttan
gelecek sporcularÕn idollerinin olmasÕ sa÷lanmalÕ,
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4-6 Faaliyetler 12 aya yayÕlmalÕdÕr.
4-7 øl KarmalarÕ Federasyon tarafÕndan gerçekleútirilmeli ve illere harcÕrah verilmelidir.
5-MEVCUT DURUM:
-Alt YapÕ Antrenörlerinin KÕlavuz Program øhtiyacÕ
SORUNLAR:
5-1 Alt yapÕda çalÕúan kulüp antrenörlerin bir birlikteli÷inin (hentbol felsefesi) olmamasÕ , farklÕ farklÕ
çalÕúmalarla e÷itimlerini yapmasÕ söz konusudur.
ÇÖZÜMLER:
5-1 THF tarafÕndan hazÕrlanan materyallerin antrenörlere ulaútÕrÕlmasÕ sa÷lanmasÕ
5-2 Hentbol felsefesinin yayÕlmasÕnÕ sa÷lamak (tek bir elden) çözüm olarak önerilebilir.
6- MEVCUT DURUM
- Projeler ve ödüller
SORUNLAR:
6-1 Bölgesel yapÕlanmalarÕmÕz bulunmamaktadÕr
6-2 Teúvik için ödüllerin az olmasÕ söz konusudur.
ÇÖZÜMLER:
6-1 Bölgesel anlamda projeler hazÕrlanmalÕdÕr,
6-2 Hentbol sporunu özendirici ve çekici hale getirmek üzere gerekli projeler üretilmelidir.
6-3 Dereceye giren (1. olanlar) takÕmlara GSGM nin deniz kenarÕnda bulunan tesislerinde konaklama
tatil sa÷lanabilir,
6-4 Turnuvalarda bireysel pozisyonlar seçilerek ödül verilebilir,
6-5 Okul,kulüp takÕmlarÕnÕn ilgilerini daha çok çekmek için katÕlÕmcÕlara úilt, takdir belgesi verilebilir,
6-6 Turnuvalarda (minik ,küçük, yÕldÕz, genç) ilin imkanlarÕna göre plaket verilmeli antrenörlerin
kaynaúmalarÕ sa÷lanmalÕ
6-7 Alt yapÕlarda kurallar de÷iúmeli daha çekici ve cazip hale getirilmeli, antrenörlere kurallar
getirilmelidir,
6-8 Turnuvalarda o turnuvaya ait tiúört ve úapka yaparak sporculara da÷ÕtÕlabilir,
6-9 Turnuvalar büyük iller yerine küçük sahil kasabalarÕnda yapÕlabilir,
6-10 Miniklerde düzenlenecek turnuvalar ödül almadan festival úeklinde olabilir, antrenörlerin
müdahalelerinin azaltÕlmasÕ (kurallar koyarak) sa÷lanabilir.
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HENTBOL YÖNETøMø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri
:
Haydar ASLAN
Bilal EYÜBOöLU
Mustafa BALAK
Levent TANIK
Utku ERGÜDER

Hüseyin AùCI
Melih SALMAN
Bilge SOYLU
Yetkiner MAYDA
Zeki PEHLøVAN (RAPORTÖR)

1.Federasyon Organizasyon ùemasÕnÕn (örgütlenmenin) belirlenmesi.
SORUN: Örgütsel yönetimlerdeki en büyük sorunlardan biri, yönetim yapÕsÕnÕn yani örgüt úemasÕnÕn
net görünür olmamasÕ ve dolayÕsÕyla hiyerarúik yapÕda hangi kurullarÕn, hangi iúlerin kimler ya da hangi
kurullar tarafÕndan yapÕlaca÷ÕnÕn belli olmamasÕdÕr. ùu anda geçerli olan yönetim úemasÕ
incelendi÷inde Federasyonun hangi iúlere ihtiyacÕ oldu÷u ve hangi kurullar tarafÕndan yürütülece÷inin
belirlenmesi ihtiyacÕ oldu÷u görülmektedir.
ÇÖZÜM: Mevcut Federasyon Örgüt úemasÕna ihtiyaç duyuldu÷u belirtilen kurullar ve iúleyiú sistemleri
eklenerek, bu úemanÕn Federasyon sayfasÕnda ulaúÕlabilir halde yer almasÕ hedeflenmiútir.
Organizasyon úemasÕnÕn önerilen yeni hali Ek1’te yer almaktadÕr.
Bu úemada, yapÕ içerisinde yer almayan ve ihtiyaç oldu÷u düúünülen kurullar da eklenmiútir. Eski
úemada yer alan “Hakem ve Gözlemci E÷itim Kurulu” Merkez Hakem Kurulu içerisinde yer alacak
úekilde, Teknik ve E÷itim olarak ayrÕlmÕú bulunan “Teknik ve E÷itim Kurulu” birleútirilerek kendi
içerisinde görev da÷ÕlÕmÕ yapÕlacak úekilde, “ARGE - Bilim Kurulu” Hentbol literatürünün taranarak,
araútÕrma, bilimsel yayÕn vb. görevleri yürütecek úekilde Teknik ve E÷itim Kurulu içinde farklÕ biçimde
yapÕlanacak úekilde, milli takÕm menajerleri Milli TakÕm Koordinatörüne ba÷lÕ olmak üzere tüm
kategorilerde birer kiúi görev alacak úekilde ve di÷er kurullar da kendi içlerinde yapÕlanmak üzere yer
almaktadÕr. Örgüt úemasÕ Federasyon Yönetim Kurulu tarafÕndan de÷erlendirilecektir.
2. Görev TanÕmlarÕ (yetki ve sorumluluklarÕn) belirlenmesi.
SORUN: Bu güne kadar yapÕlan çalÕúmalar göstermektedir ki, Federasyon bünyesinde görev alan bir
çok kiúi, görev aldÕ÷Õ alanla ilgili yeterli bilgiye sahip de÷ildir. Yani, kendisinden beklenenler, yetkileri,
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sorumluluklarÕ, çalÕúma alanlarÕ, sorumlu oldu÷u kiúi/kiúiler, kendisine ba÷lÕ ya da birlikte
çalÕúaca÷Õ/iúbirli÷i yapaca÷Õ kiúiler gibi. Bu konularda netlik olmamasÕ hem görev alan kiúiyi hem de
Federasyonu sÕkÕntÕya sokmaktadÕr. AyrÕca, belirtilen görevlerin yapÕlabilmesi profesyonel bir yaklaúÕmÕ
gerektirmektedir.
ÇÖZÜM: Federasyon örgüt úemasÕna ba÷lÕ olarak, görevlendirilecek kiúilere, görevleri ile ilgili olarak
“görev tanÕmlarÕnÕn” Federasyonun yetkili kiúisi tarafÕndan ve yetkili kiúinin imzasÕ ile ve görevlendirilen
kiúinin imzasÕ alÕnarak bir tebligatla yapÕlmasÕ gereklidir. Bununla birlikte, görev tanÕmlarÕ ile ilgili
yapÕlacak çalÕúma, øki türde seçilerek yapÕlmalÕdÕr.
a.

Profesyonel kiúlerle çalÕúmak, tam zamanlÕ ve tüm yetki ve sorumluluklarÕ tanÕyarak (bu
kiúi sadece bu iúlerle ilgilenecek), bu da maddi bir zorunlulu÷u do÷urmaktadÕr.

b.

Hali hazÕr uygulamalarda oldu÷u gibi, bir kiúi atanacak ve kendi iúlerinden arta kalan
zamanlarda Federasyon iúlerini yürütmeye çalÕúacak Bu durumda da görev tanÕmlarÕ buna
göre yapÕlmalÕ ki, bu kiúiye çok fazla yük getirmesin ve yapÕlamayacak iúler olmasÕn.
Örne÷in; Teknik Kurul TalimatÕ’nda úu an öngörülen görevleri, tam zamanlÕ çalÕúmayan
kimsenin yürütebilmesi olanaklÕ de÷ildir.

3. Kurullara Seçilecek Üyelerin Uygun Kiúilerden Seçilmesi (O alandaki birikim, e÷itim, iú
durumu vb. kriterler gözönüne alÕnarak)
SORUN: Birçok alanda görevlendirilen kiúiler isimleri olmasÕna ra÷men, Federasyonun beklentileri
do÷rultusunda gereken çalÕúmayÕ yapmamakta/yapamamaktadÕr. Bunun de÷iúik nedenleri olabilir.
Ancak gereken çalÕúmalar yapÕlamadÕ÷Õ için Hentbolun geliúimini sa÷layacak atÕlÕmlar da
gerçekleútirilememektedir. ÇalÕúmalar belli kiúilerin üstünde kalmakta ve sÕkÕntÕlara neden olmaktadÕr.
ÇÖZÜM: Yönetim kurulunun, di÷er kurul baúkanlarÕnÕ belirlerken, bu alanda gereken çalÕúmayÕ
yapabilecek, zamanÕnÕ ayÕrabilecek, bilgi, deneyim ve çalÕúma motivasyonuna sahip kiúileri belirlemesi
gereklidir. Daha sonra bu kiúiler kendi çalÕúacaklarÕ üyeleri seçme hakkÕna sahip olmalÕdÕrlar. De÷iúik
alternatif önerilerle yönetim kuruluna sunmalÕdÕrlar. Önemli olan kurullarÕn ya da di÷er çalÕúma
alanlarÕnda görevlendirilenlerin çalÕúma hevesi, tutkusu ve yaratacaklarÕ sinerjidir.

4. Yönetmelik ve TalimatlarÕn yeniden gözden geçirilmesi.
SORUN: Tüm yönetmeliklerin ve talimatlarÕn güncellenmesi için yeniden gözden geçirilmesi gereklidir.
Yönetmelik ve talimatlarÕn yapÕlabilir/uygulanabilir olmasÕ gereklili÷i vardÕr.
ÇÖZÜM: Federasyonun yapaca÷Õ seçime göre, belirlenecek kurullarÕn, yapÕlacak görev tanÕmlarÕnÕn
ve statü ile ilgili konularÕn gözden geçirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacÕ vardÕr. Gücümüzü yasal
dayanaklarÕmÕzdan almalÕyÕz. YapÕlabilir olmasÕ bizi daha güçlü kÕlacaktÕr.
5. Hentbol Federasyonu’nun Uzun Vadeli Stratejik PlanÕ’nÕn OluúturulmasÕ
SORUN: Bir örgütün önünü görememesi en önemli sorunlardan biridir. Bizim de gelecek yÕl ne
yapaca÷Õz, neyi hedefliyoruz, 5 - 10 yÕl sonra nerede olaca÷Õz bunun planlamasÕnÕ yapmamÕz
gereklidir. Ton Van Linder’in de belirtti÷i gibi kaliteli bir mal yaratmak istiyorsak önümüzü görmeliyiz.
Ancak, Federasyonun böyle bir çalÕúmasÕ, yol haritasÕ bulunmamaktadÕr. ÇalÕúmalar çok kÕsa dönemli
yürütülmektedir. Bu federasyonumuz ve en önemli paydaúlarÕmÕz olan kulüplerimiz için sorun teúkil
etmektedir.
ÇÖZÜM: Oluúturulacak kurullarÕn birlikte çalÕúmasÕ ile, 5-10 yÕllÕk stratejik planÕn oluúturulmasÕ
gereklidir. Öncesinde, tüm görev alacak kurul üyelerine bu konuda bir e÷itim aldÕrmak ve bunun ne
anlama geldi÷ini kavratmak gereklidir. Federasyon için bir GZFT (SWOT) analizi çalÕúmasÕ yapmak ve
planÕ bu veriler üzerine oturtmak da önemlidir. Ancak burada yine profesyonel bir yaklaúÕma ihtiyaç
duyulmaktadÕr. Gerekirse dÕúarÕdan bir akademik danÕúman ile iúbirli÷ine gidilmelidir. Bu kapsamda Ek
2’de örnek olarak verilen bir dönemlik ya da yÕllÕk GANT ùemasÕ da hazÕrlanabilir.
AyrÕca, federasyon faaliyetlerinin bir yÕl önceden belirlenmesi (özellikle milli takÕmlar, lig, kupa,
üniversiteler vb.) faaliyetlerin planlanan úekilde yürütülmesini, klüp ve federasyon sürtüúmelerini de en
aza indirecektir.
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6. Menajerlik (ødari) Sisteminin Milli TakÕmlara UygulanmasÕ
SORUN: Milli takÕmlarÕmÕzÕn faaliyetlerinin yürütülmesinde çok çeúitli sÕkÕntÕlar çekilmektedir. Böyle bir
kadronun bulunmamasÕ, antrenörlerin iú yükünü arttÕrmakta ve takÕmÕn çalÕúmalarÕna teknik, taktik
boyutlara odaklanmayÕ azaltmaktadÕr. Antrenörler, salon, malzeme, servis, yemek, pasaport,
sporcunun kiúisel problemleri vb. bir çok sorunla u÷raúmak durumunda kalmaktadÕr.
ÇÖZÜM: Organizasyon úemasÕnda da yer aldÕ÷Õ gibi, kurulacak sistemle, tüm milli takÕmlarÕmÕz için
ayrÕ birer idari menajer (eski kamp müdürü örne÷i gibi), o takÕmÕn tüm ihtiyaçlarÕnÕn giderilmesini
sa÷layacak ve antrenörlerin bir çok gereksiz iúle ilgilenmesini de önleyecektir. AyrÕca o kategoride tüm
gerekli bilgileri ve ihtiyaçlarÕ bilen birinin olmasÕ iúleyiúi de hÕzlandÕracaktÕr. øúlerin daha hÕzlÕ bir úekilde
yürütülebilmesi için bu kiúilerin Milli TakÕm Koordinatörü’ne ba÷lÕ olarak çalÕúmasÕ daha sa÷lÕklÕ
olacaktÕr.
7. Ekip ruhu ve güçlü bir iletiúim sa÷lanmasÕ (sinerji yaratma)
SORUN: Bugün için kurullar arasÕ, kurul içi ya da antrenörler arasÕnda gerekli iúbirli÷i tam anlamÕyla
sa÷lanamamÕútÕr. YapÕlan çalÕúmalarda görev paylaúÕmlarÕ, bilgilendirmeler ya da bilgi alÕú veriúleri
gerçekleútirilememiútir. Bu da çalÕúanlar arasÕnda kopukluklara ve kÕrgÕnlÕklara neden olmaktadÕr.
ÇÖZÜM: Güçlü bir çalÕúma ortamÕn sa÷lanabilmesi için kurullarda ya da milli takÕmlarda görev
yapacak kiúilerin kendi çalÕúmak istedikleri kiúilerin seçiminde serbest bÕrakÕlmasÕ, görevli sayÕlarÕnÕn
bu iletiúimi sa÷layacak sayÕda olmasÕ gereklidir. AyrÕca, yönetim kurulu ve baúkanÕn da bu konuda
motive edici, yüreklendirici toplantÕlar yapmasÕ olumlu bir hava yaratacaktÕr.
8. Federasyonun istatistik ve veri bankasÕnÕn oluúturulmasÕ
SORUN: Federasyonun daha önceki yÕllarda gerekli arúiv çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmamasÕ, bir çok sporcu
ve antrenörün ihtiyaç duydu÷u zaman gerekli verilerine ulaúabilmesini engellemiútir. AyrÕca, milli
takÕmlar ve lig düzeyinde de arúivleme yapÕlmasÕ gereklidir.
ÇÖZÜM: SatÕn alÕnacak ya da oluúturulacak bir sistemle (bilgisayar ortamÕnda bir program) lig, milli
takÕm, kurul kararlarÕ vb. lerin arúivlenmesi sa÷lanabilir. Böylelikle geçmiúe dönük yapÕlmÕú çalÕúmalar
takip edilebilir ve geliúmeler de÷erlendirilebilir.
9. Di÷er kararlar
a.
Federasyon klüp ve il müdürlükleri arasÕndaki iliúkileri düzenlemeli ve etkili bir aracÕlÕk
sa÷lamalÕdÕr. (SponsorlarÕn verdikleri ücretlerden alÕnan paylarÕn düúürülmesi gibi)
b.
MaçlarÕn TV’de yayÕnlanmasÕnÕn sa÷lanmasÕ. Bunun için gerekirse di÷er
federasyonlarÕn yaptÕ÷Õ gibi, belli kanallarla anlaúÕp 1-2 yÕl ücret (maç baúÕna 3000-4000 dolar) karúÕlÕ÷Õ
yayÕn yaptÕrÕlmasÕ.
c.
Maç ya da lig organizasyonlarÕnda, seyircinin çekilebilmesi için maç öncesi, devre
aralarÕnda ve sonrasÕnda etkinlikler yapÕlmasÕ. Bu konuda kulüplere zorunluluk getirilmesi.
d.
Pazarlama ve Bütçe Yönetimi için profesyonel bir kadronun oluúturulmasÕ.
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FEDERASYON øLETøùøM KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri

:

Fikret Dursun CAN
Ergin ÖNANÇ
Aydemir ASLANKAYA
B. Mutlu KADIOöLU
Hakan DøNLER (RAPORTÖR)

1. Hakemlerin Avrupa standartlarÕna yakÕn bir hale getirilmesi için hakemlerin e÷itilmesi
MEVCUT DURUM
-

SÕkÕntÕ alt yapÕ kategorisinde çok net ortaya çÕkÕyor, hakem kökenli

-

Maça hazÕrlanma disiplini, kontrolü yok.

SORUN
-

Konsantre eksikli÷i

-

Ciddiye almama

ÇÖZÜM
-

ùekil úartlarÕnÕn belirlenmesi ve yaptÕrÕmÕ

-

KÕyafetler, maça geliúe, maçtan ayrÕlÕúa kadar sürede imajsal dikkatlilik,

-

Federasyon kontrolü altÕnda haftalÕk kondisyon ve ilgili antrenmanlarÕn yapÕlmasÕ,

yönlendirilmesi,
-

Hakemli÷in

cazip

hale

getirilmesi,

çok

ilerlemeyecek

oyuncularÕn

hakemli÷e

Gözlemci raporlarÕn ciddiye alÕnmasÕ ve alÕnan puana göre hakemin dinlendirilmesi,

Süper lig maçlarÕnÕn MHK bünyesinde kurulacak Hakem Gözlemci De÷erlendirme Kurulu
tarafÕndan CD’lerin seyredilmesi ve üst kurul olarak hakem performanslarÕnÕn çÕkarÕlmasÕ ve gözlemci raporu
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ile karúÕlaútÕrÕlacak fark var ise sebebinin araútÕrÕlmasÕ,
-

Hakemlerin aldÕ÷Õ puanlarÕn internette açÕklanmasÕ,

-

Hakemlerinde maçlarÕnÕ seyretmeleri

2. Milli sporcular federasyon tarafÕndan soysal güvenlik kurumuna ba÷lanmalÕ ve primleri yatÕrÕlmalÕ
- Sadece milli takÕm oyuncularÕ de÷il lisans çÕkarmak isteyen tüm kulüplerden
lig ) SGK üyeli÷inin úart konulmasÕ,

( süper lig, 1.

- ùuan ki durumda, özel sigorta yaptÕrma zorunlulu÷u kapsamÕ açÕsÕndan takip edilmiyor, ya iptal
ediliyor poliçe, lisans çÕktÕktan sonra ya da amaca hizmet etmeyecek bir kapsamdadÕr.
3. Yerli antrenörlerin milli takÕmlarla sözleúmeli ve kulüpsüz çalÕúmasÕ.
- Kulüplü olmasÕnÕn dezavantajlarÕ çok fazla
- Sözleúme yapÕlmalÕ ve ücret ba÷lanmalÕ
4. Antrenörlerin alt yapÕdan yetiútirdikleri sporcularÕ için transfer edildi÷i kulüplerden yetiútirme bedeli
alÕnmalÕ
- Öncelikle kulübe bonservis ücreti ödenmesi kulübe ödenen rakamÕn belli bir yüzdesinin
antrenöre verilmesi ( bir üst lige transfer olmasÕ halinde?)
ÇÖZÜM
- Yetiútirme bedeli
- Filiz lisans ( ilk hoca, ilk kulüp)
5. Hentbolu daha çekici hale getirebilmek için dereceye giren takÕmlarÕn ödüllendirilmesi
- Özellikle alt yapÕlarda ilk 3’e giren takÕmlara para ödülü verilmesinin özendirici etkileri
tartÕúÕlmaz. Kulübe para, takÕma da federasyonun katkÕsÕ ile bir yurtdÕúÕ özel turnuvasÕ ile ödüllendirilmesi,
6. Meslekle ilgili bilimsel ve magazinsel hentbol dergisi çÕkarÕlmasÕ (internet ortamÕ)
ÇÖZÜM
- Hakemler derne÷i, antrenörler derne÷i federasyon iúbirli÷i ile zengin içerikli bir dergi çÕkarÕlmasÕ.
7. Kulüplerin tanÕtÕmÕ ve reklamÕ için görsel medyada gerekli yerin sa÷lanmasÕ. YayÕn haklarÕ için özel
bir TV kanalÕyla anlaúÕlmasÕ. Tüm kulüplere eúit yayÕn haklarÕ sa÷lanmasÕ. Bunun için gerekirse
kulüplerden katkÕ payÕ alÕnmasÕ.
- Bütçenin içine kulüplerden medya payÕ kalemi eklenmesi öneriliyor.
- Federasyon olarak yazÕlÕ medyaya sürekli servis verilmesi
- Kiúileri teúvik ederek, internet gazetelerinde yazÕ, yorum yazmalarÕnÕ sa÷lamalÕ. Köprü görevi
görmek.
- Kendi WEB sayfamÕzda bile maç de÷iúiklikleri ve fikstürün daha kolay ve güncel ulaúÕlmasÕ.
8. Kulüp antrenörü ve Milli takÕm antrenörü arasÕndaki koordinasyonun sa÷lanmasÕ
- ùuan ki durumda iletiúim kopuk, kulüp antrenörlerimizden de iúbirli÷ine yanaúmayan var.
øúbirli÷ine açÕk olan kiúilerle de yabancÕ antrenörün temasÕ yok.
- Koordinasyonun sa÷lanmasÕ
9. Sporcu ve antrenör kayÕtlarÕnÕn düzenli tutulmasÕ
SORUN
- Gerekti÷inde hiçbir bilgiye sa÷lÕklÕ bir úekilde ulaúÕlmamaktadÕr. Bilgiler güncel de÷il
ÇÖZÜM
- Sene baúÕnda format oluúturulmasÕ gerekli, sezon baúÕ lisanslar vize edilirken mecbur edilmesi
10. Federasyonlar tarafÕndan kulüpler birli÷i oluúturulmasÕ
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ÇÖZÜM
- Kulüpler iúbirli÷i kurulmalÕ ama federasyondan ayrÕ olmalÕ, organik ba÷ hiçbir úekilde olmamalÕ
11. Antrenör e÷itimi faaliyetleri için ilgili kurula bir bütçe do÷rultusunda yetki verilmesi. (Önemli
antrenörleri davet edebilmek). Antrenörlük kurslarÕnÕn sÕk düzenlenmesi
SORUN
- Modern hentboldaki güncel geliúmelerin antrenörler tarafÕndan çok fazla takip edilememesi,
ÇÖZÜM
- YabancÕ antrenörlerin uygulamaya yönelik seminerlerin ve kurslarÕn artÕrÕlmasÕ
12. E÷itim materyallerinin üretimi için ilgili kurula bir bütçe do÷rultusunda yetki verilmesi
SORUN
- Hentbol sporuna yeni baúlayan ve geliúmekte olan sporcularÕmÕza hentbol sporunu sevdirmede
yaúanan zorluklar koordinasyon ve becerinin verilmesinde yaúanan sÕkÕntÕlar geliúimin eksik olmasÕ
ÇÖZÜM
- KullanÕlacak e÷itim materyallerinin tespit edilip ücret karúÕlÕ÷Õnda kulüplere pazarlanmasÕ
13. BaúarÕlÕ okullarÕn federasyon tarafÕndan desteklenmesi
SORUN
- Hentbola olan ilgi hem okul yönetimi hem sporcular anlamÕnda gerekli önem verilmedi÷i
düúünülüyor.
ÇÖZÜM
- Daha çok bütçe ayrÕlarak hentbolun temelini oluúturan alt yapÕnÕn okullardan baúladÕ÷ÕnÕ
düúünerek buralara verilecek ödüllerin hentbolun gelece÷inin temelleri oldu÷unu düúünürsek federasyon
nezlinde belli bir okul baúarÕ yönetmeli÷inin düzenlenmesi
14. Belli antrenör kriterlerini oluúturduktan sonra Süper Lig takÕmlarÕnda daha fazla antrenör çalÕútÕrma
zorunlulu÷u getirilmesi (YardÕmcÕ Antrenör, Kaleci Antrenörü, Kondisyoner, Analizör )
SORUN
- Bizim vitrinimiz olan süper ligde bile belli bir bilgi birikimi ve donanÕmÕna sahip olmayan kiúilerin
takÕmlarÕn baúÕnda antrenör olarak sahaya çÕkmasÕ
ÇÖZÜM
- Federasyon tarafÕndan hassasiyetle
düzenlemenin yapÕlmasÕ

antrenör

kademeleri göz

önüne

alÕnarak gerekli

15. Maç CD lerinin ve istatistiklerinin federasyonda toplanarak bir veri bankasÕnÕn oluúturulmasÕ
SORUN
- Oynanan maçlarÕn sa÷lÕklÕ bir úekilde kamuoyuna aktarÕlamamasÕ
SONUÇ
- Federasyon tarafÕndan yönlendirilecek úekilde maç CD’lerinin çekilip federasyona ulaútÕrÕlmasÕ,
maç istatistiklerinin belirlenecek format do÷rultusunda federasyona gönderilmesi ve internetten rahatlÕkla bu
bilgilere ulaúabilecek düzenlemelerin yapÕlmasÕ
16. Sezon içinde ALL-STAR Organizasyonu gerçekleútirilmesi
SORUN
- OrganizasyonlarÕn az olmasÕ, hentbol sporunu bÕrakan oyuncularÕn hentbolu da bÕrakmasÕ
ÇÖZÜM
- Hentbol sporunu bÕrakmÕú eski úöhretlerden oluúan bölge takÕmlarÕ oluúturulup bunlarÕn kendi
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liglerinin düzenlenmesi. Hentbolu sevdirme ve süreklili÷i anlamÕnda gereklidir.
17. Milli sporcular için sporu bÕraktÕktan sonra federasyon çatÕsÕ altÕnda veya dernek adÕ altÕnda milli
sporcular platformu oluúturulmalÕ
ÇÖZÜM
- Özellikle eski milli sporcularÕn alt yapÕ antrenörlüklerinde görev almalarÕ konusunda ilgili okul,
kulüp ile temaslarda köprü vazifesi görmeli. Federasyon büro ile ilgili birimlerde çalÕútÕrÕlarak onlara öncelik
sa÷lanmalÕ.
18. Okul- aile ve sporcu iúbirli÷inde yardÕmcÕ olunmasÕ
SORUN
- Türkiye’deki e÷itim sisteminin úu anki düzeninden kaynaklanan kopukluk
ÇÖZÜM
- Bu üçgenin kesinlikle bozulmamasÕ, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ ve kulüpler ile bu konuda sÕkÕ iúbirli÷i
yapÕlmalÕ.
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MøNø H., PLAJ H.,ENGELLøLERH., MASTER H., SOKAK H KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri

:

Koray AKGÜLOöLU
Hüseyin ùENOöLU
Ça÷rÕ KAYMAZ

øsmail TARAKÇI
ùenay BAöDATLI
Birol ÜNSAL (RAPORTÖR)

1.A) PLAJ HENTBOLU
1.1. Plaj Hentbolu için Master PlanÕ hazÕrlanmalÕ
- 2009 yÕlÕ için Plaj Hentbolu Antrenör El KitabÕ (Ton Van Linder’in kitabÕ çeviri)
1.2. Plaj Hentbolu için hakem-gözlemci-antrenör e÷itimi ayrÕ tutulmalÕ
1.2.1. Teknik ve idari kriterlerin belirlenece÷i müsabaka yönetmeli÷i, antrenör e÷itimi yönetmeli÷i,
hakem-gözlemci yönetmelikleri úura neticesinde sonuçlandÕrÕlacaktÕr.
1.3. Plaj Hentbolunun okullara inmesi (EHF yardÕmÕ)
1.3.1. Plaj Hentbol Türkiye için ayrÕ bir WEB sayfasÕ oluúturulmasÕ, bir link olarak THF’nin sayfasÕna
eklenmesi
1.3.2. Düzenlenen tüm plaj hentbol turnuvalarÕnÕn listesi çÕkarÕlmalÕ (görev alan hakemlerin listeleri
çÕkarÕlmalÕ), turnuva tarihlerinin çakÕúmamasÕ sa÷lanmalÕ, plaj hentbolunda iletiúimi sa÷layacak özel
sekreteryanÕn oluúturulmasÕ
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1.4. Plaj Hentbol sahasÕ olan illerin tespit edilmesi ve bu illerde bölgesel alt yapÕ turnuvalarÕnÕn
organize edilmesi (yÕldÕz-genç)
1.5. Plaj hentbolu formasÕ, kÕyafeti (üreten úirket) /hummel tarafÕndan örnekler üretilmiú durumda
1.6. A, B vb. kaliteler düzeyinde turnuvalar oluúturularak takÕmlarÕn bu turnuvalarda yer almasÕ
sa÷lanmalÕ ve sonrasÕnda takÕmlar EHF turnuvalarÕna katÕlabilecek
1.6.1. Tüm Plaj Antrenörü, sporcularÕ lisanslÕ hale getirilmelidir.
1.6.1.1. 3 kademede Plaj Hentbolu Antrenörü e÷itiminin gerçekleúmesi
1.6.1.2. Federasyon tarafÕndan tescil edilen uluslar arasÕ turnuvada antrenör, hakem, gözlemci
e÷itmeninin úart koúulmasÕ sa÷lanmalÕ. En kÕsa zamanda bu konu için e÷itmenler belirlenmelidir (EHF
destekli)
1.7. 2009
ùamp.

için

okullar

arasÕ

Plaj

Hentbol

ùampiyonasÕ

düzenlenmeli

(Liseli

Gençler

1. B) PLAJ MøLLø TAKIMI
1.1. Sadece Plaj Hentbolu oynayan, yöneten, çalÕútÕran kiúilerin yer aldÕ÷Õ bir Plaj Hentbol TakÕmÕnÕn
oluúturulmasÕ için çalÕúmalara baúlanmalÕ (Plaj sporcusu yetiútirilmesi için alt yapÕ çalÕúmalarÕ)
1.1.2. THF’nin Plaj Hentboluna bütçe ayÕrmasÕ
1.1.3. Plaj Hentbolu (Uluslar arasÕ turnuvalarÕn tanÕtÕmÕ) için TV’de reklamlarÕn dönmesi
1.1.4. Milli takÕmlarÕn en az 4, 5 yÕldÕzlÕ otellerde konaklamasÕnÕn sa÷lanmasÕ
1.1.5. Plaj Hentbolu için bulunan sponsorlarÕn Salon Hentbolundan ayrÕ tutulmasÕ
1.7. Plaj Hentbol Kamp ve E÷itim Merkezi için Federasyon tarafÕndan bir yer belirlenmelidir.
- Ana merkez Antalya ili olabilir ve farklÕ illerde de kamplar organize edilebilir.
- Plaj Hentbolu kamplarÕ, turnuvalarÕ için Plaj Hentbol SahasÕ olan iller tespit edilmelidir.
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2.

SOKAK HENTBOLU

2.1. Belediyelerle iúbirli÷i ve görüúmeler yapÕlarak Belediyelerin Spor AlanlarÕna Hentbol SahasÕ ve
Portatif Kaleler organize edilmelidir. Bu sahalara okul takÕmlarÕnÕn gelmeleri sa÷lanarak Saha
Koordinatörü olarak Beden E÷t. Ö÷r.’leri ve Üniversite Hentbol UzmanlÕk ö÷rencileri görevlendirilebilir.
2.1.2. Sokak Hentbolu, ildeki Beden E÷itimi Ö÷retmenlerine indirgenmeli ve illerde koordinatör
belirlenerek bu konuyla ilgili seminerler ve çalÕúmalar planlanmalÕdÕr.
3.

MASTER HENTBOLU

3.1. Hentbolu bÕrakan üst düzey yöneticilerin (özellikle hentbolun yo÷un olarak oynandÕ÷Õ illerde yer
alan)gösteri maçlarÕyla bir araya getirilmesi, yönetimde de onlardan yararlanÕlmasÕ. D Spor örne÷i
(Genel YayÕn Yönetmeni/Ali øsmet URAL), EuroD Genel Koordinatörü Kartal Bey vb.
4.

ENGELLø HENTBOLU

4.1. Engelliler hentbolu konusunda bir komisyon kurulmalÕdÕr (THF bünyesinde), bu komisyonda
Tekerlekli Sandalye Hentbol, Zihinsel Engelliler Hentbol ve øúitme Engelliler Hentbol ayrÕ baúlÕklar ve
kurullar halinde de÷erlendirilmeli ve oluúturulmalÕdÕr.
4.2. Engelliler Federasyonu ile bu komisyon aracÕlÕ÷Õ ile iletiúime geçilmeli
4.3. Komisyon kurulumundan sonra THF Web SayfasÕnda verilecek duyurularla kitleye ulaúÕlmalÕdÕr.
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MøLLø TAKIMLAR KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri

: Ali ERøCEKLø
Peter KOVACS
Istvan JUHASZ
Zeki POLAT
Ahmet HET
Hikmet VURGUN

Karaca MÜEZZøNOöLU
Osman ÖZOöLU
Süreyya IùILDAK
Kadir AYAR
Seceattin AYDOö
Mustafa ASLAN (RAPORTÖR)

MEVCUT DURUM :
Milli TakÕm antrenörlerinin görevlendirilmeleri, Teknik Kurulun önerisi ve Federasyon BaúkanÕ (Yönetim
Kurulu onayÕ) tarafÕndan yapÕlmaktadÕr.
Milli TakÕm antrenörleri federasyondaki görevlerini fahri olarak ve de aynÕ zamanda kulüp antrenörü
olarak da sürdürmektedirler.
Milli TakÕmlarda görev alan idari ve yardÕmcÕ kadronun (dr.-masör-psikolog-kondisyoner vs.)
atamalarÕ, Fedrasyon BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan yapÕlmaktadÕr.
Milli TakÕmlarÕn idari ve teknik kadro yapÕlanmalarÕ ile kamp ve müsabaka imkanlarÕ, geçmiú yÕllara
göre, iyileúme oldu÷u görülmüútür.
SORUNLAR :
Milli takÕmlarÕn faaliyetleri ile ilgili, aúa÷Õdaki ana baúlÕklarla tespit edilen genel sorunlarÕ sÕralamak
mümkündür.
a- Milli TakÕmlar idari ve teknik kadrolarÕn yeterli nitelik ve nicelikte olmamasÕ.
b- Milli TakÕmlarÕn antrenman-kamp-müsabaka ortamlarÕnÕn ve olanaklarÕn sa÷lanmasÕ.
c- SporcularÕn seçimi ve çalÕúma úartlarÕ, Milli TakÕm sporcularÕna yönelik yönergenin olmamasÕ.
d- Milli TakÕmlar ve Kulüplerle olan iliúkilerinin durumu.
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ÖNERøLER :
A ) Milli TakÕmlar ødari ve Teknik KadrolarÕn Yeterli Nitelik ve Nicelikte OlmamasÕ
x Milli TakÕmda görev alacak antrenörlerin, özlük haklarÕnÕn kazandÕrÕlarak hizmet alÕnmasÕ. En
az 3 yÕllÕk sözleúmeli çalÕúma ortamÕnÕn sa÷lanmasÕ.
x Milli TakÕmlara ve kulüplere atanacak yabancÕ antrenörlerin en üst düzeyde denkliklerinin
bulunmasÕ, yerli antrenörlerin ise kategorilere (A-Genç-YÕldÕz) göre denkliklerinin belirlenmesi
ve Federasyon tarafÕndan denetiminin yapÕlmasÕ.
x Milli TakÕmlarda yabancÕ antrenörlerin görev ve çalÕúma prensiplerinin tespit edilerek, ileriye
dönük Türk antrenörlerinin yetiúmesinde yardÕmcÕ olmasÕ.
x “Antrenör
Projesi” adÕ altÕnda ilerde Milli TakÕmlarÕnda görev alacak antrenörlerin
yetiútirilmesinin sa÷lanmasÕ.
x Milli TakÕmlarda kondisyoner-istatistik gibi kadronun oluúturulmasÕ ve yetiútirilmesi için
federasyon rehberli÷inde yerli ve yabancÕ uzmanlardan yararlanÕlmalÕ.
x Federasyon, Milli TakÕmlardan sorumlu bir kurulu/yapÕyÕ oluúturarak, görev ve yetkilerini
belirlenemsi.
x Erkek / Bayan Milli TakÕmlarÕnda görev alacak profesyonel kadrolar oluúturulmasÕ. Yaplanma
önerisi : Menejer (1), Baú Antrenör (1), Yrd.Antrenör (2), østatistik Antr. (1), Doktor (1),
Fizyoterapist (1), Kondisyoner (1), Psikolojik DanÕúman (1), Beslenme UzmanÕ (1).
B ) Milli TakÕmlarÕn Antrenman-Kamp-Müsabaka OrtamlarÕnÕn ve OlanaklarÕn Sa÷lanmasÕ.
x Federasyon yönetimi bu konu ile ilgili tüm olanaklarÕ ça÷daú bir anlayÕúla sa÷lamalÕdÕr. Bunun
için gerekli kaynaklarÕ yaratarak yatÕrÕmlarÕ yapmalÕdÕr.
x Milli TakÕmlarÕn tüm kademelerine hizmet verebilecek bir kamp e÷itim merkezi yapÕlmasÕdÕr.
x Milli TakÕm sporcularÕnÕn kamplarda sa÷lÕk kontrolünden geçirilerek testlerinin yapÕlmasÕ.
AyrÕca sa÷lÕk güvencesi sa÷lanarak, kamplar ve müsabakalar da doktor ve hastahane
hizmetlerinden yararlanÕlmalÕdÕr.
x Milli TakÕm ve kulüp faaliyet pro÷ramlarÕnÕn ve önemli maç tarihlerinin dikkate alÕnarak
planlamalarÕn yapÕlmasÕ.
x Özellikle alt yapÕlarda federasyon karmasÕ ve bölgesel kamplarÕn geniú katÕlÕmlÕ yapÕlmasÕ.
x Milli TakÕm çalÕúmalarÕnda kullanÕlacak antrenman ve müsabaka malzemeleri nitelik ve nicelik
açÕsÕndan uluslar arasÕ standartlara uygun olmalÕdÕr.
x Milli TakÕm antrenörleri, kulüplerin teknik sorumlularÕ ile belirli dönemlerde bir araya gelerek,
ortak çalÕúma pro÷ramÕ oluúturmalÕdÕrlar.

C ) SporcularÕn Seçimi ve ÇalÕúma ùartlarÕ, Milli TakÕm SporcularÕna Yönelik Yönergenin
OlmamasÕ.
x Milli TakÕmda yer alan sporcularÕn kendi takÕmlarÕnda sorumluluk almasÕ için çözüm
bulunmaya çalÕúÕlmalÕ.
x Milli TakÕmda yer alan sporcularÕn e÷itim ve özlük haklarÕ sorunlarÕnÕn çözülmesi için,
Federasyon yönetiminin bu konuyla ilgili gerekli kurum ve kuruluúlarla iletiúimin kurulmasÕ.
x Alt yapÕ çalÕúmalarÕnda sadece teknik taktik yönden de÷il, genel e÷itimlerininde ele alÕnmasÕ
sa÷lanmalÕ.
x SporcularÕn seçimide, antrenmanlarda, kamplarda ve müsabakalarda uyulmasÕ gereken
kurallarla ilgili yönergelerin hazÕrlanarak, kulüplere ve sporculara duyurularÕn yapÕlmasÕ.
x Milli TakÕmlarda kÕsa vaadede baúarÕ sa÷lamak için, deneyimli oyunculara da yer vererek
gençlerin yetiúmesi sa÷lanmalÕdÕr. AyrÕca uzun vade içinde plan ve pro÷ram yaparak ilan
edilmelidir.
D ) Milli TakÕmlar ve Kulüplerle Olan øliúkilerinin Durumu.
x Milli TakÕm ve kulüp çalÕúmalarÕ, iki tarafÕn da dayanÕúma ve iúbirli÷i ile içerisinde
yürütülmelidir.
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x
x
x

Milli TakÕmlarÕn daha baúarÕlÕ olabilmesi, kulüplerin ve lig maçlarÕnÕn iyi olmasÕna ba÷lÕ oldu÷u
bilinmektedir. Bu nedenle, zaman zaman Milli TakÕm ve Kulüplerin hedefleri do÷rultusunda,
öncelikler dikkate alÕnmalÕdÕr.
Milli TakÕmlarÕn hazÕrlanan programlarÕ, Federasyonun resmi sitesinde yayÕnlanarak, tüm
kulüplere iletilmelidir. Kulüpler kendi hazÕrlÕklarÕnÕ bu programa göre planlamalÕdÕrlar.
Milli TakÕm sorumlularÕ, kulüplerin yöneticisi, menajeri ve teknik sorumlularÕ ile bir araya
gelerek, genel program ve iyileútirmeye yönelik bir çalÕúma yapmalÕdÕrlar.
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ANTRENÖR EöøTøMø - GELøùøM KURSLARI – DERNEK FAALøYETLERø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri

:

Erkan KAHRAMAN
Hakan GÜNAL
Serdar ELER (RAPORTÖR)

Rüútü ùAHøN
Adnan ÖZTÜRK

ANTRENÖR EöøTøMø
Mevcut durum:
Ülkemizde uygulanan antrenör e÷itimi modeli, daha önce Gazi Üniversitesi BESYO ve GSGM
iúbirli÷i ile hazÕrlanmÕú ve halen uygulanmakta olan 5 kademeden oluúan antrenörlük e÷itim modelidir.,
Antrenörlük belgesi üniversitelerin BESYO ve GSGM’nin açtÕ÷Õ kurslar neticesinde
verilmektedir. AyrÕca denklik iúlemleri sonucunda da antrenörlük belgesi verilmektedir.
Mevcut sistem içinde düzenlenen her kademe antrenörlük kurslarÕna özellikle sezon içinde ve
çok uzun süreli olmasÕ sebebiyle sÕkÕntÕlar do÷urmaktadÕr. AyrÕca BESYO ‘ndan mezun olan ö÷renciler
ve bu kurslardan mezun olan antrenörler arasÕnda da e÷itim süresinin farklÕlÕk göstermesi sebebiyle
farklÕlÕk ve haksÕzlÕk durumu ortaya çÕkmaktadÕr.
øster üniversite ister GSGM’nin kurslarÕnda hentbol branúÕnÕn dÕúÕnda ö÷retim elemanlarÕnÕn
özel ve genel derslere girmesi de ayrÕ bir e÷itim sorunu olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Öneriler:
-Antrenörlük e÷itiminde ilk olarak ve özellikle 4. ve 5. kademe antrenörlük kriterlerinde
ivedilikle EHF ile iletiúim ve organizasyon içine girilerek, RøNCK CONVENTION sistemine
entegrasyonun sa÷lanmasÕ gerekmektedir.
-1.2.3. kademe kurslarÕ için,
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-Üniversiteler ve hentbol federasyonu iúbirli÷i ile hentbol ve hentbol ihtisas derslerine giren
hocalarÕn e÷itimi ve kademelerinin yükseltilmesi,
-MEB ile iúbirli÷i içinde olan okullarda sÕnÕf ve beden e÷itimi ö÷retmenlerine yönelik kurslarÕn
açÕlmasÕ,
-Antrenörlük kurslarÕndaki temel derslerin sÕnavlarÕnÕn genel olarak bir merkez tarafÕndan
hazÕrlanÕp yapÕlmasÕ,
-Kurslarda görev yapacak ve ders vermek üzere ö÷retici antrenör sisteminin devreye
sokulmasÕ ve bu sistemde yer alacak ö÷reticiler için kriterlerin objektif olarak tespit edilmesi,
-Temel derslerle ilgili olarak üniversitelerin uzaktan e÷itim sistemleri ya da yaz okulu
sistemlerini hayata geçirilmesi sa÷lanmalÕdÕr.
Özellikle son on yÕl içinde geliúen ve geliúmekte olan uluslar arasÕ antrenör e÷itimi sistemine
dahil olmak bile baúlÕ baúÕna bir devrim niteli÷inde olaca÷Õ düúünülmektedir.
Federasyonun, özellikle oluúturaca÷Õ e÷itim kurulu ve bunun alt kurullarÕ, bu sistemi hayata
geçirmek ve bunden sonrasÕnda da mevcut antrenörler ve gelecekte antrenör olacaklara bu yolu açma
yolunda çalÕúmalarÕnÕ planlamalÕdÕrlar diye düúünmekteyiz.

GELøùøM SEMøNERLERø
Mevcut durum:
Uygulanmakta olan antrenör geliúim seminerleri federasyon ve antrenörler derne÷i iúbirli÷i
içinde zaman zaman yapÕlmaktadÕr. Bu seminerlere katÕlma zorunlulu÷u olmakla birlikte katÕlmayan
antrenörlerle ilgil herhangi bir uygulama bulunmamaktadÕr.
AyrÕca bu düzenlenen seminerler genel anlamda tüm antrenörlere açÕktÕr. Bu güne kadar
herhangi bir kategori ayrÕmÕ yapÕlmamÕútÕr.
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Bu seminerlerin bir ço÷u yasak savma biçiminde, ihtiyaçlar ve kategoriler ayrÕmÕ ve tespiti
yapÕlmadan yapÕlmak zorunda oldu÷u varsayÕlarak, ilgili ilgisiz ö÷retim elemanlarÕnÕn deste÷i ile
düzenlenmiútir.
Öneriler:
x

Kademeler göre geliúim seminerleri düzenlenmelidir.

x Belirlenmiú hentbol oyun anlayÕúÕnÕn her kademedeki antrenöre o kademeye uygun olarak
hazÕrlanan geliúim seminerleriyle aktarÕlmasÕ gerekir.
x

Seminerlerde düzeylere uygun olarak yazÕlÕ ve görsel materyallere yer verilmesi,

x Milli takÕm faaliyetlerini farklÕ illerde düzenleyip buralarda da bölgesel seminerler
düzenlenmelidir.
x Ulusal ve uluslararasÕ seminerlere çok sayÕda antrenörün katÕlmasÕ için kolaylÕklar
sa÷lanmalÕdÕr.
x UluslararasÕ seminerler katÕlÕmdan sonra bu bilgilerin ve belgelerin di÷er antrenörlere
aktarÕmÕ sa÷lanmalÕdÕr.
x

E÷itim kurulunun bu faaliyetler için ayrÕ bir bütçesinin oluúturulmasÕ gerekmektedir.

Sonuç olarak antrenör geliúim seminerleri bir zorunluluktur. Bu geliúim seminerlerinin
kademeler göz önünde tutularak ciddi bir planlama ve komisyon tarafÕndan günün úartlarÕna ve
hentbolun gerekliliklerine uygun olarak planlanÕp hayata geçirilmeli ve ilgili tüm antrenörlerin katÕlÕmÕnÕn
sa÷lanmasÕ gerekmektedir.
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GELøùøM PROJELERø ve MEB øùBøRLøöø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri

:

Serdar YERELø
Hüseyin TAùCAN
Okan HALAY

ùakir ÖNøZ
Serdar SEYMEN
M. Ali ÇELøKSOY(RAPORTÖR)

MEB ile øùBøRLøöø
Mevcut durum: MEB ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasÕnda protokole ra÷men yeterli iúbirli÷i ve
koordinasyon sa÷lanamamakta ve hentbolun yaygÕnlÕ÷Õ okullarda giderek azalmaktadÕr. øllerde okullar
arasÕ hentbol müsabakalarÕnda takÕm sayÕsÕnÕn çok düúük oldu÷u görülmektedir.
Sorun: MEB ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) arasÕnda yeterli iúbirli÷i ve koordinasyonun
sa÷lanamamaktadÕr.
Çözüm önerileri: Bu soruna iliúkin çözüm önerileri aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr.
1. Belirlenecek pilot il ve okullarda, hentbolun tanÕtÕmÕ, sevdirilmesi ve ilginin çekilmesi
için okul yöneticileri, beden e÷itimi ö÷retmenleri, veliler ve ö÷rencilere tanÕtÕm CD,
VCD ve benzeri materyaller hazÕrlanmalÕ ve buralara ulaútÕrÕlmalÕdÕr.
2. MEB ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasÕndaki mevcut protokolde madde 5’de yer alan “ç”
bendinin içeri÷ine uygun önlemler ve desteklerin “ hazÕrlanacak örnek bir çalÕúma” ile iúe
koúulmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
3. Belirlenecek pilot il ve okullarda THF adÕna görev yapacak bir koordinatör atanmalÕdÕr. Bu
atanacak koordinatör, “Türkiye Hentbol Federasyonu adÕna belirli çalÕúmalar içerisinde
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bulunmuú, 3. kademe ve üstünde lisansa sahip, üniversitelerdeki BESYO’larda ö÷retim
elemanÕ yada denk görevlerde bulunmuú” bireylerden seçilmelidir.

(Türkiye Hentbol

Federasyonu AR-GE Komitesi belirleyebilir)
4. Belirlenecek pilot il ve okullarda THF adÕna görev yapacak koordinatör, kendisi ile
çalÕúabilecek antrenör ve e÷itimcileri seçmelidir. Bu antrenör ve e÷itimciler, “MEB’deki beden
e÷itimi ö÷retmenleri, sÕnÕf ö÷retmenleri ve branú ö÷retmenleri ise 1. kademe hentbol
antrenörlük belgesi, en az 5 yÕl ve üzerinde hentbola emek veren çalÕútÕrÕcÕlarÕndan 2. kademe
ve üstü hentbol antrenörlük belgesi, ya da illerindeki liglerde en az 5 yÕl ve üzerinde takÕm
çÕkartmÕú ve dereceleri olanlar” arasÕndan belge aranmadan seçilmelidir.
5.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafÕndan belirlenen ve akredite edilen antrenör ve
akademisyenlerin MEB’e ba÷lÕ kurumlarda “ yetenek belirleme ve seçimi, hentbol geliúimi
konusunda çalÕúmalar yapmak için” izin verilmesi sa÷lanmalÕdÕr.

6. Belirlenecek pilot il ve okullarda THF adÕna görev yapacak koordinatör, antrenör ve
çalÕútÕrÕcÕlarÕn ücretli olarak çalÕútÕrÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
7. Belirlenecek pilot il ve okullarda THF adÕna görev yapacak koordinatör, antrenör ve
çalÕútÕrÕcÕlarÕn uluslar arasÕ hentbol úampiyonalarÕna, organizasyonlarÕna MEB oluru ve GSGM
tarafÕndan akreditasyonu sa÷lanarak yollanÕp, bu yolla bilgi ve deneyimleri arttÕrÕlmalÕdÕr.
8. THF’nin ilgili birimleri tarafÕndan YIBO ve SHÇEK bulunan bölgeler ve iller tespit edilmeli, pilot
çalÕúmalar öncelikle buralarda baúlatÕlmalÕdÕr.
9. Pilot çalÕúmalar içerisinde belli oranda kolejler ( Anadolu liseleri ve özel kolejler) de dahil
edilmelidir.
10. Belirlenecek pilot ildeki ilkö÷retim okullarÕnÕn 1. ve 2. kademelerinde her yaú grubunda
çalÕúmalar yapÕlmalÕ ve antrenör ve çalÕútÕrÕcÕlar bu anlamda teúvik edilmelidir.
11. øllerde ilkö÷retim okullarÕnda 23 nisan tarihinde, ortaö÷retim okullarÕnda ise 19 mayÕs tarihinde
hentbol festivali ve úenlikleri düzenlenmesi konusunda MEB ve THF arasÕnda iúbirli÷i ve
koordinasyon sa÷lanmalÕdÕr.
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PROJELER
Mevcut durum: Hentbol sporunun, yazÕlÕ ve görsel medyada yer alma sÕklÕ÷ÕnÕn di÷er sporlara göre
(basketbol, voleybol, futbol v.b) daha az yer aldÕ÷Õ görülmektedir. AyrÕca di÷er sporlarda oldu÷u gibi
yeterince model projeler üretilememekte ya da destek sa÷lanamamakta, THF ile hentbol iú görenleri
arasÕnda iletiúim yeterli düzeyde gerçekleúememektedir.
Sorun:
1. Türkiye Hentbol Federasyonu ile medya kuruluúlarÕ arasÕnda yeterli iúbirli÷i ve koordinasyon
sa÷lanamamaktadÕr.
2. Hentbol iú görenleri yeterli model projeler üretememekte ya da Türkiye Hentbol Federasyonu
tarafÕndan projelere yeterli destek sa÷lanamamaktadÕr.
3. Türkiye Hentbol Federasyonu ile hentbol iú görenleri arasÕnda iletiúim ( bilimsel bilgi paylaúÕmÕ,
yurt içi ve dÕúÕ organizasyon bilgileri, v.b) yeterli düzeyde gerçekleúememektedir.

Çözüm önerileri: Bu sorunlara iliúkin çözüm önerileri aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr.
1. Hentbolla ilgili geçmiúe sahip ünlü ve medyatik isimlerin( Can TanrÕyar, YÕlmaz Özdil, Ali øsmet
Ural v.b) görsel ve yazÕlÕ medyada “haydi çocuklar hentbola” gibi slogan içeren bir fragmanda
yer almalarÕ sa÷lanmalÕdÕr.
2. Ülke televizyonlarÕnda çocuklara yönelik TV dizilerinin yapÕlmasÕ yada var olan Selana, Bez
Bebek gibi gençlik dizilerinde hentbolun yer alabilmesi için medya patronlarÕyla THF ve kulüp
temsilcileri iúbirli÷i yapmalÕdÕr.
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3. THF, mevcut belediyelerle iúbirli÷i konusunda protokoller yapmalÕ ve belediyelerin illerdeki
hentbol festivallerine, o ildeki okullarda hentbolun tanÕtÕmÕna ve organizasyonlarÕna katkÕ
sunmasÕnÕ sa÷lamalÕdÕr.
Örn; øllerinde belediyeler açÕk alanlarda, semt aralarÕnda hentbol oyun alanlarÕ yapabilirler.
Buralarda o ilin önemli günlerinde úenlikler, festivaller düzenlenebilir. THF ve Nilüfer
Belediyesinin ortaklaúa gerçekleútirdi÷i proje, di÷er belediyelere örnek olarak sunulmalÕ ve
benzer projeler üretilmesi sa÷lanmalÕdÕr.
4. M. Ali Çeliksoy’un komisyona sundu÷u ve komisyonca uygun görülen “TÜRK HENTBOLUNDA
HENTBOLCU EöøTøM MERKEZLERø MODELø” isimli projenin federasyona iletilmesi ve
uygulanabilmesi konusunda gerekli onayÕn ve iúlemlerin gerçekleútirilmesi sa÷lanmalÕdÕr.
5. øllerdeki müsabakalarda minikler kategorisinde derece elde eden sporculara teúvik amacÕyla
madalya ya da hatÕra olabilecek logolu ürünler verilmelidir. Bu ödüllerin arkasÕnda “EN øYø
OYUNCU-MAÇIN YILDIZI” gibi ibareler yer almalÕdÕr.
6. BasÕn ile iletiúim konusunda iletiúim ve bilgi a÷ÕnÕn geliútirilmesi ve en kÕsa zamanda
federasyonun katkÕsÕyla hentbol e dergi uygulamasÕ iúe koúulmalÕdÕr.
7. Belirlenecek ülkeler ile Avrupa projeleri kapsamÕnda hentbolcu e÷itimi, antrenör
e÷itimi ve milli takÕmlar düzeyinde ortak çalÕúma úartlarÕ yaratÕlmalÕdÕr (Partner,
Foster projesi v.b).
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ÜNøVERSøTE øùBøRLøöø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri

:Yavuz TAùKIRAN
Nilgün VURGUN
Ayla TAùKIRAN (RAPORTÖR)

MEVCUT DURUM
Antrenör e÷itiminde kurslarÕn planlanmasÕ ve uygulanmasÕnda mevcut olan sistemin
düzenlendi÷i görülmektedir. Kurs programlarÕndaki yer alan teorik dersler kursun yapÕldÕ÷Õ bölgedeki
üniversitenin BESYO ö÷retim elemanlarÕ, di÷er uygulamalÕ dersler ise THF tarafÕndan görevlendirilen
ö÷retmen-antrenörler tarafÕndan yürütülmektedir. ølk üç kademe için yapÕlan kurslarÕn neredeyse
tamamÕ bu anlayÕú içerisinde planlanarak uygulanmaktadÕr.
BunlarÕn yanÕ sÕra Üniversitelerin BESYO veya Spor Bölümlerinde hentbol uzmanlÕ÷Õ adÕ
altÕnda verilen dersleri yürüten bazÕ ö÷retim elemanlarÕnÕn Hentbol Federasyonu tarafÕndan kabul
edilen bir sertifikaya sahip olmadÕklarÕ bilinmektedir. Önceki senelerde en az 3. Kademe antrenör
belgesine sahip olanlarÕn uzmanlÕk dersi verebilecekleri úeklinde alÕnan bir karara ra÷men bu durum
de÷iúmiú ve zorunluluk ortadan kalkmÕútÕr.
Üniversitelerin Spor bölümlerindeki hentbol derslerinin verimli ve yaratÕcÕ bir úekilde
yapÕlabilmesi için ilgili ö÷retim elemanlarÕnÕn THF tarafÕndan açÕlan seminerlere iletiúim eksiklikleri
nedeni ile katÕlamadÕklarÕ da bilinmektedir. Bilgilerin yenilenmemesi hentbol e÷itimi alan ö÷renciler için
bu spordan uzaklaúmalarÕna neden olabilmektedir. Keza daha fazla sayÕda çeúitli ö÷retim
materyallerinin kullanÕlamamasÕ da negatif bir görüntü olarak karúÕmÕzda durmaktadÕr.
Üniversitelerimizin Antrenörlük E÷itimi Bölümlerindeki Hentbol UzmanlÕk ders içerikleri çeúitli
farklÕlÕklar göstermektedir. Derslerin içerikleri ve ö÷renim amaçlarÕ da çok çeúitlidir. FarklÕ bölümlerden
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mezun olan ö÷rencilerin ortak bir e÷itim alamadÕklarÕ görülmekte ve içeriklerin uluslararasÕ nitelikleri
taúÕmadÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
Spor bölümlerindeki uzmanlÕk dersleri için prati÷e yönelik çalÕúmalara bakÕldÕ÷Õnda yeterli
okul ve kulüp uygulamalarÕ içinde olunamadÕ÷Õ izlenmektedir. UzmanlÕk e÷itimi alan ö÷rencilerin bu
alandaki eksiklikleri, mesle÷e baúladÕklarÕnda çeúitli sorunlar yaratmaktadÕr.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERøLERø
1.
Bütün Üniversitelerde hentbol e÷itimi veren ö÷retim elemanlarÕ ile “Hentbol E÷iticileri
ToplantÕsÕ” yapÕlmalÕ, ders içerikleri ve ders e÷itim materyalleri a÷ÕrlÕklÕ olarak konuúulmalÕ, bu
toplantÕnÕn bir Üniversite’nin patronajlÕ÷Õnda yapÕlmasÕ için THF tarafÕndan yazÕúmalar ivedi úekilde
sonuçlandÕrÕlmalÕdÕr.
2.
Üniversitelerin spor bölümlerinde/programlarÕnda hentbol dersi vere ö÷retim
elamanlarÕmÕzÕn genel durum de÷erlendirmesini yapmak üzere hazÕrlanmÕú ve ekte bulunan anketin
THF tarafÕndan tüm Beden E÷itimi ve Spor Yüksekokullara / Bölümlere gönderilmesi, makul bir süre
sonunda anket yanÕtlarÕnÕn THF’de toplanmasÕ sa÷lanmalÕdÕr (kademelerinin belirlenmesi, di÷er e÷itim
düzeylerinin belirlenmesi, v.b. amaçlÕ).
3.
Üniversitelerden ve THF’den limitli sayÕda bir çalÕúma grubu oluúturarak tüm
kademeler ve e÷itimler için “Standart Ö÷retim PlanÕ” hazÕrlanmalÕdÕr.
4.
Antrenörlük e÷itimi programlarÕnÕn gözden geçirilmesi (Yeni bir model üzerinde
anlaúÕlmasÕ) ve bunlarÕn Bologna Süreci’ne göre úekillendirilmesi sa÷lanmalÕdÕr.
5.
Antrenör e÷itiminin özellikle çoklu bir katÕlÕmÕn olmasÕ için Uzaktan E÷itim sisteminin
oluúturulmasÕ gereklidir (e-learning).
6.
Yeteneklilerin seçilmesi ve yönlendirilmesi için Üniversitelerin ilgili bölümleri ile bir
arada çalÕúÕlmasÕ, müsabakalarÕn (turnuva, úampiyona, vb.) yapÕldÕ÷Õ yerlerde biyomotor özelliklerin
test edilmesi ve bir norm tablolarÕnÕn geliútirilmesi çalÕúmalarÕ THF tarafÕndan finansÕ karúÕlanarak
düzenlenmelidir. Bu çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕnda Üniversiteli uzman ö÷retim elemanlarÕ ile ortak bir yapÕ
oluúturulmalÕdÕr.
7.
Hentbol federasyonu nasÕl bir antrenör modeli istiyor? Buna yönelik uygulamanÕn
baúlatÕlmasÕ yanÕnda Üniversitelerde derse giren ö÷retim elemanlarÕnÕn hizmet içi kurslara ya da
THF’nin düzenledi÷i seminerlere katÕlÕmÕ zorunlu hale getirilmelidir. Bunun uygulamasÕ yÕlda iki kez
seminer ve bunun en az birine katÕlmasÕ üzerinde yo÷unlaúmalÕdÕr.
8.
Hentbol üzerine yayÕmlanmÕú kaynaklar oldukça az sayÕdadÕr. YapÕlmÕú yayÕnlarÕn
tamamÕnÕn bir veri tabanÕ üzerinde toplanmasÕ ve web’de ortak kullanÕma açÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
9.
BazÕ Üniversitelerimizde standart e÷itim amacÕ ile kullanÕlan mevcut salon koúullarÕnÕn
iyi olmadÕ÷Õ gözlenmektedir. Bu durumun iyileútirilmesi için çeúitli küçük tasarÕm örnekleri hazÕrlanmalÕ
ve bu tüm Üniversiteler tarafÕndan paylaúÕlmalÕdÕr..
10. Hentbolun ne yazÕk ki daha çok tanÕtÕma gereksinimi bulunmaktadÕr. Reklâm,
pazarlama ve halkla iliúkiler birimi oluúturulmalÕ, alanÕn en iyileri ile bir araya gelinerek çeúitli
projeler üretilmelidir (hentbolun tanÕtÕmÕ için en öncelikli ve yapmamÕz gereken bir görev olarak
görmekteyiz). Bunu yapabilmek için, Üniversitelerde hentbol tanÕtÕmÕ ve pazarlamasÕna yönelik ders
veren ö÷retim elemanlarÕnÕn bizim antrenör ve yöneticilerimize yönelik e÷itim vermelerini sa÷layacak
mekanizmalarÕn harekete geçirilmesi gerekmektedir (E÷lenceli hentbol, sokak hentbolu, vb.)
11. Üniversitelerde mevcut olan performans laboratuarlarÕnda hentbola yönelik çok az
sayÕda çalÕúma yapÕldÕ÷Õ izlenmektedir. Çeúitli performans de÷erlendirmeleri için teknolojiye sahip
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Üniversitelerimizde kulüp veya milli takÕmlarÕmÕzÕn testlerinin yapÕlmasÕ bir plan dâhilinde
gerçekleútirilmelidir.
12. YazÕlÕ ve görsel içerikli yayÕn eksikli÷ini fazlaca hissedilmektedir. THF tarafÕndan
yayÕmlanacak bir e-dergi hazÕrlanmalÕ ve bunun için Üniversitelerden destek alÕnmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
Bunun yanÕnda çeúitli kademelerde yer alan kulüp ve milli takÕm yöneticilerinin yetiútirilmesinde
üniversitelerin spor yöneticili÷i programÕndaki çeúitli bilimsel toplantÕlara katÕlmalarÕnÕn sa÷lanmasÕ
üzerine çalÕúÕlmalÕdÕr (Fair-Play, Spor Psikolojisi, Sponsorluk, Pazarlama, øletiúim, vb. )
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HAKEM-GÖZLEMCø GELøùøMø KOMøSYONU
Komisyon Üyeleri

:

:Mehmet ÖNDER
Ali ATALAY
Barbaros YILMAZ
Hakan ALTAN
Kürúat ERDOöAN
øbrahim ÖZDENøZ
Ayhan GÖK
Mehtap ùøMùEK
PÕnar ÜNLÜ
Seddi ÇELøK
Kenan GÖKMEN (RAPORTÖR)

1-EöøTøM
Mevcut durum 1: Hakem ve gözlemci e÷itim semineri sezon öncesinde yÕlda bir defa yapÕlmaktadÕr.
Sorunlar:
x
x

YÕlda bir defa ,yaklaúÕk iki gün süren hakem ve gözlemci e÷itim semineri zaman olarak son
derece yetersizdir.Hafta sonlarÕ yapÕlan seminerin ilk gününde kural ve yorum e÷itimi;ikinci
gününde ise fiziki test yapÕlmaktadÕr.
DolayÕsÕyla iki güne sÕ÷dÕrÕlan e÷itim seminerinin çok faydalÕ olmasÕ beklenemez. Türkiye’nin
de÷iúik illerinden gelerek bir bölgede toplanan hakem ve gözlemcilerimiz,zaten yol yorgunlu÷u
ile seminere katÕlmaktadÕrlar.Bu durumda zaten verimli olmalarÕ beklenemez.

Çözüm önerileri:
x

E÷itim seminerlerinin sayÕsÕ mutlaka artÕrÕlmalÕdÕr. Genel çerçevede,sezon öncesi,devre arasÕ
ve sezon sonrasÕ olmak üzere yÕlda üç defa yapÕlmasÕ ve bu seminerlerin sürelerinin dört
günden az olmamasÕ gerekmektedir.
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a-Sezon öncesi semineri:
Sezona hazÕrlÕk amaçlÕ olup,bir önceki sezon içerisinde tespit edilen aksaklÕklarÕn hakem ve
gözlemcilere aktarÕlmasÕ ve bu aksaklÕklarla ilgili gerekli e÷itimin verilmesi gerekir.Bu seminerin bir
turnuva ile birlikte gerçekleútirilmesi daha faydalÕ olur.
b-Devre arasÕ semineri:
x
x

UluslararasÕ hentbol oyun kurallarÕnda oluúan de÷iúiklikler, hakem ve gözlemcilere bu
seminerde aktarÕlÕr.
Sezonun birinci devresi de÷erlendirilir ve tespit edilen aksaklÕklar haken ve gözlemcilere
aktarÕlÕr.

c-Sezon sonu semineri:
x
x
x

Bütün sezonun de÷erlendirilmesi ve aksaklÕklarÕn hakem ve gözlemcilere aktarÕlmasÕ sa÷lanÕr.
Bir sonraki yÕlÕn e÷itim seminerleri programÕ hazÕrlanÕr. BunlarÕn dÕúÕnda MHK tarafÕndan
kriterlere uyan genç hakemler için yÕlda iki defa; bir tanesi uluslar arasÕ, di÷eri de ulusal olmak
üzere seminerler verilmelidir.
Seminerler hakemler için ayrÕ gözlemciler için ayrÕ verilmelidir. Sezon arasÕ seminerinin birlikte
verilmesi faydalÕ olacaktÕr.

Mevcut durum 2: Hakem ve gözlemci e÷itimi için mevcut görsel e÷itim meteryalleri son derece az.
Sorunlar:
x

MHK’ nin elindeki görsel e÷itim materyalleri az oldu÷u için seminerlerde doyurucu e÷itim
verilememektedir.

Çözüm önerileri:
a- Hakem ve gözlemci e÷itimiyle ilgili güncel e÷itim meteryalleri EHF ve IHF den federasyon tarafÕndan
sa÷lanarak MHK nin kullanÕmÕna sunulmalÕdÕr.
b- E÷itim kurulunca hazÕrlanan CD lerin hakem ve gözlemcilere ulaútÕrÕlmasÕ gerekir.
2- PROJELER
Mevcut durum; Günümüzde sadece il müdürlüklerinin iste÷i do÷rultusunda hakem kurslarÕ
açÕlmaktadÕr.Bu kurslarda baúarÕlÕ olanlar illerinde aday hakem olarak görev yapabilmektedirler.
Sorunlar;
Sadece il müdürlüklerinin düzenledi÷i bu kurslar son derece yetersiz kalmaktadÕr.Bu kurslara genelde
bölgelerindeki üniversitelerde ö÷renim gören ö÷renciler katÕlmakta yada hentbol camiasÕndaki belirli
kiúilerin yakÕnlarÕ katÕlmaktadÕrlar.Ö÷renciler mezun olunca bulunduklarÕ bölgeden baúka bir bölgeye
gitmektedirler ve genelde hakemlikleri son bulmaktadÕr.YakÕnlarÕ vasÕtasÕyla kurslara katÕlanlar ise
hentbolun dÕúÕndan geldikleri için çok fazla baúarÕlÕ olamamaktadÕrlar.
Çözüm önerileri;
a- Aktif sporcularÕn hakem kurslarÕna katÕlmalarÕ sa÷lanmalÕdÕr.AynÕ zamanda illerinde hakemlik
yaptÕrÕlarak hakemlikleri geliútirilmelidir.Aktif sporculuk yaúamlarÕnÕ sonlandÕrdÕktan sonrada,MHK

65

tarafÕndan de÷erlendirmeye alÕnarak klasman hakemi yapÕlabilirler.Böylelikle hem hakemlik kalitesi
yükselmiú olur,hemde hakem bulmada yaúanan zorluklar aúÕlmÕú olur.
b- Üniversitelerin beyso bölümleriyle anlaúarak,protokol çerçevesinde hentbol hakemlik dersini
seçmeli ders olarak almalarÕ sa÷lanmalÕ.Dersten geçer not alan ö÷rencilere federasyon tarafÕndan
aday hakemlik sertifikasÕ verilmelidir.
c- Gelecek vadeden genç hakem çiftlerine tecrübeli hakemler tarafÕndan özel e÷itim verilerek
geliúimlerine katkÕda bulunulabilir.
d- Mentör (danÕúmanlÕk) sistemi geliútirilmelidir.
e- Sezon öncesi semineri sonrasÕ klasman dÕúÕ kalan hakemlere bölgesel seminerler verilmelidir.
3-FEDERASYON TARAFINDAN HAKEM VE GÖZLEMCø EöøTøMø øÇøN AYRILAN BÜTÇE:
Mevcut durum; Federasyon bütçesinden ayrÕlan ödenek, merkez hakem kuruluna yeterli olarak
kullandÕrÕlmamaktadÕr.
Sorunlar; Federasyon tarafÕndan hakem ve gözlemci e÷itimi için ayrÕlan bütçe MHK nin kullanÕmÕna
yeteri kadar sunulmadÕ÷Õ için yeterli derecede e÷itim seminerleri düzenlenememektedir ve görsel
materyaller sa÷lanÕlamamaktadÕr.
Çözüm önerileri:
a- Federasyon tarafÕndan MHK ye yeterli bütçe ayrÕlmalÕ ve tamamÕ MHK’nin kullanÕmÕna açÕlmalÕ.
b- MHK ye ayrÕlan bütçeden baúarÕlÕ genç hakemlere federasyon tarafÕndan e÷itim bursu verilmeli.
HAKEM VE GÖZLEMCøLERøN MADDø SORUNLARI
Mevcut durum: Hakem ve gözlemci ücretleri günümüz úartlarÕnda son derece yetersizdir.
Sorunlar: Düúük ücretlerden dolayÕ hakem ve gözlemciler görevlerine gerekli önemi
vermemektedirler. Yeni açÕlan hakem ve gözlemci kurslarÕna yeterli derecede ilgi olmamaktadÕr.
Çözüm önerileri:
a- Ücretlerin her yÕl belirli oranda artÕrÕlmasÕ gerekir.
b- Maçlarda görev yapacak hakem ve gözlemcilerin konaklamalarÕ,ev sahibi takÕmlar tarafÕndan
sa÷lanmalÕ.Böylelikle konaklama ücretlerini ceplerinden karúÕlayan hakem ve gözlemcilere ek katkÕ
sa÷lanmÕú olur.
c- Türkiye kupasÕ karúÕlaúmalarÕnda ve federasyonca belirlenen di÷er kupa karúÕlaúmalarÕnda hakem
ve gözlemcilere en üst lig ücretleri ödenmeli.
d- Bölgesel seminerlerde görev yapacak ö÷retim elamanlarÕnÕn ders ücretleri ve yolluklarÕ federasyon
tarafÕndan ödenmeli.
e- Hakem ve gözlemci ücretlerinin görev yapan kiúilerin hesaplarÕna yatÕrÕlmasÕnda büyük aksaklÕklar
ve gecikmeler olmaktadÕr. Maç ücret bordrolarÕ düzenlendikten sonra mail yoluyla hakem ve
gözlemcilere iletilmeli.
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HAKEM VE GÖZLEMCøLERE SPONSOR KATKISI
Mevcut durum: Hakem ve gözlemciler maçlara giderken farklÕ kÕyafetler giymektedirler.
Sorunlar: FarklÕ kÕyafetler görüntü olarak pek hoú görünmemektedir.
Çözüm önerileri: Hakem ve gözlemcilerin maç kÕyafetleri ve maçlara giderken giymeleri için tek tip
kÕyafetler sa÷lanmalÕ. Bu sorun federasyonun bulaca÷Õ sponsorlar kanalÕyla gerçekleútirilebilir.
Böylelikle hakem ve gözlemcilerimiz saha dÕúÕnda da federasyonumuzu en iyi úekilde temsil etmiú olur.
HAKEM, GÖZLEMCø VE FEDERASYON TEMSøLCøLERøNE SøGORTA GÜVENCESø
Mevcut durum: Bu sezon ilk defa federasyon tarafÕndan hakem ve gözlemciler için ferdi kaza
sigortasÕ yaptÕrÕldÕ.
Sorunlar: Görev aldÕklarÕ maçlara gitmek için sürekli yolculuk yapan hakem ve gözlemcilerimiz büyük
risk altÕndadÕr.
Çözüm önerileri: Hakem, gözlemci ve federasyon temsilcileri gerek sponsor, gerekse federasyon
tarafÕndan mutlaka sigortalanmalÕdÕr. Böylelikle olabilecek istenmeyen durumlarda sahip olunan kaza
sigortasÕ ile bir nebze olsun yaralar sarÕlabilir.
HAKEM VE GÖZLEMCø DERNEöøNøN DAHA FAAL HALE GETøRøLMESø
Mevcut durum: Hakem ve gözlemciler iste÷e ba÷lÕ olarak derne÷e üye olmakta ve yÕllÕk 50 TL aidat
ödemektedirler.
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Sorunlar: Hakem ve gözlemciler derne÷e üyelik konusuna ilgi göstermemektedirler. Bu durumda
hakem ve gözlemciler arasÕnda birlik ve beraberlik sa÷lanÕlamamaktadÕr.
Çözüm önerileri:
a- Faal hakem ve gözlemcilerin derne÷e üyelikleri zorunlu olmalÕdÕr.
b- Üye olmayanlara ve üyelik aidatlarÕnÕ yatÕrmayanlara MHK görev vermemelidir.
c- Sezon baúÕnda federasyon tarafÕnda hakem ve gözlemci lisanslarÕ için alÕnan vize ücretleri derne÷e
aktarÕlmalÕ.
d- Federasyon faaliyetleri programÕnda yer alan özel turnuvalar,Türkiye ùampiyonalarÕ,Türkiye
KupasÕ,Türkiye Ligi final maçlarÕ sonrasÕ düzenlenen ödül törenine hakemlerin ve gözlemcilerinde dahil
edilmesi ve ödül verilmesi.
e- Antrenörler derne÷i ile birlikte ortak seminerler düzenlenmeli.
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ÖRNEK SUNUM 1 (Yrd. Doç. Dr. Murat Bilge)
ÖRNEK ALT BAùLIKLAR
•

EöøTøM GÖRSEL MATERYALø (TÜRKÇE)

•

EöøTøM YAZILI MATERYALø (TÜRKÇE)

•

ANTRENÖRLÜK GELøùøM KURSLARI

•

ANTRENÖR KADEME KURSLARI

•

HENTBOLUN TANITIMI

•

YETENEK SEÇøMø MODELø

•

MøLLø TAKIM ANTRENÖR YAPILANMASI

•

GELøùøM PROJELERø

•

RINCK CONVENTION

EöøTøM GÖRSEL MATERYALø
Mevcut Durum
Hali hazÕrda mevcut olan görsel materyaller
1. Antrenör geliúim kurslarÕnda hocalarÕmÕzÕn hazÕrlamÕú oldu÷u ilgili konu görsel materyalleri
2. YabancÕ hocalardan temin edilen görsel materyaller (genellikle yabancÕ dilde)
3. ønternet üzerinden temin edilebilen görsel materyaller (genellikle yabancÕ dilde)
Sorunlar
1)Federasyonumuz bünyesinde hazÕrlanan ve uzmanlar tarafÕndan ortak bir formasyonla
úekillendirilmiú bir çalÕúma olmadÕ÷Õndan, tamamen kiúisel çabalarla gerçekleútirilen geliúim çabalarÕ
2)Bu sebeple ülke genelinde bu hizmetin sa÷lanamayÕúÕ
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3)Özellikle alt yapÕlarda Beden E÷itimi Ö÷retmenlerinin iúlerini kolaylaútÕrmak ve katÕlÕmÕ artÕrmak
adÕna bu hizmetin verilme gereklili÷i
Çözüm Önerileri. EöøTøM GÖRSEL MATERYALø (TÜRKÇE) HAZIRLAMA PLANI
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ÖRNEK SUNUM 2 (Dr Zeki PEHLİVAN)

ÖRNEK SUNUM 2 (Dr Zeki PEHLøVAN)
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ÖRNEK SUNUM 3 (Yrd Doç Dr Serdar ELER)
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ÖRNEK SUNUM 4 (Ö÷r Gör Mehmet Ali ÇELøKSOY)
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ÖRNEK SUNUM 5 (Hüseyin GÜZEY)
ALT YAPIDA ÇÖZÜM ÖNERøLERøNøN AÇILIMI
1- østanbul ilinden ileriye dönük sporcularÕn yetiúip A Milli takÕmlara gelebilmesi için iúçi ve memur
ailelerinin bulundu÷u semtlerdeki ølkö÷retim okullarÕ ve düz Liseler devreye sokulmalÕ.
2- øzmir, Ankara, Eskiúehir, Trabzon, Konya ve Adana illerinde halen faal olarak çalÕúan, Hentbolun
içersinde yer alan, Hentbola hizmet etmiú deneyimli antrenörlere illerindeki karma çalÕúmalarÕnda
Koordinatörlük görevi verilmelidir.
3- Bursa, BalÕkesir, Edirne, KÕrklareli, Tekirda÷, Sakarya ve Kocaeli illerindeki Balkan Kökenli aile
çocuklarÕ mutlaka Hentbola kazandÕrÕlmalÕ, bu illerde donanÕmlÕ ve gelecek vaat eden antrenörler bu
proje içersine alÕnmalÕ.
4- Potansiyeli fazla olan illerde Minik, Küçük, YÕldÕz ve Genç takÕmlarÕ çalÕútÕrmak üzere 1 Koordinatör
nezaretinde 5-6 antrenörün görev yapmasÕnda yarar var. Hem antrenör e÷itimi, hem de sporcu e÷itimi
bu süre içersinde gerçekleúmiú olur.
5- Potansiyeli az olan illerde 1 Koordinatör nezaretinde 2 antrenör yeterli olur kanÕsÕndayÕm.
6- Federasyon tarafÕndan oluúturulan karmalar, e÷er istenirse kulüplere antrenörleri ile birlikte
devredilebilir. Bu devir ve transfer sÕrasÕnda Hentbol Federasyonu katkÕ anlamÕnda para talep edebilir.
7- Oluúturulan karmalardan oyuncu almak isteyen kulüpler Federasyona oyuncu baúÕna transfer ücreti
ödemelidir.
8- KarmalarÕn belirlenen illerde yapÕlanmasÕnÕ sa÷lamak amacÕ ile mutlaka bir sponsorla anlaúma
yapÕlmalÕdÕr.
9- Karmalarda bulunan sporcular yaz aylarÕnda øzcilik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü÷ünün deniz
kÕyÕsÕ øl ve ølçelerde bulunan Gençlik kamp merkezlerinde 10-15 günlük kamplara alÕnmalÕ, kültürel ve
sosyal anlamda geliúmeleri sa÷lanmalÕdÕr.
10- øllerde çalÕúan karma antrenörlerine kariyer ve antrenörlük kademelerine göre 500,750 ve 1000TL. baúlarÕnda bulunan Koordinatör antrenörlere de antrenörlük kademelerine göre 1000-1500-TL. 12
ay üzerinden maaú ödenmelidir.
11- øller de görevlendirilen Koordinatör ve antrenörlerle 1 yÕllÕk sözleúmeler yapÕlmalÕ. Problem yoksa
ikinci yÕlda devam etmeleri sa÷lanmalÕdÕr.
12- Alt yapÕlarÕn ve karmalarÕn baúÕnda bulunacak Teknik sorumlunun yetkileri olmalÕ, 3-4 yÕllÕk
sözleúme ile uzun vade çalÕúmasÕ sa÷lamalÕ, 4.000 – 5.000- TL. maaú almalÕ, otel, yol ve telefon
giderleri karúÕlanmalÕdÕr.
13- ølkeli davranmayan ve çalÕúmalarda sorun çÕkaran antrenörlerin görevlerine kesinlikle son
verilmelidir.
14- Teknik sorumlunun baúkanlÕ÷Õnda 3 – 4 kiúiden oluúan Teknik Komite oluúturulmalÕdÕr.
15- 1. DeplasmanlÕ lig de oynamaya baúlayan øl karmalarÕnÕn deplasman giderleri Federasyon
tarafÕndan karúÕlanmalÕ, bir sponsorla anlaúarak ismi 1. Lig’e verilmeli, DeplasmanlÕ lig de oynayan
takÕmlarÕn masraflarÕ buradan karúÕlanmalÕdÕr.
16- Antrenörler için yapÕlan kurs, seminer ve sempozyumlardan katkÕ payÕ alÕnmalÕ, bu katkÕ paylarÕ Alt
yapÕlar için harcanmalÕdÕr.
17- Teknik Komite BaúkanÕ her hafta illerde yapÕlan çalÕúmalarÕ yerinde görmeli ve denetlemeli, varsa
sorunlarÕ gidermelidir.
18- Teknik Komite BaúkanÕ ekibi ile birlikte YÕldÕz ve Genç Milli takÕmlarÕn sorumlusu olmalÕdÕr.
19- Bu proje EHF ‘ye sunulmalÕ, projenin parasal ve malzeme yardÕmÕ olarak desteklenmesi
sa÷lanmalÕdÕr.
20- Üniversitelerle iúbirli÷i yapÕlarak yetenek seçim modeli belirlenmelidir.
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ÖRNEK SUNUM 6 (Ö÷r Gör Mehmet Ali ÇELøKSOY)
TÜRK HENTBOLUNDA
HENTBOLCU EöøTøM MERKEZLERø MODELø
GøRøù
Dünya’da hentbolda baúarÕlÕ ülkelere bakÕldÕ÷Õnda, baúarÕlarÕnÕn altÕnda uzun yÕllar kabul edilen
modele ba÷lÕ, Õrksal özelliklerin dikkate alÕndÕ÷Õ istikrarlÕ ve bilimsel bir çalÕúmanÕn etkisi oldu÷u
görülmüútür.
Ülkemizde de hentbol sporu için bilimsel ve iúlevselli÷i olan, ülke de÷erlerimize uygun
hentbolcu yetiútirme modelinin oluúturulmasÕ (yetenekli hentbolcu belirleme-yetiútirme kriterlerinin
oluúturulmasÕ, uygulanmasÕ) yadsÕnmaz bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Alt yapÕ hentbol e÷itimi
çalÕúmalarÕna iúlevsellik kazandÕrabilmek ise, gerçekleútirilecek bilimsel araútÕrmalar destekli takÕm
çalÕúmalarÕna

ba÷lÕdÕr.

Hentbolun

geliúmesinde

ve

ülke

genelinde

yaygÕnlaúmasÕnda

can

damarlarÕndan birisi olan alt yapÕ çalÕúmalarÕ, bugüne kadar Türkiye’de her dönem federasyon
yönetimlerinin dikkatini çekmiú, gündeme gelmiú ancak bu konudaki çalÕúmalarda pek bir mesafe kat
edilememiútir. Alt yapÕ çalÕúmalarÕnda do÷ru felsefeye iliúkin model yapÕlandÕrÕlmadÕkça ne performans
sporcusu yetiútirilebilecek ne de branúta arzulanan yÕldÕz sporcular ortaya çÕkarÕlabilecektir. Bu
gereksinimden yola çÕkÕlarak ivedi olarak bilimsel projeler üretilmeli, ilgili birimlerle tartÕúÕlmalÕ ve son
úekli verilip uygulamaya geçirilmelidir. Projelerin uygulanmasÕ aúamasÕnda, alt yapÕlarÕn (bina, tesis,
araç-gereç, donanÕmlar, v.b) hazÕr olmasÕ, bilimsel ve Õrksal kriterlere uygun seçilmiú sporcular ve
nitelikli yöneticilerle, antrenörlerle, ekiplerle çalÕúmak, projelerin baúarÕsÕna katkÕ sa÷layacaktÕr.
AMAÇ
Projenin amacÕ, ülke olanaklarÕ do÷rultusunda hentbolcu yetiútirme modeli oluúturmak; model
do÷rultusunda yetiútirilecek yetenekli ve yÕldÕz hentbolcularÕ Türk hentboluna kazandÕrmaktÕr.
ÖNEM
Ülkelerin alt yapÕda kendilerine uygun modelleri uyguladÕklarÕnda yÕldÕz ve yetenekli
sporcularÕn ortaya çÕktÕ÷Õ görülmektedir. Alt yapÕdaki çalÕúmalarÕn o ülke úartlarÕna uygunlu÷u da çok
önemlidir. Bu nedenle Türkiye’de uygulanmasÕ için önerilen alt yapÕ projelerinin bilimsel açÕdan nitelikli
olarak hazÕrlanmasÕ gerekmektedir. Bu projeyle ülke olanaklarÕ do÷rultusunda hentbolcu yetiútirme
modelin oluúturulmasÕna, ayrÕca alt yapÕ çalÕúmalarÕnda bilimsel yetenek seçim kriterlerince uygunlu÷u
belirlenmiú hentbolcu adaylarÕnÕn seçimi ve yetiútirilmesinde yararlÕ olaca÷Õ umulmaktadÕr.
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KOORDøNE EDøLECEK KURUMLAR
Türkiye Hentbol Federasyonu, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, Gençlik Spor Genel
Müdürlü÷ü, Gençlik Spor øl Müdürlükleri, Üniversite Rektörlükleri ve rektörlü÷e ba÷lÕ Beden E÷itimi ve
Spor Yüksekokulu Müdürlükleri ve Kulüpler.
SINIRLILIKLAR
1. Önerilen proje, Türkiye Cumhuriyeti Spordan Sorumlu Devlet BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ Gençlik ve
Spor Genel Müdürlü÷ü olanaklarÕyla sÕnÕrlÕdÕr.
2. Önerilen projede görev alacaklarÕn unvanÕ ve sayÕsÕ, projede belirtilen sayÕ ve unvanlarla
sÕnÕrlÕdÕr.
3. Önerilen projenin uygulanaca÷Õ il ve bölgeler, THF (Türkiye Hentbol Federasyonu)’nun
belirleyece÷i sayÕ ile sÕnÕrlÕdÕr.
4. Önerilen projenin uygulanaca÷Õ bölgedeki merkezlerde e÷itilecek sporcular, o bölgenin
olanaklarÕyla sÕnÕrlÕdÕr.
TANIMLAR
Yetenek: branúa özgü fiziksel, motorsal ve mental yetilere sahip olan birey.
Hentbol okullarÕ: yetenekli hentbolcularÕn seçimi için belirlenmiú olan alt yapÕlarÕ uygun ilkö÷retim
okullarÕ.
Hentbolcu e÷itim merkezleri: belirlenen yeteneklerin e÷itimleri dahil her türlü ihtiyaçlarÕnÕn sa÷landÕ÷Õ
merkezler.
ORGANøZASYON
Türk hentboluna uygun yetiútirme modelinin oluúturulmasÕnda, ayrÕca alt yapÕ çalÕúmalarÕnda
bilimsel yetenek seçim kriterlerince uygunlu÷u belirlenmiú hentbolcu seçimi ve yetiútirilmesi konusunda
yetkin olabilecek bir kurul oluúturulmalÕdÕr ( THF teknik-e÷itim kuruluna ba÷lÕ yada ba÷ÕmsÕz bir kurul).
Kurulun Görevleri ve SorumluluklarÕ
*Türk Hentbolcusu için genelleútirilmiú bilimsel geçerli÷i olan fiziksel ve beceri kriterleri ile
motorsal test bataryalarÕnÕn ölçütlerini belirlemek
*

SporcularÕn

antrenman

yönlendirilmelerinin

yapÕlabilmesi

için

fizyolojik

performans

parametrelerin ölçülece÷i laboratuarlarÕnÕn alt yapÕsÕnÕ ve donanÕmÕnÕ oluúturmak
*Yetenek tabanÕnÕ geniú tutup fazla sayÕda sporcuyu fiziksel yeterlilik ve beceri açÕsÕndan
kriterlere uygunlu÷unu test edebilmek ve yetenekli olanlarÕ tespit edebilmek
* Yeteneklerin, geliútirilebilece÷i antrenman ortamlarÕnÕ sa÷layabilmek
*Yeteneklerin, antrenman ortamlarÕnda kullanacaklarÕ araç-gereç materyalleri sa÷layabilmek
*Seçilen sporcularÕ, hentbolun temel e÷itim basama÷Õnda bilimsel antrenman içerikleriyle
e÷itebilmek ve istenilen performansa yöneltebilmek
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*Hentbolcu e÷itim merkezlerinde sporcularÕ modele uygun aynÕ hentbol felsefesi, oyun anlayÕúÕ ve
kurallarÕ hakkÕnda bilgilendirebilmek
*Hentbolcu e÷itim merkezlerinde sporcularÕn e÷itiminde kullanÕlacak görsel ve yazÕlÕ materyalleri
hazÕrlamak
* Hentbolcu e÷itim merkezlerinde görevlendirilecek yöneticileri, antrenörleri ve ekibi uluslar arasÕ
standartlarda seçmek ve e÷itmek
*Yeteneklerin düzenli aralÕklarla sa÷lÕk kontrollerini gerçekleútirebilecek sa÷lÕk ekibi ve
laboratuarlarÕnÕ oluúturmak
* Hentbol E÷itim Merkezleri arasÕnda yÕlda 2 kez ( úubat tatili, yaz aylarÕ) turnuva düzenlemek
*

Turnuva sonunda milli kamplara davet edilecek baúarÕlÕ sporcularÕ belirlemek

* Hentbol e÷itim merkezlerinde görevli antrenörlerden kimlerin yukarÕda söz edilen milli kamplara
davet edilece÷ine karar vermek
* Hentbol E÷itim Merkezlerinde görev alan antrenörlere yÕlda 4-5 kez merkezlerinde teorik ve
uygulama e÷itimi vermek
Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ ve THF arasÕnda karúÕlÕklÕ yapÕlan protokol do÷rultusunda teknik –e÷itim
kurulunun kendi içinde oluúturaca÷Õ alt izleme komisyonlarÕ, seçilen bölge ve pilot illerde belirlenen
ilkö÷retim okullarÕnÕ taramalÕdÕr. O ildeki ilkö÷retim 1. ve 2. kademe müsabakalarÕnÕ izlemelidir. Bunun
gerçekleútirilebilmesi için; pilot iller ve bölgelerde, üniversitelerdeki hentbol uzmanlarÕna, alt yapÕda
çalÕúan en az 2. kademe belgesine sahip antrenörlere ve nitelikleri uygun(hentbol uzmanlÕk mezunu
beden e÷itimi ö÷retmenlerine yada en az 1. kademe belgeye sahip, hentbolla ilgilenen sÕnÕf
ö÷retmenlerine sorumluluk verilebilir. Bu kiúiler, okullardaki tespitlerinde ve müsabakalarda fiziksel
özellikler ve sergiledi÷i beceri açÕsÕndan öne çÕkan, gelecekte yÕldÕz olabilecek 10-16 yaú arasÕ
hentbolcularÕ belirleyecek ve isimleri THF’deki ilgili birime bildirecek ve bu sporcularÕn merkezlere
alÕnmalarÕ için iúlemler baúlatÕlacaktÕr. Bu tespitlerde THF’ deki teknik-e÷itim kurulunun belirledi÷i
fiziksel seçim kriterleri (boy, kilo, avuç içi büyüklü÷ü, kalÕtÕmsal özellikler v.b.) ile sergilenen becerinin
niteli÷i dikkate alÕnmalÕdÕr.
Belli bölgede yer alan illerdeki hentbolcular, “hentbolcu e÷itim merkezleri” olarak hazÕrlanan
pilot ilde toplanmalÕdÕr. Hentbol e÷itim merkezleri, yakÕn birkaç ildeki yetenekli ve yÕldÕz adayÕ
hentbolcularÕn toplandÕ÷Õ yerler olmalÕdÕr. Tespit edilen sporcularÕn aileleriyle iliúki kurulmalÕ, proje
anlatÕlmalÕ ve çocuklarÕn her türlü gereksiniminin(e÷itim, sa÷lÕk, barÕnma, beslenme, v.b) devlet
garantisi altÕnda oldu÷u anlatÕlmalÕdÕr. Belirlenecek günlerde çocuklarÕ hakkÕnda psikolog ve
ö÷retmenlerinden, antrenörlerinden bilgi almalarÕ ve çocuklarÕyla görüúmeleri sa÷lanmalÕdÕr.
Hentbolcu adayÕnÕn uzman antrenörler tarafÕndan hentbol e÷itimi hem de örgün e÷itim sistemi içinde
okullarda e÷itim görme devamlÕlÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ konusunda Milli E÷itim øl Müdürlükleri ile ortak
çalÕúÕlmalÕdÕr. Hentbolcu adayÕnÕn sergiledi÷i beceri kadar akademik baúarÕsÕ da dikkate alÕnmalÕ ve bu
konunun üstünde Õsrarla durulmalÕdÕr. Bu konuda gerekirse ailesiyle iúbirli÷i yapÕlmalÕdÕr. Hentbol
E÷itim Merkezleri için úu anda Gençlik ve Spor øl Müdürlüklerinin kontrolünde olan Sporcu E÷itim
Merkezleri binalarÕnÕn (yatakhane, yemekhane, etüt salonlarÕ, konferans salonlarÕ) kullanÕlmasÕ
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düúünülmelidir. Türkiye’de ilk aúamada, belirlenecek bir çok ilin yer alaca÷Õ 3-4 pilot bölgede ( øç
Anadolu, Ege, Akdeniz ve Do÷u Anadolu) Hentbol E÷itim Merkezlerinin oluúturulmasÕ düúünülebilir.
Hentbolcu Yetiútirme Modeli Uygulama ølkeleri
*Öncelikle Türk insanÕnÕn yapÕsÕna, e÷itim sistemine uygun gerçekleútirilmesi düúünülen hentbol
e÷itimine iliúkin uzak, genel ve özel hedefler ile zaman periyotlarÕ belirlenmelidir.
* Hentbol Federasyonu tarafÕndan belirli illerin oluúturdu÷u pilot bölgeler seçilmeli ve bu
bölgelerde birer bölge koordinatörü belirlenmelidir. Bölge koordinatörleri de hentbolcu e÷itim
merkezlerinde görev yapabilecek niteli÷e sahip (øl Koordinatörü, Baú Antrenör, Antrenör YardÕmcÕsÕ,
Kaleci Antrenörü) uzmanlarÕ seçmelidir.
* Bölge koordinatörleri, bölgedeki üniversitelerin rektörlük onaylarÕnÕ alarak Beden E÷itimi ve Spor
YüksekokullarÕndaki hentbol uzmanlarÕ ile iúbirli÷i yapmalÕdÕr. øllerden seçilecek hentbolcu yeteneklerin
belirlenmesinde ve e÷itilmesinde hentbol ihtisas ö÷rencilerinden ya da branúÕ hentbol olan beden
e÷itimi ö÷retmenlerinden ve gönüllülerden yararlanÕlmalÕdÕr.
*øllerde hentbol okulu olarak seçilen ilkö÷retim okullarÕna, antrenörlük e÷itimi bölümlerindeki
hentbol uzmanlÕk ö÷rencilerinden ya da uzmanlÕ÷Õ hentbol olan beden e÷itimi ö÷retmenlerinden ve
gönüllülerden biri görevlendirilmelidir. Bu yapÕlanmada ildeki Hentbol il temsilcisi ile Beden E÷itimi ve
Spor Yüksekokulundaki hentbol uzmanlarÕnÕn da deste÷i alÕnmalÕdÕr. Bu sorumlular aynÕ zamanda
yapÕlan çalÕúmalarÕ da denetlemelidir. Bu yapÕlanma sonunda, o ilde mevcut sporcular arasÕnda yaú
gruplarÕna yönelik hentbolu sevdirici ve úenlik havasÕnda etkinlikler gerçekleútirilmelidir. Bu etkinliklere
ildeki kurum ve kuruluúlardan maddi destek alÕnmalÕdÕr.
*Türkiye çapÕnda uygulanabilmesi için önerilen bu projede üst düzeyde danÕúman ve koordinatör
olarak görev ve sorumluluk alacak kurullar, uzmanlar belirlenmeli ve aralarÕndaki koordinasyon Türk
Hentbol Federasyonu tarafÕndan sa÷lanmalÕdÕr.
*øllerde yapÕlan bu etkinlikler sonrasÕnda kÕz ve erkeklerde il karma takÕmlarÕ oluúturularak belirli
bir merkezde gerçekleútirilecek müsabakalardaki performanslarÕ gözlenmeli, sporcular için ayrÕ ayrÕ
gözlem ve bilgi formu oluúturulmalÕdÕr. Hentbolcu e÷itim merkezlerine davet edilecek hentbolcular
belirlenmeli ve okullarÕ, kulüpleri ve ailesi ile iliúki kurulmalÕdÕr. Hentbolcu e÷itim merkezlerine davet
edilen hentbolcu adaylarÕnÕn yaú sÕnÕrlamasÕ 10-16 yaú olmalÕdÕr. Bu yaú guruplarÕ, 10- 12 yaú, 13-14
ve 15-16 yaú olarak ayrÕlmalÕdÕr.
* Hentbolcu e÷itim merkezlerinde baúarÕlÕ olan hentbolcular, düzenli olarak yÕlda 4-6 kez belli bir
merkezde oluúturulacak geliúim kamplarÕna (okul tatilleri dönemlerinde) alÕnmalÕ ve bu kamplarda Türk
Hentbol modeline uygun felsefe ve oyun anlayÕúÕ (savunma-hücum)verilmelidir.
*Geliúim kamplarÕnda yeterli fiziksel geliúimi gösteren, motor beceri, psikolojik ve sa÷lÕk
testlerinde istenilen düzeye ulaúan ve üst düzeyde hentbol oynamaya istekli olan yetenekli
hentbolcular milli kamplara alÕnarak geliúimleri sa÷lanmalÕdÕr.
Hentbolcu E÷itim Merkezlerinin yapÕlandÕrÕlmasÕ aúa÷Õdaki modele göre olabilir.
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Tablo.1. Hentbolcu E÷itim Merkezi Modeli
Hentbolcu E÷itim Merkezi Modeli øúleyiúi
Hentbol E÷itim Merkezinde o ilin Gençlik ve Spor øl Müdürü sorumlu olacaktÕr. Gençlik ve Spor
øl Müdürünün altÕnda Hentbol E÷itim Merkezi Müdürü (Gençlik ve Spor il Müdürlü÷ündeki úube
müdürlerinden birisi) olacaktÕr. Hentbolcu E÷itim Merkezi Müdürünün alt kademesinde iki tane müdür
yardÕmcÕsÕ bulunacaktÕr. Teknik e÷itimden sorumlu müdür yardÕmcÕsÕ THF’nin atadÕ÷Õ bölge
koordinatörü, sosyal iúlerden sorumlu müdür yardÕmcÕsÕ ise, Gençlik ve Spor øl Müdürlüklerinde görevli
Spor UzmanlarÕ ya da nitelikleri uygunsa Hentbol il temsilcileri olabilir.
Teknik e÷itimden sorumlu müdür yardÕmcÕsÕ; hentbol e÷itim merkezinde çalÕúmalarÕn uygulamasÕna ve
yönlendirilmesine, THF’ deki ilgili birimle birlikte karar verecek ve bir teknik komite kuracaktÕr. Bu
teknik komitede, teknik e÷itimden sorumlu müdür yardÕmcÕsÕ daimi baúkandÕr. Komite üyeleri, bir tane
baú antrenör, (gereksinmeye göre) 2 veya 3 yardÕmcÕ antrenör, kaleci antrenörü, BESYO hentbol
uzmanÕ ve hentbol hakeminden oluúacaktÕr. Bu komiteye iliúkin kriterler THF ve ilgili birimler tarafÕndan
belirlenecektir. Bu komite, sorumlu olduklarÕ illerdeki yetenekli ve yÕldÕz sporcularÕn seçiminde,
hentbolcularÕn geliúimlerinin izlenece÷i formlarÕn hazÕrlanmasÕnda, THF’nin belirledi÷i bir yÕl
uygulanacak antrenman planlamasÕndan ve uygulanmasÕndan ve THF Teknik Komitesi ile
iletiúiminden sorumlu olacaktÕr. Her ay düzenli olarak hentbol e÷itim merkezi teknik çalÕúmalarÕnÕn ve
sporcu geliúimlerinin yer alaca÷Õ raporu THF Teknik Komitesine bildirecektir.
Sosyal iúlerden sorumlu müdür yardÕmcÕsÕ, Hentbol E÷itim Merkezindeki hentbolculara yönelik
verilecek olan di÷er hizmetler olan yatakhanenin tanzimi, yemekhanenin kurulmasÕ ve haftalÕk yemek
listesinin günlere göre hazÕrlanmasÕ, etüt saatlerinde kullanÕlacak gönüllü üniversite ö÷rencilerinin
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seçimi ve THF’nin sa÷ladÕ÷Õ malzemeler ile kulüplerin ba÷ÕúladÕ÷Õ malzemelerin temizli÷i, bakÕmÕ ve
onarÕmÕndan sorumlu olacaktÕr. Bu sorumlulu÷u yerine getirebilmek için tabloda önerilecek görevlileri
belirleyecektir.
Psikolojik danÕúmanlÕk ve sa÷lÕk birimi ise, do÷rudan Hentbolcu E÷itim Merkezi Müdürüne ba÷lÕ
çalÕúacaktÕr. Bu birimde, hentbolcularÕn oluúabilecek psikolojik sorunlarÕna danÕúman olacaktÕr.
Hentbolcular her türlü ruhsal sorunlarÕnÕ bu uzmanla paylaúacaktÕr. Doktor ve Fizyoterapist, ola÷an
sa÷lÕk sorunlarÕnÕ gidermede, oluúabilecek olasÕ sakatlÕklarÕn tedavisinde, oluúabilecek sakatlÕklarÕn
rehabilitasyonunda görev yapacaktÕr. Diyetisyen, antrenman dozlarÕna uygun olarak kaybedilen
kaloriyi tekrar yerine koyabilecek, sÕvÕ kayÕplarÕnÕ karúÕlayabilecek diyet ve menüler hazÕrlayacaktÕr. Bu
birimde yer alacak sa÷lÕk görevlileri, devletin sa÷lÕk kurumlarÕndan belli saatler içinde temin edilecektir.
HentbolcularÕn sa÷lÕk ve tedavi gereksinimleri Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ kurum ve kuruluúlardan
ücretsiz olarak sa÷lanabilecektir.
THF teknik komitesi, Hentbol E÷itim Merkezleri arasÕnda yÕlda 2 kez( úubat tatili, yaz aylarÕ)
turnuva düzenleyecek(tüm masraflar THF tarafÕndan karúÕlanacaktÕr) ve burada alÕnan sonuçlar ve
gözlemler do÷rultusunda hentbol e÷itim merkezi teknik komitelerine tavsiye kararlarÕ alacaktÕr. Hentbol
E÷itim Merkezleri arasÕndaki müsabakalar, 13-14 yaú ve 15-16 yaú gruplarÕnda ayrÕ ayrÕ yapÕlmalÕdÕr.
Belirli aralÕklarla bu müsabakalarda göze batan yÕldÕz sporcu adaylarÕ, milli kamplara davet edilerek,
onlarÕn geliúimlerini ve motivasyonlarÕnÕn devam etmesi sa÷lanacaktÕr. Sözü geçen milli kamplara
hentbolcular ile hentbol e÷itim merkezlerinde görevli antrenörler de sÕrayla davet edilerek, geliúimleri
ve motivasyonlarÕ sa÷lanacaktÕr. AyrÕca, THF teknik komitesi, Hentbol E÷itim Merkezlerinde görev alan
antrenörlere yÕlda 4-5 kez merkezlerinde teorik ve uygulama e÷itimi verecektir.
Maliyeti paylaúmalarÕ düúünülen kurum ve kuruluúlar
Önerilen projeye, GSGM’nin, THF’nin sponsorlarÕnÕn, illerdeki Gençlik ve Spor øl Müdürlüklerinin, bölge
belediyelerinin ve varsa ilde bulunan süper lig ve 1. lig takÕmlarÕnÕn maddi ve manevi destekte
bulunmalarÕ protokollerle sa÷lanmalÕdÕr.
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ÖRNEK SUNUM 7 (Prof Dr Hülya AùÇI -Yrd Doç Dr Murat Bilge)

HENTBOL UZMANLIK EöøTøMø VEREN YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARININ
STANDARDøZASYONU ÖLÇEöø

…………………… Üniversitesi Rektörlü÷ü’ne
ølgi: BESYO, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,
E÷itim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sa÷lÕk Bilimleri Fakültesi,

Türkiye Hentbol Federasyonu E÷itim Kurulu çalÕúmalarÕ kapsamÕnda, ülkemizde beden e÷itimi
ve spor alanÕnda lisans e÷itimi veren kurumlarda çalÕúan ve kurumlarÕnda Hentbol (seçimlik, zorunlu,
uzmanlÕk) derslerini yürüten akademik personelin durum tespitine yönelik bir çalÕúma yapÕlmasÕ
planlanmÕútÕr. ÇalÕúma çerçevesinde Beden E÷itimi ve Spor ile ilgili lisans e÷itimi veren kurumlardan
mezun olan ö÷rencilerin, mezuniyet sonrasÕ almaya hak kazanacaklarÕ “Hentbol Antrenör Belgesi” nin
kademesini belirlenmesine yönelik ön hazÕrlÕklarÕn yapÕlmasÕ da amaçlanmaktadÕr. Bu kapsamda ekte
sunulan bilgi formunun üniversiteniz bünyesinde hentbol derslerini yürüten ilgili akademik personele
(tam zamanlÕ, yarÕ zamanlÕ, ders saat ücretli) doldurularak Türkiye Hentbol Federasyonu’na
gönderilmesi için gere÷ini arz ederim.

Sevgili KatÕlÕmcÕ,
Türkiye Hentbol Federasyonu E÷itim Kurulu çalÕúmalarÕ kapsamÕnda, ülkemizde beden e÷itimi ve spor
alanÕnda lisans e÷itimi veren kurumlarda çalÕúan ve kurumlarÕnda Hentbol (seçimlik, zorunlu,
uzmanlÕk) derslerini yürüten akademik personelin durum tespitine yönelik bir çalÕúma yapÕlmaktadÕr.
Bu kapsamda aúa÷Õdaki ankette size ait bazÕ kiúisel bilgilerle ilgili sorular bulunmaktadÕr. Sizden
iste÷imiz bu bilgileri eksiksiz doldurmanÕzdÕr. Gösterece÷iniz ilgiye ve deste÷e teúekkür ederiz.
THF E÷itim Kurulu
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BøLGø FORMU
AdÕnÕz ve SoyadÕnÕz:
Do÷um Tarihiniz:

……/……/……..

Cinsiyetiniz:

KadÕn (

)

Erkek (

)

ÜnvanÕnÕz/Göreviniz:
AraútÕrma Görevlisi ( )
Okutman
( )
Uzman
( )
Ö÷retim Görevlisi ( )
Yrd. Doç. Dr
( )
Doçent
( )
Profesör
( )
Statünüz:
Tam zamanlÕ (
)
YarÕ zamanlÕ ( )
E÷itim Durumunuz:
(
) Lisans
( ) Yüksek Lisans
( ) Doktora
Hentbol Antrenörlük belgeniz var mÕ?
CevabÕnÕz Evet ise Lütfen antrenörlük belgenizin
kademesini belirtiniz

Hentbol antrenörlük belgenizi hangi tarihte
aldÕnÕz?
(Lütfen en son kademeyi baz alarak cevaplayÕnÕz)
Faal olarak bir takÕmda antrenörlük yapÕyor
musunuz?
CevabÕnÕz Evet ise lütfen aúa÷Õdaki sorularÕ
cevaplayÕnÕz
Kaç yÕldÕr faal olarak antrenörlük yapÕyorsunuz?
Hangi düzeyde antrenörlük yapÕyorsunuz?

Evet (
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

)
HayÕr (
Yeni sistem
I. Kademe
II. Kademe
III. Kademe
IV. Kademe
V. Kademe

Evet (

)

HayÕr (

Küçük
Minik
YÕldÕz
Genç
A takÕm
ølkö÷retim (I Kademe)
ølkö÷retim (II Kademe)
Lise
Üniversite
YÕldÕz Milli
Genç Milli
A Milli

)
(
(
(

)
)
)

Eski sistem
I. Kademe
II. Kademe
III. Kademe

)

KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )
KÕz ( ) Erkek ( )

Kurumunuzda
hentbol
branúÕ
ile
ilgili
yürüttü÷ünüz derslerin adlarÕ ve sÕnÕf düzeylerini
aúa÷Õdaki tabloda belirtiniz.
Bölüm
Dönem
Ders AdÕ (T U K) (AKTS)
Dönem
Ders AdÕ (T U K) (AKTS)
1. YarÕyÕl
2. YarÕyÕl
3. YarÕyÕl
4. YarÕyÕl
Antrenörlük E÷itimi
5. YarÕyÕl
6. YarÕyÕl
7. YarÕyÕl
8. YarÕyÕl
1. YarÕyÕl
2. YarÕyÕl
3. YarÕyÕl
4. YarÕyÕl
Spor Yöneticili÷i
5. YarÕyÕl
6. YarÕyÕl
7. YarÕyÕl
8. YarÕyÕl
1. YarÕyÕl
2. YarÕyÕl
3. YarÕyÕl
4. YarÕyÕl
Rekreasyon Bölümü
5. YarÕyÕl
6. YarÕyÕl
7. YarÕyÕl
8. YarÕyÕl
1. YarÕyÕl
2. YarÕyÕl
3. YarÕyÕl
4. YarÕyÕl
Beden E÷itimi ve
Spor Ö÷retmenli÷i
5. YarÕyÕl
6. YarÕyÕl
7. YarÕyÕl
8. YarÕyÕl
Hentbol ile ilgili düzenlenmesini istedi÷iniz seminer, panel ve e÷itim faaliyetleri varsa lütfen belirtiniz.

Önerileriniz:
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ÖRNEK SUNUM 8 (Koray AKGÜLOöLU)
TÜRKøYE HENTBOL FEDERASYONU PLAJ HENTBOL KURULU
2009-2012 MASTIR PLANI
Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2009 yÕlÕ baúÕnda aldÕ÷Õ bir karar ile Türkiye’deki
plaj hentbol ile ilgili her türlü faaliyetin yönetiminden sorumlu olmak üzere aúa÷Õda isimleri yer alan
üyelerden müteúekkil THF Plaj Hentbol Kurulu oluúturulmuútur.

KORAY AKGÜLOöLU
Kurul BaúkanÕ
- Prof. Dr. Peyami CøNAZ
- Selim TERZø
- øsmail TARAKÇI
- Mehmet Cem TOPBAS
- Serdar YERELø

- Saim KANLI
- Settar KOÇAK
- Ça÷rÕ KAYMAZ - AkÕn YENøGÜN
- Birol ÜNSAL
- Recai GÜRHAN
- Ufuk YURT

THF Plaj Hentbol Kurulu faaliyet ve görev alanÕnda yer alan konular çerçevesinde önemli baúlÕklar
olarak oluúturulacak alt kurullar aúa÷Õda belirtilmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

E÷itim Alt Kurulu
Organizasyon Alt Kurulu
Hakem ve Gözlemci Alt Kurulu
Sponsorluk ve Reklam Alt Kurulu
Teknik Alt Kurulu
Ar-Ge Alt Kurulu
BasÕn-YayÕm Alt Kurulu
Sa÷lÕk Alt Kurulu
Disiplin Alt Kurulu
DÕú iliúkiler Alt Kurulu

Hedef: Plaj Hentbolde Sürekli UluslararasÕ BaúarÕ
THF Plaj Hentbol Kurulu, Avrupa Hentbol Federasyonunda oluúturulan Plaj Hentbol Komisyonu
faaliyetleri ile koordineli olarak plaj hentbolü ayrÕ bir spor disiplini olarak Türkiye’de geliúmesini ve
benimsenmesini ve bununla ba÷lantÕlÕ olarak Türk plaj hentbolünün uluslararasÕ alanda baúarÕsÕnÕ en
temel hedefi olarak belirlemiútir.
THF Plaj Hentbol Kurulu, ülkemizde bu spor dalÕnda çalÕúma yapacak kiúi ve kurumlara Türk plaj
hentbolünün geliúimi için ihtiyaç duydu÷u her türlü destek ve yardÕmÕ imkanlar çerçevesinde
yapacaktÕr.
MastÕr PlanÕn Hedefleri:
1. THF Plaj Hentbol Kurulunun temel çalÕúma felsefesini belirlemek
2. Ana alanlarÕ ve amaçlarÕ tanÕmlamak
THF Plaj Hentbol Kurulunun Temel ÇalÕúma Felsefesinin Prensipleri:
-

Plaj hentbolün geliúimi için danÕúmanlÕk vermek,
Plaj hentbolün yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ teúvik etmek,
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-

Plaj hentbol ile ilgili çalÕúmalarÕ ve faaliyetleri koordine etmek,
ølgili mevzuatÕ oluúturmak,
Hedefleri, görevleri, takip ve denetimin úeklini açÕkça tanÕmlamak,
Kurul üyelerinin özel yeteneklerine ve birikimlerine dayalÕ olarak belirlenen seçilmiú alanlara
odaklanmak,
Geleneksel ve yenilikçi uygulamalar arasÕnda optimal dengeyi bulmak,
Hedef gruplar ve kurul arasÕnda iletiúimi ve bilgi de÷iúimini iyileútirmek .

ÇalÕúma YaklaúÕmÕ:
2009 yÕlÕ Haziran ayÕ içinde;
1) THF Plaj Hentbol Kurulu Birinci ToplantÕsÕ gerçekleútirilecek ve Kurul üyelerinin birbirini
tanÕmasÕ sa÷lanacak,
2) øletiúim kurulacak,
3) 2009-2012 yÕllarÕnda yapÕlacak çalÕúmalarÕn genel hatlarÕ tanÕmlanacak.
2) 2009 yÕlÕ Eylül ayÕ içinde;
4) THF Plaj Hentbol Kurulu økinci ToplantÕsÕ gerçekleútirilecek
5) Faaliyetlerin koordinasyonu ve öncelikler listesi oluúturulacak,
6) 2010 yÕlÕ faaliyetleri ve gerekli bütçe planlanacak
7) “THF Plaj Hentbol Kurulu 2010-2012 MastÕr PlanÕ” sonuçlandÕrÕlacaktÕr.
Sorumluluklar ve Görev Da÷ÕlÕmÕ
1- Kurul BaúkanÕ
a. Plaj Hentbol Kurulunu yönetmek ve faaliyetlerini koordine etmek
b. Bütçe tekliflerini oluúturmak ve ilgili kurumlardan temin etmek ve harcama yönetimini
sa÷lamak.
Mevcut Durum: TanÕmlanmÕú ve oluúturulmuú bir bütçe bulunmamaktadÕr.
Faaliyet PlanÕ ve uzun dönem projelere uygun olarak bütçenin tanÕmlanmasÕ gerekmektedir.
(Turnuvalar, Türkiye ùampiyonlarÕ, e÷itim, geliútirme ve tanÕtÕm faaliyetleri)
c. Plaj Hentbol ømajÕ
Plaj hentbolün e÷lenceli bir faaliyet oldu÷unu göz ardÕ etmeden yüksek düzeyli maçlarÕn oynandÕ÷Õ
resmi turnuvalar oluúturulmasÕ ve plaj hentbolün ayrÕ bir spor disiplini oldu÷unun kamuoyuna kabul
ettirilmesi.
d. Avrupa Hentbol Federasyonu ve UluslararasÕ Hentbol Federasyonu ile øúbirli÷i
1) Oyun kurallarÕ geliúimi,
2) Tecrübe paylaúÕmÕ,
3) Milli uzmanlarÕn, hakemler, gözlemciler, antrenörler, kurul üyelerine ulusal ve uluslararasÕ
turnuvalarda görev verilmesinde iletiúim ve koordinasyon.
e. Plaj hentbolünde sürekli uluslararasÕ baúarÕ hedefine ulaúÕlmasÕ için çalÕúmalarÕ yönetmek,
yönlendirmek.
UluslararasÕ kuruluúlar ve di÷er milli federasyonlarla iúbirli÷i ile hedefe ulaúmak için çalÕúmalar
yapÕlmasÕ.
2- Organizasyon Alt Kurulu
-

Turnuva organizasyonu

Mevcut durum: 4 (Dört) özel uluslararasÕ turnuva Türkiye Plaj Hentbol Turuna kayÕt olmuútur. Ancak,
henüz Türkiye ùampiyonasÕ ve OkullararasÕ ùampiyona düzenlenmemiútir.
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Turnuva alanÕnÕn kurulumu, sahanÕn inúasÕ, profesyonel hizmetler, gerekli ekipman temini konularÕnda
THF Plaj Kurulu danÕúmanlÕk vermektedir.
Turnuva ile eúzamanlÕ organizasyonlar ve di÷er organizasyonla ilgili unsurlar hakkÕnda bir düzenleme
çalÕúmasÕ yapÕlmaktadÕr. Sözkonusu düzenlemede Türkiye Plaj Hentbol Turuna baúvuru prosedürü,
de÷erlendirme ve karar süreci ve organizatör ile iúbirli÷i yöntemlerine yer verilecektir.
o Organizasyon Rehberi
Mevcut durum: Taslak bir organizasyon yönetmenli÷i hazÕrlanmÕútÕr.
a. Teknik ekipmanlar,
b. reklam ve sponsorluk
c. TV/Internet yayÕnlar
d. Organizasyonlarda THF yetkilileri ve di÷er ilgililerin görev ve , sponsorlar ve di÷er ilgili taraflarÕn
görevler ile ilgili ve genel olarak plaj hentbol özel felfesi hakkÕnda detaylÕ bir “Organizasyon Rehberi”
hazÕrlÕklarÕ benzer bir çalÕúma yapan Avrupa Hentbol Federasyonu Plaj Hentbol Komisyonu ile yakÕn
koordinasyon içinde Türkiye’nin özel úartlarÕnÕ da dikkate alan bir úekilde hazÕrlanmaktadÕr.
-

Organizasyonun Geliútirilmesi

Plaj hentbolün imajÕ ile uyumlu yeni fikirler geliútirilmelidir.
o Plaj Hentbol Malzemeleri
Mevcut durum:
a. Hummel/ Danimarka – malzeme sponsoru - Yeni sponsorlara ihtiyaç duyulmaktadÕr.
b. Plaj hentbolüne özel skor bordu gereklidir.
- Müsabaka Sistemi:
o Türkiye ùampiyonasÕ
Mevcut durum:
- 2009 yÕlÕ için bir organizasyon yoktur.
o UluslararasÕ turnuvalar
Mevcut durum:
Türkiye Plaj Hentbol Turuna 4 (dört) uluslararasÕ plaj hentbol turnuvasÕ kayÕtlÕdÕr;
- Kemer, 2009 yÕlÕ Haziran ayÕ üçüncü haftasÕ
- Antalya, 2009 yÕlÕ Temmuz ayÕ ilk haftasÕ
- Alanya, 2009 yÕlÕ Temmuz ayÕ ikinci haftasÕ
- Köyce÷iz, 2009 yÕlÕ Temmuz ayÕ ilk haftasÕ
Yerel ve uluslararasÕ plaj hentbol turnuvasÕna potansiyel takÕmlarÕn daveti ve iútiraklerinin temini
konusundaki çalÕúmalarÕn koordinasyonu hususunda bir genelge hazÕrlanmalÕ ve böylece Türkiye Plaj
Hentbol Turu’nun imajÕ güçlendirilmelidir.
Yerel ve uluslararasÕ plaj hentbol turnuvalarÕnÕn organizasyonu hakkÕnda bir yönetmelik
hazÕrlanmalÕdÕr. Sözkonusu yönetmeli÷e uygun olarak organize edilecek turnuvalar Türkiye Plaj
Hentbol Turuna kayÕt edilecek ve organizasyon sonrasÕ yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde
de÷erlendirme ve sÕralama yapÕlacaktÕr. Verilecek destekler bu çerçevede belirlenmelidir.
o Türkiye Plaj Hentbol Turu (TPHT) listesinde yer alan turnuvalar
Mevcut Durum: 2009 yÕlÕnda kuruldu.
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• Kemer (web sayfalÕ)
• Antalya (web sayfalÕ)
• Alanya (web sayfalÕ)
• Köycegiz (web sayfalÕ)
TurnuvalarÕn web sayfasÕ dizaynÕna ve Türkiye Plaj Hentbol Turu web sayfasÕna iliúkin olarak imaj
kuvvetlendirici yönde bir yönetmelik hazÕrlanmalÕdÕr.
- Turnuva YapÕsÕ
o Oyun takvimi
Mevcut durum:
- Kemer, 2009 yÕlÕ Haziran ayÕ üçüncü haftasÕ / 8+8 takÕm
- Antalya, 2009 yÕlÕ Temmuz ayÕ ilk haftasÕ / 8+8 takÕm
- Alanya, 2009 yÕlÕ Temmuz ayÕ ikinci haftasÕ / 8+8 takÕm
- Köycegiz, 2009 yÕlÕ Temmuz ayÕ ilk haftasÕ / 8+8 takÕm
Türkiye Plaj Hentbolü ùampiyonalarÕna baúlarken plaj hentbolünün geliúimi için herhangi bir katÕlÕmcÕ
takÕm sayÕsÕnda sÕnÕrlama getirilmesinin uygun olaca÷Õ düúünülmektedir. (Elemeler, erkekler ve
bayanlar için ayrÕ turnuvalar ve benzerleri + pazarlama, sponsorluk ve televizyon yayÕmlarÕ). Plaj
hentbolün yaygÕnlaúmasÕ ve takÕm sayÕsÕnda organizasyonu zorlaútÕracak boyutlara ulaúmasÕ halinde
sÕnÕrlama ya da ön eleme uygulanmalÕdÕr.
o Sonuçlar & sÕralama
Mevcut Durum:
Her yÕl de÷iúen sayÕda takÕmÕn iútirak etmesinden dolayÕ ülkemizde düzenlenen plaj hentbol
turnuvalarÕndaki maç programÕ ve sistemi sürekli de÷iúim yaúanmaktadÕr.
Hedef:
Maç raporlarÕnÕ bilgisayarda programlandÕrÕlmasÕ + esnek yapÕda sonuçlarÕn ve sÕralamalarÕn
bilgisayara iúlenmesi (turnuvalara iútirak eden takÕm sayÕsÕndan ba÷ÕmsÕz olarak)
o Yönetmelikler ve Talimatlar
Mevcut Durum:
Uygulanan herhangi bir yönetmelik ve talimatname yoktur.
-

Müsabaka Yönetmeli÷i
Antrenör E÷itim Yönetmeli÷i
Hakem ve Gözlemci Yönetmeli÷i
Disiplin Yönetmeli÷i
Lisan ve Transfer Yönetmeli÷i
Di÷erleri

o Hukuki konular ve haklar
OyuncularÕn lisanslaúmasÕ ve buna iliúkin esaslarÕn belirlenmesi gereklidir. Plaj hentbolün ihtiyaçlarÕna
ve özelliklerine cevap verecek disiplin yönetmeliklerinin belirlenmelidir. Di÷er ilgili ve ihtiyaç duyulan
alanlarÕ düzenleyen yönetmelik çalÕúmalarÕnÕn mümkün olan en kÕsa zamanda yapÕlmasÕ gereklidir.
o Transfer Yönetmeli÷i
Plaj Hentbolün rekabetçi özellikleri belli bir zaman diliminde lisanslÕ oyunculardan oluúan sabit bir
takÕma ihtiyaç duyuldu÷u bir gerçek olmakla birlikte bugün için bir sÕnÕrlama getirmenin uygun
olmayaca÷Õ kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
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Gözlemcilik ve Hakemlik:
- Maç rehberi oluúturulmalÕdÕr.
- Hakemlerin, gözlemcilerin ve masa hakemlerinin e÷itimi ve ileri düzey e÷itimi düzenlenmelidir
(Merkez Hakem Kurulu ve E÷itim Kurulu iúbirli÷i ile).
o Hakem ve gözlemci e÷itim kurslarÕ
Mevcut durum:
• 1999 ve 2003 yÕllarÕnda iki ayrÕ hakem ve gözlemci kursu düzenlenmiútir. Ülkemizde plaj hentbolün
geliúimi için hakem ve gözlemci nüfusunun artÕrÕlmasÕ gereklidir. Bu amaçla 2009 ve 2010 yÕllarÕnda
hakem ve gözlemci kurslarÕ düzenlenmelidir.
oTHF UluslararasÕ Plaj Hentbol TurnuvalarÕnda E÷itim
Plaj hentbol turnuvalarÕ ile eú zamanlÕ olarak, hakem, gözlemci ve antrenörler kurslarÕ düzenlenmelidir.
Hakem ve gözlemcilerin performansÕ de÷erlendirmeli ve klasman uygulamasÕna en kÕsa zamanda
geçilmelidir.
o Müfredat
Bugünün ve gelece÷in ihtiyaçlarÕnÕ dikkate alarak mevcut çalÕúmalarÕn revize edilmesi gerekmektedir.
-

Hakem ve gözlemci görüúleri ile plaj hentbol kurallarÕnÕn geliútirilmesi,
Turnuvalarda hakem ve gözlemcilerin görevlendirilmesi,
Hakem + gözlemcileri performanslarÕnÕn gözlenmesi / de÷erlendirilmesi / istatistik bilgilerin
derlenmesi

E÷itimci  Atama Yapan  De÷erlendiren prensibi uygulanmalÕdÕr.
Oyun DizaynÕ ve Antrenörlük:
- Oyunun geliútirilmesine iliúkin olarak çalÕúmalar yapÕlmalÕdÕr.
o teknikler
o taktikler
o analizler
- Antrenörlerin E÷itim ve øleri Düzey E÷itimi
Mevcut Durum:
• 2005 Balatonboglar / HUN
• 2008 Lignano / ITA
• Antrenör El KitabÕ (Ton Van Linder)
Müfredat: Cari ihtiyaçlara uyumlaútÕrmak ve bunun için revize etmek gerekmektedir.
Hakem ve gözlemci kurslarÕ ile antrenör kurslarÕnÕ aynÕ zaman ve yerde yapma faydalÕ olacaktÕr.
- Oyun geliúimi üzerine yayÕmlar
- Bilimsel çalÕúmalar (tÕbbi önkoúullar)
Geliúim ve TanÕtÕm:
- Plaj Hentbolün Geliúimi
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o Gençler
• Plaj hentbol genç nesillerin ihtiyaçlarÕnÕ ve beklentilerini karúÕlamaktadÕr.
• Genç plaj hentbol oyuncusunun sayÕsÕnÕ artÕrmak ve bu spor dalÕna ilginin artmasÕnÕ sa÷layacak
stratejinin geliútirilmesi gerekmektedir.
o Okullar
• Plaj hentbolünün okullarÕn müfredatÕna girmesini sa÷layacak stratejinin geliútirilmelidir.
o Turnuvalar DÕúÕnda
• Karma takÕmlar ve e÷lence organizasyonlarÕ plaj hentbolünün dahil edilmesi (oteller, kulüpler, vb.)
plaj hentbolünün yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ için yararlÕ olacaktÕr. Genel bir çerçevenin oluúturulmasÕ gereklidir.
o THF’nin Deste÷i
• Mevcut durum:
• EHF Geliúim Projeleri çerçevesinde çalÕúmalarÕn desteklenmesi
• Plaj hentbolünün tanÕnÕrlÕ÷ÕnÕ artÕrmak için kÕsa ve uzun dönem stratejilerinin geliútirilmesi
• Plaj hentbol faaliyetlerine mali, malzeme ve organizasyon ve di÷er muhtemel alanlarda destek
sa÷lanmasÕ
- TanÕtÕm
o Çekicilik
• Plaj Hentbolü oyuncular, seyirciler ve TV açÕsÕndan çekici bir spor dalÕ haline getirmek için THF’nin
ilgili kurullarÕ ve uzmanlarÕ ile koordinasyon ve iúbirli÷i içinde kapsamlÕ bir düzenleme gereklidir.
o Pazarlama
Mevcut Durum:
• 2009 yÕlÕ dahil olmak üzere pazarlama ve sponsorluk faaliyetleri koordinasyonu sa÷lanamamÕú ve
gelir elde edilememiútir.
• Türkiye Plaj Hentbol Turu TurnuvalarÕ / organizatör iúbirli÷inde pazarlama ve sponsorluk stratejisinin
oluúturulmasÕ ve tatbik edilmesi gereklidir.
• Bugüne kadar Türkiye’de üzenlenen ulusal ve uluslararasÕ plaj hentbol organizasyonlarÕnda
pazarlama ve sponsorlukdan organizatörler tek baúÕna sorumlu olmuútur.
DezavantajÕ:
Bölgesel reklam ve sponsorluk, THF’ye gelir elde edilememiú ve organizatörün gelirleri de sÕnÕrlÕ
kalmÕútÕr.
- Pazarlama metotlarÕ daha yaratÕcÕ bir anlayÕúla ve THF – organizatör iúbirli÷ini geliútirici ve ulusal ve
uluslararasÕ bazda yeniden úekillendirilmelidir.
o Sponsorlar
Mevcut Durum:
Sponsorlar: Hummel
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Potansiyel sponsorlar için plaj hentbolünün çekiçili÷ini artÕrcak
gereklidir.

yaratÕcÕ sratejilerin geliútirilmesi

o TV
Mevcut Durum:
• Henüz iúbirli÷i yapÕlan bir TV kanalÕ yoktur.
- Düzenlenen uluslararasÕ turnuvalara iútirak edecek takÕmlarÕn geç baúvurusu nedeniyle TV
kanallarÕnÕn yayÕn programlarÕna girme ve ilgilerin çekmede sÕkÕntÕ çekilmektedir. Düzenli yapÕlan ve
katÕlÕmcÕ takÕm sayÕsÕnda sÕkÕntÕ çekilmyen turnuvalar ile baúlayan bir TV stratejisi geliútirilmesi
gereklidir.
- YayÕn yapacak TV kanalÕ masraflarÕ organizatör tarafÕndan üstlenilemiyecek düzeyde masraflÕdÕr.
o Internet vasÕtasÕyla canlÕ ve bandan yayÕmlama
Mevcut Durum:
- TPHT turnuvalarÕ için asgari final maçÕnÕn internet üzerinden yayÕmÕ zorunlulu÷u getirilmektedir.
Sadece TV çekimi yüksek kalite görüntüyü garanti edebilmektedir. THF’nin bu konuda destek
sa÷lamasÕ gereklidir.
- Ekonomik getiri ve yüksek kayÕt kalitesi sa÷layacak úekilde TV çekim ve yayÕmlarÕnÕn organize
edilmesi gereklidir.
- HazÕrlanacak uzun dönemli bir straje gelirleri artÕracaktÕr ( THF destekli organizasyonlar ve THF
tarafÕndan organize edilen turnuvalar)
- AraútÕrmalar ve YayÕmlar
o Mpeg’ler
Mevcut Durum:
EHF tarafÕndan hazÕrlanan 2 adet e÷itici mpeg vardÕr (özellikle özel atÕúlar, savunma). Ulusal olarak
herhangi bir e÷itici mpeg hazÕrlanmamÕútÕr. YazÕlÕ e÷itim metaryalleri de bireysel olarak yapÕlmÕú
olanlar vardÕr ancak bunlarÕ derleyen ve ortak ve kapsamlÕ bir çalÕúma henüz yapÕlmamÕútÕr. YapÕlmasÕ
gereklidir. Bu konuda bir strateji tanÕlanmalÕdÕr.
o YazÕlÕ yayÕnlar
• Mevcut Durum:
EHF EBT web sayfasÕnda bazÕ araútÕrma sonuçlarÕ ve makaleler yayÕmlanmaktadÕr.
• Plaj Hentbol için hedef kitle olarak anÕmlanacak gruba yazÕlÕ araútÕrma raporlarÕ ve basÕlÕ materyal
ihtiyacÕ vardÕr. AyrÕca, internet üzerinden web sayfasÕnda yayÕmlanmalÕdÕr.
o TanÕtÕcÕ Videolar
Mevcut Durum:
2000, 2002, 2004 yÕllarÕnda gerçekleútirilen Avrupa ùampiyonalarÕndan EHF tarafÕndan görüntüler
kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr. AyrÕca, 2007 yÕlÕnda øtalya’da gerçekleútirilen Avrupa ùampiyonasÕ Infront Italy
tarafÕndan kayÕt altÕna alÕnmÕútÕr.
E÷itim çalÕúmalarÕna önemli katkÕda bulunacak görsel materyallerin artÕrÕlmasÕ için organize edilen
turnuvalardan asgari final maçlarÕnÕn video kayÕt altÕna alÕnmasÕ zorunlu kÕlÕnmalÕdÕr.
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Yeliz Özel
Sevilay İmamoğlu
Serpil İskenderoğlu
A. Milli Bayan Takımı

Cengiz Hatırnaz
A. Milli Erkek Takım

Senar Yeşilbayır
A. Milli Bayan Takımı

Barış Orhonlu
A. Milli Erkek Takımı

Enis Kahya
A. Milli Erkek Takımı

