
 

  



 

 
 

 Küresel ekonomide değişim ve dönüşümlerin yaşandığı çağımızda, ülkemizde yapılan 
yatırımların 2021 -2024 vizyonu doğrultusunda planlanmasının son derece önemli olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için kamu sektörü, özel sektör, üniversite 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplumun bütün taraflarının ortak akıl bilinciyle hareket etmesi 
son derece değerlidir. 
 
 Bu kapsamda, Türkiye Hentbol Federasyonunun Türkiye ekonomisinin gelişim ve 
toplumsal dönüşüm sürecine uyum gösterebilmesi amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
koordinasyonunda başlatılan 2021 -2024 Sektörel Eylem Planları çalışması tamamlanmıştır. 
Çalışma kapsamında Yönetim Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda taban birlikleri, alt 
kurullar sektörlerin ilgili kurumlarından ve bütün paydaşlarından destek alınarak katılımcı bir 
anlayışla raporlar hazırlanmıştır. Çalışmalarda ilgili sektördeki uluslararası eğilimler dikkate 
alınarak ülkemizin ulusal ölçekli planlarına, akademik çalışmalarına değin geniş yelpazeli bir 
bilgi dağarcığından istifade edilerek Hentbolun geleceği için yapılması gerekenler ortaya 
konulmuştur. Böylece her sektörel eylem planında yıllara sair, hangi kurumların beraber 
çalışarak hangi faaliyetleri gerçekleştireceği konusunda detaylı bir yol haritası belirlenmiştir. 
İlgili kurumlarımız, bu eylem planları içerisinde Ülkemizin sektörel bazda gereksinimlerine 
göre, Sporda farklılık yaratacak proje ve faaliyetlerini tasarlama imkânı bulacaktır. 
        
  Sektörel eylem planlarının Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için yol gösterici 
olmasını temenni ederken, bu çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen Federasyonumuz 
çalışanlarına, kurullarımıza teşekkür ederim. 
 Sektörel eylem planlarının Federasyonumuza hayırlı olmasını dilerim. 
 
 
 
 

        Bilal EYUBOĞLU 
      TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU BAŞKANI 



 

Türkiye'de hentbol ilk kez 1927-1938 yılları 

arasında açık alan hentbolu olarak başlamıştır. 

Öncülüğünü Almanya'da öğrenim yapan ve 

beden eğitimi öğretmeni kökenli Hüsamettin 

Güreli, Zeki Gökışık, Nafi Tağman, askeri 

okullarda yapmıştır. Bu askeri okulların yanı 

sıra Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi 

Bölümünde de bazı kurallar tespit edilerek, 

futbol sahalarında "el topu" adı altında 

hentbolun yaşatılmasına katkıda bulunmuş. 

Ülkemizde ilk resmi saha el topu oyun kuralları 

1934 yılında Türkiye İdman Cemiyeti ittifakı 

tarafından yayımlanmıştır. 

Ülkemizde ilk resmi açık alan hentbol maçı 

1938 yılında oynanmıştır. 

İlk Federasyon Başkanı olan Sayın Vedat Abut 

kısa bir sure görev yaptıktan sonar Başkanlığı 

Sayın Fail Gökay'a devretmiştir. 1958 yılında, 

Hentbol Federasyonu Başkanı Sayın Vahit 

Çolakoğlu'nun çabaları ile "Voleybol El Topu" 

adı altında Türk Hentbolu yeni bir kimlik 

kazanmıştır. Vahit Çolakoğlu'nun görev süresi 

içinde Kulüp takımları arasında açık alan 

hentbol müsabakaları gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu kulüp takımları, Harbokulu, 

Jandarmagücü, Ziraat Gençlik, Maltepe, 

Emniyet, Anıtspor, Pınarspor ve Doğuspor'dur. 

Yapılan müsabakalar sonunda her yıl sonunda 

hemen hemen her yıl Harp Okulu şampiyon 

olmuştur. 

Türkiye'de hentbol, voleybol ve basketbol ile 

birlikte 1942 yılında "Spor Oyunları 

Federasyonu" çatısı altında teşkilatlanınca hız 

kazanan bir gelişme evresine girmiştir. 1942-43 

sezonunda İstanbul Hentbol Ligi kurulmuş ve 

söz konusu ligde Defterdar Takımı şampiyon 

olmuştur. 1943-44 ve 1944-45 sezonlarında 

Fenerbahçe, 1945-1955 yılları arasında ise, 

Galatasaray şampiyonluğu elinde tutmuştur. 

1945'te ilk kez Türkiye Şampiyonası 

düzenlenmiş ve "Kara Harp Okulu Hentbol 

Takımı" ilk Türkiye Şampiyonu olmuştur. 

1941 yılında Hasan Örengil ve 1947 yılında 

Mehmet Arkan-İlyas Sınal ikilisi el topu ile ilgili 

öncü kitaplar yayımlamışlardır. 

1945 yılı ve sonrasındaki okullarda bayanlar 

arası 2x15 dakika süreli iki devreli salon 

hentbolü maçları yapılmıştır. 1960-1962 

yıllarında açılan hakem kurslarının 

öğretmenliğini İbrahim Selet yapmış ve bu kurs 

sonunda başarılı olan Atilla Bostancıoğlu, 

Bülent Yılmazer, Necip Doğutürk, Nadi 

Irmaklar, Sedat Çöteli, Ömer Lütfi Tuncel, Fahri 

Alpagut, Turan Çetinkol, Ertuğ Fırat, Mazhar 

Kerestecioğlu, İbrahim Selet, Hüsamettin 

Topuzoğlu, Rıza Nur Mazlumca ve Şeref Tunca 

resmi olarak hakem unvanını alan ilk grup 

olmuştur. 

Ülkemizdeki salon hentbolu ile ilgili ilk ciddi 

çalışmalar 1974-1975 yıllarına dayanmaktadır. 

Bu tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

yurt dışına eğitime gönderilen bir grup beden 

eğitimi öğretmeni, eğitim gördükleri Federal 

Almanya'dan dönerek görev yaptıkları Beden 

Eğitimi Bölümlerinde modern salon 

hentbolunun temellerini oluşturan değerli 

çalışmalar yapmışlardır. 1975 yılında, Gazi 

Eğitim Enstitüsü ve Ankara Spor Akademisi 

öğretim üyesi Yaşar Sevim tarafından salon 

hentbolu kuralları derlenerek ilk kez bir kitap 

halinde yayımlandı. Adı geçen üniversitemizde 

salon hentbolu adına yapılan değerli çalışmalar 

ile salon hentbolunun Türkiye'de yaygınlaşması 

ve kökleşmesine önemli katkılar sağlanmıştır. 

Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek 

ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü merhum 

Talat Akgül'ün gayretleriyle 4 Şubat 1976 

yılında 22. Federasyon olarak Hentbol 

Federasyonu kurulmuştur. 

Federasyon Başkanlığı görevine Almanya Köln 

Spor Akademisinde 4 yıl süre ile hentbol, 

basketbol, futbol, voleybol, antrenman bilgisi 

konularında ihtisas öğrenimi gören Yaşar Sevim 

getirildi. Yaşar Sevim başkanlığındaki ilk 

Federasyon Kurulları aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur. 



 

Başkan: Yaşar Sevim 

Genel Sekreter: İsmail Hakkı Esemen 
Asbaşkan: Erol İlgin 
Üye: Sedat Muratlı 
Üye: Fahrettin Günvar 
Üye: Atilla Bostancıoğlu 
Üye: Şahin Köktürk 
Üye: İlhan Özler 
Üye: Murat Kılıç 
Üye: Sabahattin Erman 
Üye: Turgay Kayaoğlu 
Eğitim Birimi Asbaşkanı: Sedat Muratlı 
Eğitim Birimi Üyesi: Murat Kılıç 
Eğitim Birimi Üyesi: Kayhan Beyhan 
Eğitim Birimi Üyesi: Ahmet Sarıyer 
Eğitim Birimi Üyesi: Erhan Bayramoğlu  
 
Merkez Hakem Komitesi Asbaşkanı: İsmail 
Hakkı Esemen 
Merkez Hakem Komitesi Üyesi: Mete Öktem 
Merkez Hakem Komitesi Üyesi: Atilla 
Bostancıoğlu 
Merkez Hakem Komitesi Üyesi: Ercan Ersü 
Hukuk Danışmanı: Atila Bostancıoğlu 
Dış İlişkiler ve Olimpiyat Komitesi Temsilcisi: 
Can Şipal 
Sağlık Kurulu Başkanı: Dr. Nurullah Ersul 
 
Türkiye Hentbol Federasyonunun kurulması ile 

başlanan çalışmaların önemli ayaklarından biri 

olarak 1977 yılından itibaren üniversitelerin 

(Anadoluhisarı, 9 Eylül ve Manisa) Beden 

Eğitimi ve Spor Bölümlerinde hentbol bilim dalı 

kurulmuş ve zaman içinde diğer eğitim 

kurumlarının müfredat programları kapsamına 

da alınmıştır. Ankara 19 Mayıs, İstanbul ve 

Manisa Spor Akademilerinde hentbol temel 

ders ve ihtisas dersi olarak yer almıştır. 

Açılan hakemlik ve antrenörlük eğitim 

programları ile Türk hentbolunun 

kurumlaşması yönünde önemli aşamalar kat 

edilmiştir. Eğitim çalışmalarına verilen öneme 

paralel olarak 1976-79 yıllarında 16 

antrenörlük kursu düzenlenmiş ve bu kurslar 

sonunda 593 kişi antrenörlük belgesi almaya 

hak kazanmıştır. Antrenörlük sayısı 1976 yılında 

323, 1977 yılında 457 ve 1978 yılında da 593'e 

çıkmıştır. 

Tabanını okulların oluşturduğu bu spor daha 

sonraları M.T.A., Beşiktaş, İstanbul Bankası 

Yenişehir, İ.T.Ü., Kolej, Arçelik, Simtel,Taçspor, 

Çukobirlik, Hacettepe, Karşıyaka, İzmirspor, 

Etispor, Eskişehir Kılıçoğlu Toprakspor, 

Pertevniyal ve isimlerini sayamayacağımız 

Konya, Adana, Ankara, Eskişehir, Mersin, 

Trabzon, Rize, Bursa gibi illerimizdeki 

kulüplerimizin desteği ile daha da yaygınlaşmış 

ve gelişmiştir. 

15-25 Temmuz 1978 tarihleri arasında, 

Bursa'da değişik bölgelerden seçilen 26 sporcu 

ile ilk A-Milli Erkek Takım Kampı gerçekleştirildi. 

Söz konusu kampta teknik direktör olarak görev 

yapan Yaşar Sevim takip eden 10 yıl boyunca A-

Milli Erkek Takımı Teknik Direktörlüğü görevini 

sürdürdü. Genç Milli Erkek Takımımızın 

oluşturulmasında da Kayhan Beyhan, Yüksel 

Yıldız, Murat Kılıç ve Ahmet Sarıyer önemli 

görevler üstlenmişlerdir. Günal Ensari, Rüştü 

Şahin, Alexander Rezanov, Mustafa Aslan, 

Feridun Dorak, Yüksel Yıldız, Hüseyin Güney, 

Ahmet Topbaş, Ahmet Kaynak, Tuncay 

Eresken, Erhan Acar, Süreyya Işıldak, Osman 

Otay, Sezgin Kaymaz ve daha isimlerini 

belirtemediğimiz birçok değerli 

antrenörümüzün bahse konu oluşuma çok 

değerli katkıları olmuştur. 

Türk Milli Hentbol Erkek Takımı ilk resmi maçını 

12.09.1979 tarihinde Yugoslavya'nın Split 

şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları 

esnasında Mısır Milli Hentbol Takımı ile yapmış 

ve müsabaka 16-31 şeklinde Milli Takımımız 

aleyhine sonuçlanmıştır. Genç Milli Erkek 

Takımımız ise, ilk uluslararası karşılaşmasını 

08.08.1979 tarihinde Bulgaristan'ın Loveç 

şehrinde Yugoslavya Genç Milli Erkek Takımı ile 

yapmış ve maçtan 29-10 yenik ayrılmıştır. A 

Milli Erkek Takımımız ilk galibiyetini 16.12.1981 

tarihinde Romanya'da düzenlenen Balkan 

Şampiyonası'nda, 32-19 şeklindeki skorla 

Yunanistan'a karşı alınmıştır. 

A Milli Hentbol Bayan Takımımız, ilk 

uluslararası müsabakasını 08.12.1983 

tarihinde, Bulgaristan'ın Haskova şehrinde 

Bulgaristan Milli Takımı ile yapmış ve 28-12 

skorla yenilmiştir. 



 

Üniversite Milli Hentbol Erkek Takımı ilk kez 

1984 yılında, Federal Almanya'da düzenlenen 

Üniversiteler Dünya Şampiyonasına katıldı. Adı 

geçen Şampiyonadaki ilk müsabakamız 

Avusturya'ya karşı olmuş ve 22-15 skorla milli 

takımımız aleyhine sonuçlanmıştır. 

 

1992 yılında, İzmir'de gerçekleştirilen ve 

Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın iştirak 

ettiği Balkan Şampiyonası sonunda Genç Milli 

Hentbol Erkek Takımımız Balkan Şampiyon 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 yılı Haziran ayında ilk kez yapılan Yıldız 

Erkekler ve Bayanlar Balkan Şampiyonası'nda 

hentbolcularımız erkeklerde 2., bayanlarda 

3.'lük elde etmiştir. Aynı yılın Kasım ayında 

düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda A Milli 

Hentbol Erkek Milli Takımı hentbol tarihimizde 

ilk kez Balkan şampiyonu olmuştur. 

1994 yılında yapılan Balkan Yıldız Bayanlar 

Balkan Şampiyonası'nda takımımız birinciliğe 

ulaşmış, Eskişehir'de düzenlenen Gençler 

Balkan Şampiyonası'nda ise, hentbolcularımız 

erkek ve bayanlarda üçüncü sırayı almışlardır. 

Ocak 1995'te İzmir'de düzenlenen Dünya 

Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası'nda 

hentbolcularımız dünya ikincisi olmuş, 

Eskişehir'de yapılan Balkan Büyükler Hentbol 

Şampiyonası'nda milli takımımız Balkan 

Şampiyonluğu'na ulaşmıştır. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
MİSYONUMUZ 
Eğitim ve tesisleşmede hamleler yaparak; 
kulüpler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları 
ile işbirliği içerisinde; Hentbol sporunun ülke 
genelinde yaygınlaşmasını ve sevilmesini 
sağlayarak, uluslararası faaliyetlerde rekabet 
edebilecek düzeye ulaştırmak. 
 

 

 

 
VİZYONUMUZ 
Kurumsal, yenilikçi ve bilimsel bir yaklaşımla 
Hentbol sporunu ülkemizde yaygınlaştırmak ve 
Türk Hentbolunun uluslararası  alanda başarı 
düzeyini artırarak güçlü ülkeler arasında yer 
almak. 
 
 

 



 

Mücadele, Azim 
ve Çevikliğin Adı: 
HENTBOL 
 
Hentbol, kendine has gelenekleri ve sadık 

izleyici kitlesiyle topla oynanan takım 

sporları arasında önemli bir yer tutuyor. 

Ağırlıklı olarak kapalı spor salonlarında 

oynanan hentbol,  dinamik yapısı ve 

karşılaşma zevkini artıran kuralları 

sayesinde spora yeni başlayan öğrenciler 

ve yeni bir heyecan arayan sporseverler 

için ideal bir alternatif olarak dikkat 

çekiyor. 

Strateji 2024’ün Temel 

Hedefleri 

- Hentbolun topluma yaygınlaştırılmasını 

sağlamak. 

- Ulusal ve uluslararası platformda 

etkinliğini arttırmak. 

-Anayasamızın 58 ve 59.maddeleri ele 

alınarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan 

uzak tutarak sevilen bir spor dalı haline 

getirmek. 

-Eğitici çalışmalarla (altyapıda ve 

profesyonel düzeyde) sportif becerilerin 

verimliliğini geliştirmek. 

-Alt yapı faaliyetlerine önem vererek 

tabandan tavana uygulama modeli ile her 

yaş kategorisine uygun düzeyde eğitici 

çalışmalarla toplumda yaygınlaşmasına 

katkı sağlayarak profesyonel düzeyde 

başarıları etkinleştirmek. 

Ortak Hedef? 

Tüm ülke tarafından tanınmış ve tercih 

edilen bir spor branşı haline gelmiş 

hentbolun ulusal ve uluslararası 

kategorilerde verimliliğini sağlayıcı 

faaliyetler yaparak mücadele ruhunu  

 aşılamak. Yıldız, Genç ve A Milli 

kategorilerinde yetenekli sporcuların var 

olduğu bir spor branşı haline getirmek. 

Hentbol de aynı zamanda fiziksel 

hareketliliğin yanı sıra sosyal ilişkilerin 

gelişimine katkı sağlayarak fair-play 

modeline rol olmak. Bu durum ile birlikte 

kişiler arasında etkileşim sağlanırken 

takım ruhu ile mücadele ruhunun 

gelişmesine de yarar sağlamak. 

*Hedeflenen Milli Takım 

Başarısını Artırarak Daha 

Geniş Kitleye Hitap Edebilmek. 

THF, Dünya Şampiyonası’na vize almayı 

hedeflerken bu süre zarfında ilgili 

kurulların çalışmaları ile kurs, seminer, 

konferans ve eğitici toplantılar 

düzenleyerek sporcu ve antrenörlerin 

bilgi birikimini arttırmayı hedefler. 

Yapılan bu faydalı çalışmaların 

sonucunda; toplumda ön sıralarda yerini 

alacak olan takım sporlarından hentbol, 

kulüpler içerisinde sayısını yükselterek, 

milli takımın performansını etkileyen 

başarılar ile ilgili örnek teşkil etmesini 

amaçlar. 

 

 



 

*Medya İlişkisinin 

Hedeflenmesi* 

THF, Medyada etki alanı yüksek geniş 

yelpaze ile hentbol sporunun tanıtımı ile 

medya stratejisi geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Özellikle hedef kitlede 

hentbol de yer alacak çocuk, genç ve 

eğitimcilere yönelik kişiler olmasına özen 

gösterilecektir. Hedef planlamasında 

medya aracılığı ile çeşitli haberleşme 

tekniklerini ela alarak basın haberleri ve 

diğer medya iletişim araçlarını kullanarak 

Hentbol’ ün tanıtımı için bir ortam 

oluşturacaktır. 

Bu durumla birlikte ülkemiz genelinde 

hedef kitlede Hentbol’ ün izleyici 

sayısında artış olacaktır. 

 

*Sporcu ve Sponsorlar * 

THF, üst düzey sporcular ve sponsorlar 

arasında resmi bağlar oluşturacaktır. Bu 

anlamda sporcular ile toplantılar 

yapılarak, iletişim kanalları aracılığıyla 

hentbol de hedef kitlenin sayısını 

artırmaya yönelik bir etkileşim ortamı 

hazırlanacaktır. 

Bu durum, sporcu ve sponsorlar için 

marka bilinirliliğini artırırken öte yandan 

sporcuların herkes tarafından bilinen 

gözde spor olmasına katkı sağlayacaktır. 

*Sporcuların Meslek 

Hayatlarına Etkileri* 

THF, hentbol sporunda meslek 

hayatlarının sonuna yaklaşmış üst düzey 

sporculara yönelik çeşitli kariyer 

alanlarında görev alabilmeleri için 

antrenörlük, gözlemcilik, yöneticilik gibi 

alanların tanıtımı için çalışmalar 

yapacaktır. 

 

Bu destek alanı, üst seviyedeki 

sporcuların, Türk Hentbol’ ünde 

kariyerlerinin devamlılığının artmasını 

sağlarken, aynı zamanda profesyonel 

sporcuların uzun yıllar edindikleri 

deneyimlerini ortaya koymasına fırsat 

tanıyacaktır. 

*Turizm Ülkesi Olan Ülkemizin 

Plaj Hentbol’ ünde Tercih 

Edilebilir Bir Merkez Haline 

Getirmek* 

THF, ülkemizi uluslararası platformda 

hazırlık ve müsabakalar için ön plana 

çıkaran çalışmalar yapacaktır. 

Bu hedefle; ülkemizin coğrafi 

konumunun özellikle Akdeniz ve Ege 

kıyılarının plaj hentbol’ ün yer almasına 

odaklanacak, odaklanan bu hedef 

çalışmaları ile uluslararası ilişkilerin 

güçlenmesine, ülkemizin turizm 

tanıtımının ve gelirlerinin artmasına ve 

sporcularının deneyim kazanmasına 

katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak hentbol’ ün sadece salon 

branşı olarak değil, plajlarda da hentbol 

branşının tanıtımı ile daha geniş kitleye 

hitap edilmesini amaçlar. 

 

 

 



 

 

*Alt Yapı Çalışmalarının 

Gözden Geçirilmesi* 

THF, alt yapının gelişimi için kapsamlı 

araştırma geliştirme çalışmaları yapmayı 

hedef alacaktır. Yapılan 

değerlendirmeler ile birlikte okullarda 

hentbol’ ün gelişimine katkı sağlayacak, 

bilgi birikimi ve donanımı yüksek 

eğitmenlerin eğitici çalışmaları ile çocuk 

ve gençleri hedefleyen bir program 

oluşturulacaktır. 

Bu programla birlikte, hentbol 

oynayabilecek potansiyeldeki genç 

oyunculara kaynakların daha fazla 

ayrılmasını sağlayarak, ülkemiz 

genelinde faal sporcu sayısı artmış 

olacaktır. 

* Alt Yapı Çalışmaları İle 

Etkileşimin  Sağlanması* 

THF, ülke genelinde alt yapı faaliyetleri 

ve hentbol etkinlikleriyle ilgili uyumu 

sağlayacak etkin bir yöntem 

geliştirecektir. Özellikle hiçbir etkinliği ve 

çalışması olmayan bölgeler ile ilgili teşvik 

edilmesine yönelik program, etkinlik ve 

çalışmalar organize edilecektir. 

Yapılan bu çalışmalarla birlikte, hentbol 

sporunun bölge ve şehirler arasında 

dengeli bir şekilde yayılmasına ve 

ülkemizde ulusal seviyede ilerlemesine 

ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

*İletişim Faaliyetlerin de 

Hentbolun Tanıtılmasında 

Sosyal Medya Bütünleşmesi* 

THF, günümüzde daha yaygın ve aktif 

olarak kullanılan sosyal medya tabanlı 

haberleşme yöntemlerini kullanmayı 

hedefleyecektir. 

Bu yöntemi hedeflerken, sosyal 

medyada uzman kişiler tarafından, 

iletişim ve pazarlamaya yönelik 

stratejileri geliştirirken, bu stratejiye 

uyumlu olarak öte yandan THF 

çalışanlarının bilgi düzeyini artıracak 

hizmet içi eğitim takvimleri 

düzenleyecektir. Bu hedefle birlikte 

Hentbolun aktif ve dinamik bir yapıya 

süregelmesine katkı sağlayacaktır.  

Böylece Hentbolun aktif ve dinamik 

yapıda uzun sürede kalmasına, ülkemiz 

genelinde etkin bir spor olarak 

tanıtılmasını ve algılanmasını hedef 

belirleyecektir. 

*Alt Yapı Faaliyetlerinin 

Geliştirilmesi İçin Tanıtımının 

Yapılması* 

THF, alt yapı seviyesi için başlatılacak 

iletişim girişimlerinin her iki taraf içinde 

faydalı olabileceğini keşfetmek için ticari 

tanıtım faaliyetlerinin halkla ilişkiler 

ekipleriyle koordinesi sağlanarak 

kurumsal bağlantılar kuracaktır. Bu 

gelişimle hedef kitle üzerinde erişimin 

sağlanması hususunda sosyal medyanın 

nasıl kullanabileceği konusuna öncelik 

verilecektir. 

Bu durumla birlikte; ticari ortaklıklarla 

ilişkileri geliştirirken öte yandan alt yapı 

için geliştirilen faaliyetlerinin etkisini 

artırarak, hentbolun toplum tarafından 

daha fazla haberdar olmasına katkı 

sağlayacaktır. 



 

*Sporcu Veri Tabanı 

Çalışmaları* 

THF, ülkemiz genelindeki aktif olarak 

oynayan sporcular hakkında maksimum 

düzeyde bilgiler toplayacaktır. Her 

sporcu için kolaylıkla bilgi edinilecek bir 

bilgi işlem modeli geliştirilecektir. Bu veri 

tabanı ile birlikte merkezi bir sistem 

oluşturulacak, böylece ülkemiz genelinde 

hentbol oynayan veya bu sporla 

ilgilenenlerin daha kapsamlı bilgileri 

resmi olarak ortaya konulacaktır. 

Bu hedefle birlikte; ülkemizde hentbol 

oynayan sporcuların profiline ait bilgilerin 

kapsamı ve kalite düzeyi artacak, ticari 

ortaklarla, spor idaresi ve medya iletişim 

kanallarıyla daha güçlü ilişkiler 

kurulacaktır. 

*Alt Yapı Faaliyetlerinde 

Başarılı Sporcuları 

Destekleyen ve Performansı 

Etkileyen Ödül Sisteminin 

Geliştirilmesi* 

THF, ülkemiz genelinde aktif olarak 

oynayan tüm sporcuların 

performanslarını destekleyen bir ödül 

sistemi gerçekleştirecektir. Bu sistemde 

sporcular, kulüpler, antrenörler, okullar 

yer alacaktır. 

Uygulanacak bu sistem ile ülkemiz 

genelinde hentbol sporunu tanıtmak ve 

geliştirmek için çalışanların tanınmalarını 

ve aynı zamanda medyanın ve diğer 

paydaşların dikkatini çekmeyi 

sağlayacaktır.  

 

 

 

*Hentbol Sporuna Daha Fazla 

İlgi Duyulmasını Sağlayacak 

Yöntemlerin Geliştirilmesi* 

THF, hentbol sporunu mevcut yeni 

oyunculara tanıtma konusunda etkili 

yöntemleri ortaya çıkarmayı hedefleyen, 

genel araştırma ve ilgili kurul ve eğitim 

organlarıyla işbirliği içinde yürütülecek 

bir araştırma programı yapacaktır. Bu 

programın amacı, hentbola özgü gerekli 

ekipmanlar, yenilikçi eğitim yöntemleri ile 

beraberinde, hentbolda devamlılığı 

sağlayacak yöntemler geliştirecektir. 

Geliştirilen programla hedeflenen 
amaçlarda; oyuncuların sayısını ve 
devamlılığını arttırmak, aynı zamanda 
federasyonunun uluslararası platformda, 
hentbolun tanınmasına ve gelişmesine 
olanak sağlayacaktır. 
 

*Tutarlı, Uyumlu ve Koordineli 

Markalaşma Stratejisinin 

İzlenmesi* 

THF, Tüm marka stratejilerinde milli 

takım ve altyapı faaliyetlerine yönelik bir 

marka imajı strateji gerçekleştirecektir. 

Her iki faaliyet alanında, THF logosu ile 

uyumlu yeni logo tasarımları 

kullanacaktır. Kullanılan tüm 

dokümanlar, promosyon malzemeleri için 

markalaşma stratejisinde THF tarafından 

merkezi bir şekilde yürütülecektir. 

Dinamik yapısı olan markalaşma 

stratejisinde THF bir marka olarak 

güçlenecek, üst ve alt düzeydeki 

oyuncuların marka ile bütünleşmesine 

fırsat tanıyacaktır.  

 

 

 



 

*Hentbolda Yer Alan 

Antrenörler ve Hakemler İçin 

Seminerler, Sempozyumlar Ve 

Konferansları Organize Etmek* 

THF, alt yapı seviyesinden üst düzey 

takımlara kadar çeşitli seviyelerdeki 

antrenörler ve hakemler  için bir dizi 

antrenörlük ve hakemlik  seminerleri 

organize edecektir. Bu seminerler ile 

çeşitli seviyelerdeki antrenör ve 

hakemlere yönelik olup, bu sporda ortak 

bir noktada buluşmalarına olanak 

sağlayacaktır. Öte yandan yapılacak 

olan bu organizasyonun büyük çapta 

yaygınlaşmasına ve teşvik edilmesine 

olanak sağlayacaktır. 

Bu uygulama ile birlikte antrenörler, ortak 

oyun felsefesinde aynı metot ve 

yaklaşımla eğitilecektir. 

*Antrenörlerin Bir Araya 

Gelerek Aktarımlarda  

Bulunacağı Mentorlük  

Uygulaması* 

THF, öğrenmeye ve gelişime açık alt 

yapı antrenörleri ile üst seviyedeki 

antrenörleri bir araya getirecek bir 

program yapmayı geliştirecektir. 

Programın hedef ve kapsamında 

toplantı, seminer vb. organizasyonlarda 

antrenörler bir araya gelerek, ihtiyaç 

duydukları durumlarda birbirlerine 

danışmanlık yapacaklardır. Bu 

programın sistemli ve düzenli bir şekilde 

gerçekleştirilmesi esas alınacaktır. 

Bu durumla birlikte ülkemizde hentbol 

antrenörlüğü standartlarının 

yükselmesine katkı sağlayacaktır. 

*Ülkemiz Genelinde İl 

temsilcileri Programının 

Uygulanması* 

THF, hentbolun popüler kimliğini 

artırmaya yönelik müsabakaların aktif 

olarak yer aldığı illerimizde temsilcileri 

görevlendirilecektir. İl temsilcilerinin, 

mümkün olduğu kadar o ilde ikamet 

ediyor olmasına, hentbolu yakından takip 

ediyor olması gözetilecektir. İl 

temsilcileri, sosyal medya iletişim 

araçlarını da kullanarak 

görevlendirildikleri illerde takımlarla 

irtibat içinde olmaları gözetilecektir. 

Görevlendirilen il temsilcilerinden aynı 

zamanda bulundukları illerde okulları, alt 

ve üst seviyedeki müsabakaları ve 

illerindeki diğer önemli merkezleri ziyaret 

etmeleri istenecektir. 

Böylece ülkemizde bu sporla ilgilenen 

kişilerle bir iletişim bağı oluşturulacaktır. 

*Sosyal  İlişkilerin Gelişmesine  

Yönelik  Mensup  Olma 

duygusu* 

THF, özellikle alt yapı seviyesindeki 

sporcuların, bu spora gönül vererek 

devamlılığını sağlamak için çeşitli 

faaliyetler organize edecektir. Özellikle 

küçük yaş gruplarında okulların 

kapanması ile birlikte eğlenecekleri ve 

öğrenecekleri turnuvalar düzenlenecek, 

sosyal ilişkilerinin gelişmesine yönelik 

küçük çapta geziler yapılarak, bulunulan 

ilin coğrafi özelliklerini de keşfetmesine 

olanak sağlayacaktır. Federasyon da 

ilgili birim, l temsilcisi ile koordine olup bir 

çalışma yürütecektir. 

Bu durumla birlikte alt yapıdaki 

sporcuların bu spora karşı aidiyet 

duygusu gelişerek devamlılığının 

sağlanması hedef alınacaktır. 

 



 

 

*Milli Takım Müsabakalarına Alt 

Yapı Kulüplerindeki 

Sporcuların ve Öğrencilerin 

Daveti* 

THF, yıllık faaliyet planında oynanacak 

olan milli takım müsabakalarında davet 

edilecek okullar belirlenecek, 

öğrencilerin katılımının sağlanması için 

organizasyon yapılacak.  

Bu organizasyon ile gelecek nesil 

sporcuların elit seviyedeki müsabakalara 

gitmeleri sağlanırken aynı zamanda 

genç taraftarlar ve hentbol severler 

kazanılmış olacaktır. 

*Milli Takım ve Alt Yapı 

Seviyesindeki Grup 

Müsabakalarının TV 

Kanallarında Yer Alması* 

THF, yıllık faaliyet programında yer alan 

müsabakaların daha geniş bir kitleye 

hitap etmesi için bazı medya kanalları ile 

irtibata geçecek, ülkemiz genelinde daha 

çok kişiye ulaşabilmesi adına koordineli 

çalışmalar başlatacaktır. Televizyonda 

yer almadan önce resmi internet 

sitesinden ve diğer sosyal medya 

hesaplarından haber yapacaktır. Bu 

durum kamuoyunda tanıtılmasında 

yardımcı olacaktır. 

 

 

SONUÇ OLARAK 2024 STRATEJİ 

PLANLAMAMIZDA, 

Hentbol, ülkelerin insan kalitesi ve 

eğitiminin geliştirilmesi adına da oldukça 

önemli bir unsudur. Dolayısıyla Hentbol 

gibi takım sporu yapan bireylerin ekip 

çalışması yapmaları nedeniyle , 

toplumların insan kalitesinin ve eğitiminin 

göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Türkiye’de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

sporun çeşitli şekilleriyle yaygınlaşması, 

insanların bilinçlenmesi ve sporcu 

sayılarının arttırılması gerekmektedir. 

  Sonuç olarak; Hentbol ülke 

stratejik eylem planında Hentbolla 

fiziksel aktivite yapma alışkanlığının 

geniş kitlelere benimsetilmesi, her alt yaş 

grubundaki toplumu oluşturan bireylerin 

spor faaliyetlerine erişim imkânlarının 

kolaylaştırılması͕ tesislerin ihtiyaca 

yönelik etkili kullanımın sağlanması͕, 

genç nüfustaki bireylerin hareketsiz 

yaşamdan, kötü alışkanlıklardan uzak 

durması için önlemler alınması, hentbola 

uygun fiziki alanların spor tesislerine 

dönüştürülmesi doğrultusunda amaçlar 

belirlenmiş ve bu alanların her biri için 

yukarıda belirtilen eğilimler dikkate 

alınarak eylem planı uygulama önerileri 

geliştirilmiştir.  

 Öncelikli olarak Milli Eğitim 

Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak Okul 

Spor Salonlarının fiziki eksikliklerin 

giderilmesi, okul spor salonlarının 

Hentbolla buluşturulması gerekmektedir. 



 

 


