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Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Yayınları 2019

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen Avrupa Hentbol Federasyonu Türkiye Ulusal Master Coach Pro Lisans 
Kursu’nda 44 katılımcı bitirme tezi sunmuşlardır. Ulusal Tez Jürisi ve hentbol kamuoyuna karşı sunulan bu 
çalışmalar sonrasında, katılımcılar “Master Coach” belgesi almışlardır.

Tez konu başlıkları belirlenirken, hentbolun en basitinden en karmaşığına toplam 44 üst başlık, Ulusal Tez 
Jürisi tarafından tespit edilerek dağıtımı, adaylara gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmış ve her teze yine 
gönüllülük esasına dayalı olarak tez danışmanı atanmıştır.

Tezlerin başarıyla savunulması sonrasında 44 katılımcıdan aşağıda belirtilen “Paylaşım Onay Formu doldur-
tularak, çalışmaların THF Eğitim Yayını olarak kullanılması için izin alınmıştır.

MASTER COACH TEZİ PAYLAŞIM ONAY FORMU

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu, Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından onaylı Mas-
ter Coach (Pro Lisans) Kursu’nda bitirme tezi olarak sunduğum “……………………………………” başlıklı tez çalışması-
nın; THF Eğitim Yayınları adı altında ücretsiz olarak, yazılı materyal olarak basılması ve görsel materyal olarak 
kamuoyu ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

Adı-Soyadı:                      İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

Tüm tezlerde; antrenmanlardaki araştırma gruplarının egzersizlerinin hem video çekimi hem de fotoğraf-
landırılması ve kamuoyunda “Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali” olarak paylaşılması ile ilgili, 18 yaşından küçük 
gruplarda “Veli Onay Belgesi”, 18 yaşından büyük gruplarda ise “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onay Formu” doldurtu-
larak alınmıştır.
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BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ VELİ ONAY FORMU (18 Yaş Altı)

Sayın Veli, 

Bu formun amacı, çocuğunuzun katılması rica edilen bilimsel çalışma ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek ve 
çocuğunuzun katılımı için sizden izin almaktır. 

Bu çalışma, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu, Avrupa Hentbol Federasyonu tara-
fından onaylı Master Coach (Pro Lisans) Kursu bitirme tezidir. Bu bağlamda “………………………….” başlıklı tez 
çalışması, “Antrenör…………………….” tarafından, gönüllü katılımcılarla yürütülmektedir. Çalışmanın amacı, 
…………………………………………………………. 

Çalışmada çocuğunuzdan kimlik belirleyici hiçbir bilgi istenmemektedir. Çalışma sırasında çocuğunuzdan, 
kişisel (cinsiyet, yaş, spor/antrenman yaşı vb.) özellikleri belirlemeyi hedefleyen bir anket formunu doldur-
ması ve araştırmacı tarafından belirlenen antrenmanlara, ……………………… tarihleri arasında (toplam ……….. ant-
renman), katılımı istenmektedir. Antrenman uygulamaları, araştırmacı tarafından ……………… Spor Salonunda 
yapılacak ve video ile kayıt altına alınacaktır. Bu çalışma sonrasında elde edilen tüm veriler ve materyaller, 
araştırmanın amacı dışında ya da bir başka araştırmada kullanılmayacak olup, sadece bilimsel amaçlar doğ-
rultusunda Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından, yazılı ya da görsel eğitim materyali olarak, 
antrenör eğitimine katkı sağlaması için kullanılacaktır.

Çalışma, çocuğunuz için herhangi bir istenmeyen etki ya da risk taşımamaktadır. Çocuğunuzun katılımı 
tamamen sizin isteğinize bağlıdır, reddedebilir ya da çalışmanın herhangi bir aşamasında ayrılmasını 
isteyebilirsiniz. Bu formu onaylamanız, araştırmaya katılım için onay verdiğiniz anlamına gelecektir.

Onay vermeden önce sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa sormak ve çalışma bittikten sonra so-
nuçlarını (videoları) temin etmek için araştırmacıya telefon veya e-posta ile ulaşabilirsiniz. 

Çalışmaya Katılım Onayı:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya çocuğumun katılmasına izin veriyorum 

(Lütfen formu imzaladıktan sonra çocuğunuzla araştırmacıya geri gönderiniz).

Velinin Adı-Soyadı:     İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 

Telefon:      e-posta:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. 

Katılımcının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 

Telefon:     e-posta:

Araştırmacının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü kişiye verilir, di-
ğeri araştırmacı tarafından saklanır.
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BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAY FORMU

Sayın Katılımcı,

Bu formun amacı katılmanız rica edilen bilimsel çalışma ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek ve katılmanız 
için izin almaktır. 

Bu çalışma, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu, Avrupa Hentbol Federasyonu tarafın-
dan onaylı Master Coach (Pro Lisans) Kursu bitirme tezidir. Bu bağlamda “………………………..” başlıklı tez ça-
lışması, “Antrenör…………………………” tarafından, gönüllü katılımcılarla yürütülmektedir. Çalışmanın amacı, 
………………………………..

Çalışmada sizden kimlik belirleyici hiçbir bilgi istenmemektedir. Çalışma sırasında sizden, kişisel (cinsiyet, 
yaş, spor/antrenman yaşı vb.) özellikleri belirlemeyi hedefleyen bir anket formunu doldurmanız ve araştır-
macı tarafından belirlenen antrenmanlara, ……………….. tarihleri arasında (toplam ……. antrenman), katılımınız 
istenmektedir. Antrenman uygulamaları, araştırmacı tarafından …………….. Spor Salonunda yapılacak ve video 
ile kayıt altına alınacaktır. Bu çalışma sonrasında elde edilen tüm veriler ve materyaller, araştırmanın amacı 
dışında ya da bir başka araştırmada kullanılmayacak olup, sadece bilimsel amaçlar doğrultusunda ve Türkiye 
Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından, yazılı ya da görsel eğitim materyali olarak, antrenör eğitimine 
katkı sağlaması için kullanılacaktır.

Çalışma, sizin için herhangi bir istenmeyen etki ya da risk taşımamaktadır. Katılım tamamen sizin isteği-
nize bağlıdır, reddedebilir ya da çalışmanın herhangi bir aşamasında ayrılabilirsiniz. Bu formu onaylamanız, 
araştırmaya katılım için onay verdiğiniz anlamına gelecektir.

Onay vermeden önce sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa sormak ve çalışma bittikten sonra so-
nuçlarını (videoları) temin etmek için araştırmacıya telefon veya e-posta ile ulaşabilirsiniz. 

Çalışmaya Katılım Onayı:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. 

Katılımcının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 

Telefon:     e-posta:

Araştırmacının Adı-Soyadı:     İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü kişiye verilir, di-
ğeri araştırmacı tarafından saklanır.

Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla, Eğitim Yayınları olarak hazırlanan kitaplar, Hentbol 
Antrenörlük Kurslarında, Gelişim Seminerlerinde, Hizmet İçi Eğitimlerde ve Üniversitelerin Hentbol Uzmanlık 
Eğitimi veren birimlerinde “Ders Kitabı ve Materyali” olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
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HENTBOLDA KULLANILAN SEMBOLLER
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Hentbolda Isınma
ÖZET 

Antrenman biliminde genel ve özel olarak da uygulanan ısınma ve stretching hentbola özgü ısınmada da 
büyük önem taşır. Isınma, antrenman ya da müsabakaya fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmaları için 
uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hentbolda genel ve özel ısınmaların doğru uygulama yapılarak spor-
cuları, antrenman ya da müsabakalara sağlıklı bir şekilde hazırlamanın önemini vurgulamaktır. Bu nedenle 
çalışma dahilinde, ısınma basamaklamalarını ve süreleri belirtmek ve göstermenin önemi üzerinde durul-
muştur. Çalışmada yer alan araştırma grubu, 17-35 yaş aralığında olan 14 süper lig hentbol oyuncusundan 
oluşmaktadır. Çalışmaya katılan sporcular antrenman öncesi bilgilendirilmiş ve onay formları doldurtularak 
alınmıştır. Çalışmalar Üsküdar Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda gerçekleşmiştir. Yapılan çalışma, ant-
renman ve müsabaka öncesi hentbolda ısınmanın performansı olumlu yönde etkilemesi ve sakatlıklardan 
korunmaya yardımcı olması açısından uygulama örneklerinin ve basamaklamalarının gösterildiği bir aksiyon 
araştırmasıdır. Hentbolda genel ve özel ısınma örnekleri kuramsal ve görsel olarak sunulmuştur. Stretching 
egzersizleri ve spesifik egzersizler resim, şekil olarak gösterimi yapılarak konunun daha iyi anlaşılması he-
deflenmiştir. Bu çalışmanın önemli bir çıktısı da, ısınmanın doğru uygulanmasının yanında basamaklaması 
önemlidir. Isınma hareketleri ve zamanı doğru bir şekilde uygulanmalıdır.  Genel ısınma yapmadan, özel ısın-
maya geçilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Stretching, hentbola özgü ısınma,

Warm-Up in Team Handball
ABSTRACT

General and specified stretching and warm-up activities applied in training science have a great impor-
tance in warm-up specific to handball. Warm-up activities are applied to players to get ready physically and 
physiologically for training or competition. The purpose of this study is to emphasize the importance of the 
handball players’ healthy preparation to the matches and trainings by making correct applications of general 
and specified warm up activities. Therefore, the importance of determining and demonstrating the duration 
and application steps of the warm up activities was highlighted in this study. The sample group consisted of 
14 Premier league players aged between 17-35 years.  The players participating in the study were informed 
before the training and the approval forms were filled out. The study was conducted in Çamlıca Sport Club 
Centre. The study was an action research revealing application examples and steps given that training pre-
match warm-up activities in handball affect positively the performance and help to protect against injuries. 
General and specified warm-up activities in handball were presented visually and theoretically. It was aimed 
to understand better the matter by showing stretching exercises and specific exercises via figures and im-
ages. An important output of this study was that not only correct application of warm up but also its stepping 
were important. Warm-up activities and their timing should be correctly applied. Specified warm-up activi-
ties should start after general warm-up activities. 

Keywords: Team Handball, Stretching, Specific Handball Warming
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GİRİŞ
GENEL ISINMA

1.1. GENEL ISINMA NEDİR ?
Antrenman biliminde yaygın olarak kullanılan bir terim olan ısınma, aslında gelecek olan antrenman görevle-
rine fizyolojik ve psikolojik olarak hazırlanmaktır. Bu bağlamda, sporcuları antrenmanlarda ve maçlarda ön-
görülen belli görevlere, bedensel ve psikolojik yönden en uygun şekilde hazırlamayı ve uyum sağlamayı amaç 
edinen çalışmalara ısınma denir. Aynı zamanda ısınma; sporcunun organizmasını, yapacağı spor dalındaki 
yüklemelere hazırlama çalışmasıdır.

Farklı yaklaşımların ifadesiyle ısınma; bir yarışma veya antrenman öncesinde, o yarışma veya antrenmanın 
gerektirdiği optimum performansı gerçekleştirebilmek için yapılan fiziksel ve zihinsel etkinlikler dizisinin ta-
mamıdır. Bu dizi sayesinde sporcunun psikolojik ve fizyolojik durumunun aktif ve pasif olarak en mükemmel 
hale gelmesi hedeflenir (MURATLI, 1992, sf: 1-4).

Günümüzde yapılan birçok çalışmada ısınma terimi, herhangi bir spor dalının uygulanmasından önce, sporcu-
yu hem mental hem fiziki yönden hazır hale getirmek için yapılan hareketler bütünü olarak tariflenmektedir. 
Isınma, farklı bakış açıları içermektedir. Kimi fizyolog, sporcu ve antrenöre göre ısınma, tamamen kişiyi yapa-
cağı işe psikolojik olarak hazırlarken, kimisine göre ısınma sporcunun dolaşım sistemini çalışmanın tempo-
suna hazırlamak ve kas- iskelet sistemini sakatlanmaya karşı korumak amacını taşır (DEVRİES, 1980, sf: 489). 

Genel ısınma sırasında çalışmakta olan kas grupları, branşa özgü hazırlık için uygulanan egzersizleri ya da 
branşa özgü teknikleri içermez. Genel ısınmada amaçlanan başlangıçta olması gereken vücut ısısını yükselt-
mektir (BİLGE, 2013, sf:6).

1.1.1. GENEL ISINMANIN ÖNEMİ 
Genel ısınmanın sporcu bedeni üzerinde fizyolojik ve psikolojik olarak bir çok etkileri bulunmaktadır. Bu etki-
ler özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Maksimum oksijen kullanımı artışı
2. Oksijen gereksiniminde azalma
3. Dokulara yeterli oksijenin ulaştırılması ve karbon monoksitin uzaklaştırılması için değişim oranlarını geliş-
tirme
4. Deri ve iç organlara giden kanı, çalışan kaslara yönlendirme
5. Anaerobik metabolizma bağlılığını azaltma
6. Kuvveti geliştirme
7. Sürat ve patlayıcılığı geliştirme
8. Hareket açısını geliştirme
9. Psikolojik odaklar sağlama
10.Varsayımlı olarak yumuşak doku zedelenmelerin azaltabilmektir (MURATLI, 1992, sf: 1-4).
                                           
1.1.1.1. GENEL ISINMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
Isınma ile birlikte aktiviteye bağlı olarak organizmanın oksijen gereksinimi de artmaktadır. Oksijen gerek-
siniminin artması, kaslarda kan dolaşımının artması yolunda etkili olmaktadır. Bu da ancak kalbin dakika 
volümünün artması ile mümkün olmaktadır. 
Kasta kan dolaşımı, istirahatta kapalı bulunan kapillerin açılması, kasın içinde bulunduğu ortamda oksijen 
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azalması ve hidrojen iyonlarının damar genişletici etkisi ile artar. Böylece kasta oluşan hacim genişlemesi 
oksijen alımı için uygun bir geçiş ortamı sağlamaktadır. Orta şiddette yapılan ısınma egzersizleri ile akciğer 
dolaşımı da kan akımına olan toplam direnci düşürür ve akciğer dolaşımı daha iyi olur. Isınan kas, boy olarak 
%20 oranında daha fazla esneyebilir. Isısı artan bir kas, oksijenini daha fazla boşaltabilir. Solunum sistemi, 
daha etkili ve verimli çalışabilirken, kalp atım sayısı ve atım gücü artar. Kas içinde ısının artması metabolik 
prosesleri arttırır ve kasa gerekli maddelerin gelişi ve artık maddelerin uzaklaştırılması hızlanır. Kasılma ve 
gevşemeler daha kuvvetli olur, kas verimi artar. Kas kiriş ve eklemlerin, bantların esnekliği artar. Kas vis-
kozitesinin azalması ve esnekliğin artması, neuromuskular sistemin koordinatif çalışmasına da olumlu etki 
yapmaktadır (KUTER, YAZICIOĞLU, ERGEN, sf: 484-485). 

Isı, diğer dokularda olduğu gibi, sinir metabolizmasını da hızlandırır. Belirli sınırlar içinde ısının artması ile sinir 
ileti hızı da artar. Isının azalması ile esneklik ve iletebilme azalır. Gerçekten de ısınma; kas ısısını arttırarak, 
kasın iç sürtünme kuvvetini azaltır. Isınan kas, boy olarak % 20 oranında daha fazla esneyebilir. Isısı artan bir 
kas, oksijenini daha fazla boşaltabilir (AKGÜN, 1991, sf: 326-328). 

Solunum sistemi, daha etkili ve verimli çalışabilirken, kalp atım sayısı ve atım gücü artar. Böylece, çalışan 
kaslarımıza çok daha fazla oksijen ve besin maddesi taşınabilir. Eklemlerde daha büyük bir hareket esnekliği 
sağlanarak, herhangi bir sakatlanmaya karşı önlem alınmış olur.

HbO2, hemoglobin ısısı yüksek bir ortamda dokuya daha fazla O2 verir. Kas içinde bulunan ve hemoglobine 
benzer bir fonksiyon gören myoglobin yükse ısıda Hb gibi hareket eder ve bu yolla da kasa daha çok O2 verilir.

Aktif ısınmayı tamamlayıcı nitelik taşıyıp, tek başına verimi yükseltmede ve spor sakatlıklarını önlemede rol 
oynamaz. Damarların genişlemesi ve kan dolaşımının artmasını sağlar. En etkin ısınma şekli aktif olanıdır. 
Pasif olanı daha az etkilidir. Aktif ısınma genel ve özel egzersizlerden ibarettir. Genel egzersizler; jogging, 
gerinme, kalistenik ve bazı direnç egzersizleridir (AKGÜN, 1991, sf: 328-330). 

1.1.1.2. GENEL ISINMANIN SÜRESİ NE KADAR OLMALIDIR ? 
Isınma süresi yapılan spor dalına göre değişiklik göstermektedir. Literatüre baktığımızda bu süre için mini-
mum 10 dakika ile 30-45 dakika arasında değerler görülmektedir.  Bu süre için takım sporlarında ve bireysel 
sporlarda farklılık görülür. Ayrıca, ısınma süresi belirlenirken, yarışma veya antrenmanın yapılacağı ortam, 
hava sıcaklığı, yarışma veya antrenman saati de göz önüne alınmalıdır.

Isınma süresi önemli olduğu kadar ısınma ile müsabaka arasındaki süre de büyük önem arz etmektedir. Bu 
süre, ısınma süresi ve ısınma biçiminin niteliğine bağlı olarak farklılık gösterir. Fakat yapılan araştırmalar, 
süresi ve niteliği ne olursa olsun, ısınmayı bitirdikten 45 dk. sonra etkisinin tamamen kaybolduğunu vurgu-
lamaktadır. Bazı araştırmacılar bu sürenin 15 dk’dan fazla olmaması gerektiği görüşündedirler (FOX, 1984, sf: 
221-222).

1.1.1.3. GENEL ISINMA YÖNTEM VE ŞEKİLLERİ
Fraklı bakış açılarına göre gruplandırılan ısınma şekilleri önce genel ve spesifik (özel) olarak incelenmiş; son-
raki adımda ise spesifik ısınma daha da detaylandırılmıştır. Isınma şekilleri;

 • Genel Isınma 
 • Spesifik Isınma olarak ikiye ayrılır. 
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Genel ısınma temel olarak; Organizmanın fonksiyonlarını mümkün olduğu kadar yüksek seviyeye çıkarmak 
için yapılan hazırlıkları içermektedir. Genelde büyük kas gruplarını çalıştırmamızı sağlar. Düz koşu, kültür-fizik 
gibi çalışma şekilleridir. Spesifik ısınma ise Branşa Özgü Isınma Bölümü altında detaylı olarak aktarılacaktır. 
Genel ısınmadan sonra yapılan, çapraz geçiş, karşılıklı tek/çift el pas (temel pas, sıçrayarak pas vb.) yapma, 
birebir hücum-savunma, kale atışları (kaleci ısınmasından sonra etkili atışlar), takım halinde hücum/savunma 
çalışmaları ve hızlı hücum hentbola özgü ısınma şekilleridir. Bu çalışmalar antrenör ve sporcuların yaklaşım-
larına, alışkanlıklarına göre bazı değişkenlikler de gösterebilir. Spesifik (sportif) ısınma, uygulanış biçimlerine 
göre üçe ayrılmaktadır.

 1-Aktif ısınma,
 2-Pasif ısınma
 3-Mental (düşünsel) ısınma

Aktif Isınma: Sporcunun ısınma amacıyla yapacağı çalışmaları aktif olarak uygulamasıdır. Örneğin; yürüyüş, 
yavaş ve hızlı koşular, esnetmeler, açmalar, yumuşatıcı hareketler, kol, bacak ve vücut çevirmeleri, sıçramalar 
vb. uygulamaları kapsar. Araştırma sonuçları, ısınmalardaki uygulamalarda en etken yolun, kasın aktif olarak 
çalışarak hazırlanması olduğu vurgulanmaktadır. 

Pasif Isınma: Çalışmaya başlamadan önce sporcuya yapılacak masaj, sıcak duş, sauna vb. uygulamaları içerir. 
Her ne kadar aktif ısınmanın yerini tutamıyorsa da bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları, bazı spor di-
siplinlerinde bu tür ısınmanın da performansı olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.           

Örneğin: Sertleşmiş kasları yumuşatmak için masaj yapılması, yüksek derecede flexibilite isteyen spor disip-
linlerinde, kas kiriş ve eklem bağlarının esneklik kazanması için sıcak duş yapılması gibi. Pasif ısınma, aktif 
ısınmanın yanı sıra uygulanıyorsa , olası sakatlıkları önleme bakımından da önem kazanmaktadır.

Mental (Düşünsel) Isınma: Mental ısınma, yarışmalar başlamadan önce yapılacak hareketlerin ve her türlü 
eylemlerin sık sık düşünülmesidir.

2. STRETCHING 

2.1. STRETCHING NEDİR ?
Stretching, kas yapısının daha esnek hale gelmesini, eklem gruplarındaki hareket açısını artırmayı hedefleyen 
bir egzersiz dizisidir. Hareketin uygulandığı kas tendonların boyunu uzatıp, kas gerilimini azaltarak sporcunun 
hareket açısını arttırmasını sağlar.

Stretch hareketleri belirli kas ve eklem gruplarının hedef alarak elastikiyeti ve hareket açısını arttırmak amacı 
ile yapılan fiziksel egzersiz bütününe verilen isimdir. Stretching kas ve tendonların esnekliğini arttırarak yara-
lanmaları ve sakatlanmaları azaltır. Ayrıca egzersiz performansını arttıracak ve günlük hayatta daha hareketli 
olmanıza imkan tanır. Bu yüzden; esneme çalışmaları içinde eklemlerde daha fazla hareket açısını sağlamak 
hedeflendiği için, sinir sistemine bağlı kaslar üzerindeki etkiyi arttıran hareketler olmalıdır (BİLGE, 2013 sf: 1).

Stretching ile ısınma aynı kavramlar olmamasına rağmen, bu iki terim için de yaygın olarak bilinen spor öncesi 
yapılan çeşitli fiziksel hareketler anlamına gelmektedir. Bu yönde bakacak olursak stretching ısınmanın bir 
modülüdür ve egzersize başlamadan önce stretching uygulamaları yapılırsa stretching’ in sadece ısınmada 
kullanılmış olduğu söylenebilir (BİLGE, 2013, sf: 6).
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2.1.1.    STRETCHING’ İN ÖNEMİ NEDİR ?
 • Kan dolaşımını arttırır. 
 • Dokularınıza nüfus eden kan sakatlıkların daha hızlı iyileşmesini, kaslarınızın daha hızlı gelişmesini 

sağlar. 
 • Artan kan dolaşımı ile beraber daha enerjik hissedersiniz.
 • Koordinasyonu artırır ve kondisyonunuzun gelişmesinde rol oynar.
 • Eklemlerinizin ve kaslarınızın daha esnek olmasını sağlar. 
 • Düzenli yapılan esnetme hareketleri sakatlıkların iyileşmesini hızlandırdığı gibi sakatlığın oluşma riski-

ni de azaltır.
 • Postürünüzün (duruş) düzelmesine yardımcı olur.

Yukarıda verilen, stretchingin yapılmasının faydalarının yanı sıra yapılmaması durumunda oluşabilecek sorun-
lar da aşağıda özetlenmiştir.

 • Isınmamış kaslar veya adeleler görevini yapamaz ve vücudumuzda kalıcı, geçici sakatlıkların oluşma-
sına sebep verirler.

 • Isınmamış bir kasa yük bindiği zaman o kasın veya bağın kopmasına sebep olur.
 • Lif atması olmazsa kramp görülebilir.
 • Isınma her eklem ve kas grubuna yönelik yapılmalıdır.
 • Isınma hareketi yavaş yapılmalıdır. Sert ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır (ANDERSON, 1990, sf: 423-

425, BİLGE, 2013 sf: 14-15).
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• Lif atması olmazsa kramp görülebilir. 

• Isınma her eklem ve kas grubuna yönelik yapılmalıdır. 

• Isınma hareketi yavaş yapılmalıdır. Sert ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır 
(ANDERSON, 1990, sf: 423-425, BİLGE, 2013 sf: 14-15). 

 

 

Resim 1. Stretching hareketlerine bağlı olarak hareketten etkilenen kaslar 
 

Yukarıda bulunan resim 1.' de stretching hareketlerine bağlı olarak hareketten etkilenen kasları 
gösteren şematik çizim verilmiştir. Etkilenen kas ve kas grubu kırmızı ile renklendirilmiştir. 

 

2.1.1.1. STRETCHING YÖNTEM VE ŞEKİLLERİ  

Stretching hareketleri her gün antrenman bütünlüğü içerisinde uygulanması gerekir. Isınmanın 
bir bölümü olarak antrenman başında koşulardan sonra, antrenmanın kendine özgü ağırlığı 
olarak, antrenman bitiminde uygulanabilir.  
 
Stretching (esnetme/germe) türleri olarak düşünüldüğünde bu başlık beş ana grupta 
toplanabilmektedir: 

• Statik Aktif Stretching 
• Statik Pasif Stretching  
• Dinamik Stretching 
• İzometrik Stretching 
• PNF (ProprioceptiveNeuromuscularfacilitation) Stretching (BİLGE, 2013 sf: 1). 

Resim 1. Stretching hareketlerine bağlı olarak hareketten etkilenen kaslar

Yukarıda bulunan resim 1.’ de stretching hareketlerine bağlı olarak hareketten etkilenen kasları gösteren 
şematik çizim verilmiştir. Etkilenen kas ve kas grubu kırmızı ile renklendirilmiştir.
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2.1.1.1. STRETCHING YÖNTEM VE ŞEKİLLERİ 
Stretching hareketleri her gün antrenman bütünlüğü içerisinde uygulanması gerekir. Isınmanın bir bölümü 
olarak antrenman başında koşulardan sonra, antrenmanın kendine özgü ağırlığı olarak, antrenman bitiminde 
uygulanabilir. 

• Stretching (esnetme/germe) türleri olarak düşünüldüğünde bu başlık beş ana grupta toplanabilmek-
tedir:

• Statik Aktif Stretching
• Statik Pasif Stretching 
• Dinamik Stretching
• İzometrik Stretching
• PNF (ProprioceptiveNeuromuscularfacilitation) Stretching (BİLGE, 2013 sf: 1).

Statik Aktif Stretching: Bu esnetme türü, kası olabildiğince esneterek daha fazla uzatamayacağımız noktada 
beklemeyi gerektirir. Statik stretching genel olarak zorlayıcı olmakla beraber vücudun en uygun haline 10 ila 
30 saniye süresince gelmesini hedeflemektir. Bu tip stretching genel ısınma sürecinde en yaygın yöntem olup, 
genel esnekliğin geliştirilmesi için en güvenilir ve en efektif metodları içermektedir. Ancak, bazı spor bilimci-
ler bu düşüncenin aksi yönünde; dinamik stretchingin statik stretcinge göre, sportif ve günlük aktivitelerde 
vücudu geliştirmesi açısından daha faydalı olduklarını savunmaktadırlar.

Dolayısıyla, ısınmayan ve hazır olmayan kas gruplarını uzun süreli gerdirmek; yani statik stretching ile vücudu 
hazırlamak yerine dinamik stretcing ile vücudu hazırlayıp sonrasında statik stretching ile vücudun esneme 
kabiliyetini arttırmak daha faydalı olduğu belirtilmektedir.
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Statik Aktif Stretching: Bu esnetme türü, kası olabildiğince esneterek daha fazla 
uzatamayacağımız noktada beklemeyi gerektirir. Statik stretching genel olarak zorlayıcı olmakla 
beraber vücudun en uygun haline 10 ila 30 saniye süresince gelmesini hedeflemektir. Bu tip 
stretching genel ısınma sürecinde en yaygın yöntem olup, genel esnekliğin geliştirilmesi için en 
güvenilir ve en efektif metodları içermektedir. Ancak, bazı spor bilimciler bu düşüncenin aksi 
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Dolayısıyla, ısınmayan ve hazır olmayan kas gruplarını uzun süreli gerdirmek; yani statik 
stretching ile vücudu hazırlamak yerine dinamik stretcing ile vücudu hazırlayıp sonrasında statik 
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  Çizim 1. Statik Aktif Stretching ile ilgili bazı hareket yöntemleri 
 
Dinamik Stretching: Vücudun belirli bir kısmının hareket kabiliyeti açısını yükseltmek için 
yapılan kontrollü hareketleri kapsamaktadır. Dinamik stretching genel olarak zorlayıcı olmakla 
beraber 10 ila 12 kez tekrarlı olarak yapılmasıyla, vücudun en uygun haline gelmesini 
hedeflemektir.  
 
Dinamik stretching, statik stretchinge kıyasla daha fazla zorlayıcı koordinasyon gerektirmesine 
rağmen, (hareket gerekliliğinden dolayı) antrenörler, atletler ve fizyoterapistlere göre 
hareketlilik ve hareket üzerinde görünen faydası daha fazladır. 
 
Statik esnetmeden farklı olarak, dinamik esnetmede bir kas grubunun esneyebilmesi için ters 
taraftaki kas grubunun kasılarak eklemi hareket ettirmesi gerekir. Sinir sistemi ve kas lifleri aktif 
olarak devreye girer. Nabız sayısı ve vücut ısısı yükselir. Bu özellikleri nedeniyle koşu öncesinde 
statik esneme yerine genelde dinamik esneme tercih edilir. 
Dinamik esneme hareketleri kasları hareket halindeyken esnetir. Dinamik esneme sırasında 
kaslar hareketin doğal akışının gerektirdiği kadar esner. Eklemin izin verdiği son noktada en fazla 
bir ya da iki saniye kadar bekler ve sonra başlangıç pozisyonuna geri dönülür. 
 

Çizim 1. Statik Aktif Stretching ile ilgili bazı hareket yöntemleri

Dinamik Stretching: Vücudun belirli bir kısmının hareket kabiliyeti açısını yükseltmek için yapılan kontrollü 
hareketleri kapsamaktadır. Dinamik stretching genel olarak zorlayıcı olmakla beraber 10 ila 12 kez tekrarlı 
olarak yapılmasıyla, vücudun en uygun haline gelmesini hedeflemektir. 

Dinamik stretching, statik stretchinge kıyasla daha fazla zorlayıcı koordinasyon gerektirmesine rağmen, (ha-
reket gerekliliğinden dolayı) antrenörler, atletler ve fizyoterapistlere göre hareketlilik ve hareket üzerinde 
görünen faydası daha fazladır.
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Statik esnetmeden farklı olarak, dinamik esnetmede bir kas grubunun esneyebilmesi için ters taraftaki kas 
grubunun kasılarak eklemi hareket ettirmesi gerekir. Sinir sistemi ve kas lifleri aktif olarak devreye girer. Na-
bız sayısı ve vücut ısısı yükselir. Bu özellikleri nedeniyle koşu öncesinde statik esneme yerine genelde dinamik 
esneme tercih edilir.

Dinamik esneme hareketleri kasları hareket halindeyken esnetir. Dinamik esneme sırasında kaslar hareketin 
doğal akışının gerektirdiği kadar esner. Eklemin izin verdiği son noktada en fazla bir ya da iki saniye kadar 
bekler ve sonra başlangıç pozisyonuna geri dönülür.

Dinamik stretchingin anlaşılması adına bir örnek; Tek ayak üzerinde dururken diğer bacağımızı kalça ekle-
minin izin verdiği son noktaya kadar bir öne bir geriye doğru salladığımız zaman üst bacak ve kalça kaslarını 
hareketli yani dinamik bir şekilde esnetmiş oluruz.
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Dinamik stretchingin anlaşılması adına bir örnek; Tek ayak üzerinde dururken diğer bacağımızı 
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Çizim 2. Dinamik Stretching Örnek Egzersizleri 
 

 
Resim 2. Dinamik ve statik stretching çeşitleri   
 
İzometrik Stretching : İzometrik stretching, gerilmiş kasların izometrik kasılmaları (gerdirme) 
yoluyla kas gruplarının direncini içeren statik gerdirme (hareket etmeyen) türüdür. Bazı 
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Dinamik stretchingin anlaşılması adına bir örnek; Tek ayak üzerinde dururken diğer bacağımızı 
kalça ekleminin izin verdiği son noktaya kadar bir öne bir geriye doğru salladığımız zaman üst 
bacak ve kalça kaslarını hareketli yani dinamik bir şekilde esnetmiş oluruz. 
 
 
 

 
 

Çizim 2. Dinamik Stretching Örnek Egzersizleri 
 

 
Resim 2. Dinamik ve statik stretching çeşitleri   
 
İzometrik Stretching : İzometrik stretching, gerilmiş kasların izometrik kasılmaları (gerdirme) 
yoluyla kas gruplarının direncini içeren statik gerdirme (hareket etmeyen) türüdür. Bazı 

Resim 2. Dinamik ve statik stretching çeşitleri  
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İzometrik Stretching: İzometrik stretching, gerilmiş kasların izometrik kasılmaları (gerdirme) yoluyla kas 
gruplarının direncini içeren statik gerdirme (hareket etmeyen) türüdür. Bazı araştırmalara göre izometrik 
gerilmenin kullanımı, statik-pasif esnekliğin artması için en hızlı yollardan biridir ve tek başına pasif gerdirme 
veya aktif gerilmeden çok daha etkilidir. 

İzometrik uzanımlar aynı zamanda “gerilmiş” kaslarda (statik-aktif esnekliğin gelişmesine yardımcı olan) güç 
geliştirmeye yardımcı olur ve genellikle gerilme ile ilişkili ağrı miktarını azaltır. İzometrik esneme için gerekli 
direnci sağlamanın en yaygın yolları, direncin kendi bacaklarına elle uygulanması, bir direncin dirence sahip 
olması veya direncin sağlanması için bir duvar (veya zemin) gibi bir aparatın kullanılmasıdır. Manuel direncin 
bir örneği, ayak parmaklarınızın üzerine oturtmak için ayağınızın topunun üzerinde, baldırınızın kaslarını kul-
lanırken, ayak parmağınızın ucunu tutup, ayak parmaklarınızı sıkıp sabit bir şekilde düz tutmaya çalışacaktır. 
Direnç sağlamak için bir eş kullanmanın bir örneği, bacağınızı yere doğru zorlamaya çalışırken, bir bacağınızın 
yüksekte kalmasını ve orada kalmasını sağlayacaktır (ŞENER, KÜÇÜK, sf: 8-10, 2015).

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) Stretching: Bir çeşit fiziksel terapi olarak yapılmaktadır. 
Pasif ve statik esnetme türleri birleştirilerek yapılan bir yöntemdir. Genellikle, on saniyelik zorlama süresinin 
ardından on saniyelik rahatlama ve gevşeme süresinden oluşmaktadır. Motor nöronların uyarılma eşiğini 
yükselterek aktif olarak kas fibrillerini uyaran motor nöron sayısını azaltan uyaranlar gönderilir. Agonist kas-
ların kasılmasının ardından gevşemeleri antogonistlerin kasılması ile belli bir hareket düzeni oluşur. PNF 
uygulamalarının avantajlarının başlıcaları; kuvvet artışı, kuvvet dengesi, eklem stabilitesi ve üstün bir kassal 
gevşeme sağlaması; dayanıklılığı ve dolaşım sistemini geliştirmesi, koordinasyonu arttırması bulunmaktadır. 
PNF sonrasında kişiler pasif hareketleri daha kolay uygulayabilirler.  Avantajların yanında bu tekniğin bazı 
dezavantajları da vardır. Örneğin; Bazı PNF yöntemleri rahatsızlık verici ve ağrılı olabilir. Yöntemlerin çoğunun 
uygulanabilmesi için kişilerin iyi motive edilmesi gerekir.

Ayrıca, PNF esnetme teknikleri kasta daha fazla gerim oluşturduğundan bazen statik stretchinge göre daha 
risklidir. Bu sebeple sakatlanma riskini en aza indirmek için uygulamalar titizlikle kontrol edilmelidir. Tüm bu 
dezavantajlara ilaveten; PNF tekniklerinin çoğu partner yardımıyla esnetme içerdiğinden, doğru yapılmazsa 
sakatlanmaya neden olabilirler (ŞENER, KÜÇÜK, sf: 12-13, 2015).

PNF teknikleri konsantrik, eksantrik ve izometrik kasılmaların kombinasyonları şeklindedirler. Hastanın hare-
keti üzerine en iyi kontrol terapist istenen hareket yönünde konumlandığında elde edilir. Partnerin pozisyonu 
değiştikçe direncin yönü ve hastanın hareketi de beraber değişir. 

Sadece partnerin değil, uygulama yapılan kişinin de vücut pozisyonu ve mekanikleri de önemlidir. Kaslar bu 
pozisyondan etkilenir. Uygun pozisyonun seçiminde hastanın ihtiyacı olan fonksiyonel aktivite, kas tonusu,  
gücü, ağrı olup olmaması ve stabilitesi önemlidir.

Ayakta vücut dik bir şekilde durur ve postür koru-
nur ve aşağıda tutulan bar ile beraber kollar yukarı 
doğru kaldırılarak, ağrı hissedilinceye kadar geriye 
doğru gerdirilir. 10 sn civarı hareket uygulanabilir.

Resim 3. Statik Germe (BİLGE, 2013, sf: 62).
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Vücut dik ve postür korunur 
vaziyette baş sağa ve sola doğ-
ru eğilir. Eller başı ok yönünde 
çekerken başta bloklama olur. 
10 sn uygulanır.

Resim 4. Dinamik Germe (BİLGE, 2013, sf: 26).

Egzersiz uygulanırken, gerdirilen kolun ters yönde-
ki bacağı bir adım ileri atılarak dizden bükülür ve 
oklar yönünde öndeki ayak tabanı ve kola kuvvet 
uygulanır. Vücut dik, postür düzgün, kollar baş hi-
zasında yukarıya doğru gergin uzatılır ve el içleri en 
uçta birleştirilir. Yukarıya dik gergin uzatılır ve ağrı 
hissedilinceye kadar gerdirilir.

Resim 5. Statik- dinamik germe (BİLGE, 2013, sf: 46).

a) Bankta yüzüstü yatar pozisyonda durulur, hareketi uygulayacak olan, gerdirilecek olan kolu dirsekten 
90 derece bükerek egzersizi başlatır. İlk olarak dirsek yere doğru gerdirilirken el bile-ğinden de ters 
yönde statik bir germe uygulanır ve hareketi yapan kişinin ağrı eşiğinde beklenir.
b) Aynı pozisyonda yüzüstü uzanan kişiden bükülü olan dirsekten yukarıya izometrik kuvvet uygu-laması 
istenirken yardımcı kişi de hareketi bloklar.
c) Her iki kişi dirsekten yere doğru ağrı eşiğine kadar dinamik bir germe uygular. Hareket her iki yöne 
de uygulanır.

Resim 6. PNF (Statik-İzometrik-Dinamik) Germe (BİLGE, 2013, sf: 69).
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3. HENTBOLA ÖZGÜ ISINMA  
Hentbol oynamaya hazırlanırken ısınma şarttır. Şiddeti düşük bir antrenman öncesinde dahi, bir hentbol ant-
renörü ya da kondisyonerinin ısınmaya süre ve içerik olarak yeterli zamanı ayırması sakatlıkların oluşmaması 
adına gereklidir. Ayrıca sporcu müsabaka ya da antrenman performansının, olumlu bir hal alması öncesinde 
yapılan ısınmaya direkt olarak bağlıdır. Antrenman ısınmasında genellikle sporcuların konsantrasyonunda üst 
düzeyde olduğu ısınma modelleri içinde oyun ile ısınmayı da koyabiliriz. Fakat özellikle maç öncesi ısınmalar-
da daha kısa süre içerisinde efektif ısınmaya ihtiyaç duymaktayız. Bundan dolayı genellikle antrenörler maç 
öncesinde oyun ile ısınmayı tercih etmemektedirler.

Branşa özgü ısınmada, antrenman veya müsabakada özellikle yapılacak olan beceriler ile spor disiplininin 
özelliğine göre o aktivitenin daha fazla etkileyeceği kas gruplarının ısındırılmasını amaçlar. Sonuçta kas lifleri 
arasındaki koordinasyon (kas içi ve kaslar arası koordinasyon) sağlanır ve ilgili branş özelinde uygun bir ortam 
hazırlanmış olunur.

Hentbol açısından yaş gruplarına göre düşünüldüğüne; yetişkinlerde ısınma öncesi kısa süreli esneme hare-
ketleri, hafif koşular ve koşu dirilleri (diz çekmeler, sıçramalı koşular, sağa-sola ve öne-arkaya kayma adım-
ları, çapraz adımlamalar vb), sonrasında statik stretching sonrası, antrenmanın kademeli artan yüklenme 
ilkesi uygulanarak aktif ve dinamik egzersizler yapılmalıdır. Alt yaş gruplarında ve çocuklarda ise bu sürenin 
çoğunluğunu oyunlara ayırabiliriz. Daha sonra top ile çalışmalara geçilebilir. Ortalama 40-45 dk. civarında olan 
ısınmaların basamaklaması; ısınma koşuları öncesi kısa süreli stretching, ısınma koşuları ve koşu drilleri yak-
laşık 10 dk. sonrasında statik ve dinamik stretching çalışmaları 8-12 dk. arasında, sonrasında ise kalan sürede 
pas ve kaleci ısınması ile sporcular antrenman ya da maça hazırlanabilir.

Hentbolda maç hazırlığı yaparken, branşa özgü atletik ısınmayla birlikte yapılan stretching, pas egzersizleri, 
kaleci ısınması, şut çalışmaları, kısacası bir maçta meydana gelen pozisyonların ön hazırlıklarının basamakla-
ması önemlidir. Bir maç ısınması ortalama en az 40 ila 55 dakika arası olmalıdır. Atletik ısınma ve stretchinge 
verilen süre 25-30 dakika arası düşünülürse kalan süre pas ve şut çalışmalarıyla devam etmelidir.
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YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ:
Hentbolda ısınma uygulama örnekleri, 17-35 yaş aralığında olan toplam 14 süper lig kadın hentbol oyuncusu ile 
yapılmıştır. Çalışmalar Üsküdar Çamlıca Spor Okulu Spor Salonunda gerçekleşmiştir.

Aksiyon Araştırması 
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (Karasar, 1994, sf:23).

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanların 
da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alın-
ması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
katılma ile, “görüş birliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
var olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemler-
in çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler 
(Karasar, 1994, sf:27-28; Gökçe ve Çukurçayır, 2006, sf: 27).

Bu doğrultuda hentbolda ısınmanın öneminin araştırılması ve uygulama örneklendirmelerinin basamaklarının 
sunulmasını amaçlayan bu çalışma bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

Genel Isınma

Atletik Isınma- Hentbola Uygun Koşu Drilleri:  
Öncelikle sporcular oldukları yerde Alt ve üst ekstremite kas gruplarına yönelik kısa süreli aktif ısınma 
ve esnetme egzersizleri yaptıktan sonra atletik ısınmaya Jogging ile başlayıp, bu tempo ile koşu dirillerini 
gerçekleştirilebilir. Bu sıralama da sırasıyla aşağıda belirtildiği gibi önce alt ekstremite kas grupları sonra ise 
üst ekstremite kas grupları belli bir düzen ve sıralama ile ısındırılabilir. Bu ısınma örnekleri Tablo 1.’ deki gibi 
sıralanabilir.
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Alt Kas Gruplarına Yönelik Diriller
 
1. Diz Çekme  (Kicking)
2. Butt Kicking (Topuklama) 
3. Diz çek topukla 
4. Diz çek topukla (öndeki bacak değiştir) 
5. Çift düş yana savur 
6. Çift düş çapraza savur 
7. Aç- kapa 
8. Önde- geride 
9. İçerde- içerde, dışarda- dışarda 
10. Çift bacak gergin 
11.Tek bacak gergin (kick) 
12. Ankling 
13. Slalom 
14. Carioca 
15. Galop  
16. Kayma adımı çapraza 
17. Yana doğru savunma giriş- çıkışı 
18. Dizleri yana savur 
19. Dizleri içe savur. 

Üst Kas Gruplarına Yönelik Diriller

1. Gergin kol öne sirkümdiksüyon 
2. Gergin kol geriye sirkümdiksüyon
3. Dirseklerden yukarı- yana savur
4. Dirseklerden öne- yana savur
5. Dirseklerden dışa sirkümdiksüyon
6. Dirseklerden içe sirkümdiksüyon (interval)
7. Jumping Jack
8. Çapraz kol, çapraz bacak savur
9. Kollar başın arkasında dirsekten irregular savur
10. Mummy kick
11. Dynamic triceps- biceps curl (dumbell ısınması)
12. Kazak dans kolu 
13. Omuz başı yukarı- aşağı
14. Omuz başı öne- geri
15. Dirsekten teslim ol (pecking fly)
16. Push and pull
17. Blok
18. Boxing
19. Bilekleri içe dışa savur

Tablo 2. (BİLGE,2015 )

Statik Strecthing Hareketleri; Atletik ısınma sonrasında ise dinamik ve statik Stretching hareketlerine geçil-
melidir. Aşağıda gösterilen tabloda bu hareketlere örneklendirmeler yapılmıştır.

 
 
 
 

- 19 - 

        Alt Kas Gruplarına Yönelik Diriller 
  

  1. Diz Çekme  (Kicking) 
 2. Butt Kicking (Topuklama)  
3. Diz çek topukla  
4.Diz çek topukla (öndeki bacak 
değiştir)  
5. Çift düş yana savur  
6. Çift düş çapraza savur  
7. Aç- kapa  
8. Önde- geride  
9. İçerde- içerde, dışarda- dışarda  
10. Çift bacak gergin  
11.Tek bacak gergin (kick)  
12. Ankling  
13. Slalom  
14. Carioca  
15. Galop   
16. Kayma adımı çapraza  
17. Yana doğru savunma giriş- çıkışı  
18. Dizleri yana savur  
19. Dizleri içe savur.  

 

Üst Kas Gruplarına Yönelik Diriller 
1.Gergin kol öne sirkümdiksüyon  
2.Gergin kol geriye sirkümdiksüyon 
3.Dirseklerden yukarı- yana savur 
4.Dirseklerden öne- yana savur 
5.Dirseklerden dışa sirkümdiksüyon 
6.Dirseklerden içe sirkümdiksüyon 
(interval) 
7.Jumping Jack 
8.Çapraz kol, çapraz bacak savur 
9.Kollar başın arkasında dirsekten 
irregular savur 
10.Mummy kick 
11.Dynamic triceps- biceps curl 
(dumbell ısınması) 
12. Kazak dans kolu  
13.Omuz başı yukarı- aşağı 
14. Omuz başı öne- geri 
15.Dirsekten teslim ol (pecking fly) 
16.Push and pull 
17.Blok 
18.Boxing 
19. Bilekleri içe dışa savur 

 

Tablo 2. (BİLGE,2015 ) 
 

Statik Strecthing Hareketleri; Atletik ısınma sonrasında ise dinamik ve statik Stretching 
hareketlerine geçilmelidir. Aşağıda gösterilen tabloda bu hareketlere örneklendirmeler 
yapılmıştır. 

 

Çizim 1.
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       Çizim 1. 
 

 

Çizim 2. 

Özel Isınma 
 

• Karşılıklı İkili Pas Çalışmaları   
 

 Sporcular aşağıda gösterilen  şekildeki gibi karşılıklı olarak pozisyona dönük pas çeşitlerini 
yapabilirler. Bu paslar sırasıyla; 
 

• İki elle baş üstü pas 
• Temel pas 
• Bilek pası 
• Hareketli Pas 
• Sıçrayarak pas 
• Arkadan pas 
• Ense pası 
• Yere sektirerek pas  

 

 
Çizim 3. 
 

Çizim 2.

Özel Isınma

Karşılıklı İkili Pas Çalışmaları  
Sporcular aşağıda gösterilen  şekildeki gibi karşılıklı olarak pozisyona dönük pas çeşitlerini yapabilirler. Bu 
paslar sırasıyla;

• İki elle baş üstü pas
• Temel pas
• Bilek pası
• Hareketli Pas
• Sıçrayarak pas
• Arkadan pas
• Ense pası
• Yere sektirerek pas 

Çizim 3.
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Kaleye yönelerek oyun kurucu  
bölgesinde üçerli paslar: Oyun-
cular piston pas sonrası kendi 
grubunun arkasına geçerler, 
aynı zaman içinde kalecilerde 
kalede topsuz bölgesel ısınma-
sını yapabilir.

Çizim 4.

İkili Çapraz Geçiş  Sonrası Kanat 
Oyuncuları İle Paslaşmalar:

Oyuncular ikili çapraz sonrasında 
kanat oyuncularıyla da paslaşır-
lar. Oyuncular bu çalışmayı yap-
tıkları sırada kalecilerde kendi 
aralarında paslaşırlar.

Çizim 5.
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Kaleye Atış Çalışmaları:

Oyuncular pas çalışmalarından son-
ra kalecileri ısındırmak ve şut hazırlığı 
yapmak için basit temel atışlar ile baş-
larlar. 
       
Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi di-
zilen  oyuncular ;

1. seride kalecinin üzerine,

2. seride sırasıyla sağ ve sol alt köşe-
lere,

3. seride sırasıyla sağ ve sol üst köşe-
lere,

4. seride çapraz alt ve üst köşelere 
(örn. sağ alt köşe-sol üst köşe/ sol alt 
köşe-sağ üst köşe) şut atarlar.

5. seride oyuncu kendi oynadıkları po-
zisyondan kaleye şut atarlar 

(1-6 ile numaralandırılan
pozisyonlar atış sırasını gösterir. Bknz: 
Çizim 6-7-8 ).

Çizim 6.

Çizim 7.

Çizim 8.

Çizim 6-7-8.
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• Sırasıyla: A bölümünde bulunan 1 nolu kanat 
oyuncusu kendi topuyla savunma olmadan atış 
yapar ve grubun arkasına geçer.

• B bölümünde olan kanat oyuncusu ise kendi 
topuyla savunmaya karşı atış yapar ve grubu-
nun arkasına geçer.

• A bölümünde bulunan 2 no ile gösterilen sol 
oyun kurucu savunma olmadan dış atış yapar 
ve grubun arkasına geçer.

• Sol oyun kurucu atış yaptıktan sonra B bö-
lümünde bulunan sağ oyun kurucu savunma 
önünden atış yapar.

• A bölümündeki pivot (3 no) sağ oyun kurucu-
dan sonra atışını gerçekleştirir ve grubun ar-
kasına geçer.

• Son olarak B bölümünde bulunan orta oyun 
kurucu savunma üzerinden atışını gerçekleş-
tirir. 

Not: Yukarıda gösterilen şut drilleri pozisyonlar ve sa-
vunmalar değiştirilerek de çeşitlendirilebi-lir. Burada 
amaçlanan kalecinin savunmasız ve savunma ile po-
zisyon alıp atışları karşılaması amaçlanmıştır. Çizim 
11’ deki gibi  sağdan ya da soldan top alarak da atışa 
gidilebilir.

Çizim 9. (MARCZİNKA, 2016, sf: 236).

Hızlı Hücum Çalışması Tamve Yarı Saha Aşağıda tam 
saha gösterilen tek pasla ile yapılan basit hızlı hücum 
dirili verilmiştir.
Oyuncu karşı yarı sahaya topsuz koşu sonrası kaleci-
sinden uzun pası alır ve karşı kaleye şut atar.
İkinci dril ise aynı şekilde yarı sahada tek taraflı yapı-
lan hızlı hücum çalışmasıdır.
Sırasıyla sağ ve sol kanatlardan çıkış yapılarak yapı-
lan basit hızlı hücum dirilidir.
Bu çalışmalar ile özel ısınmayı sonladırabiliriz.

Çizim 10.
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İkinci dril ise aynışekilde yarı sahada tek taraflı Yapı-
lan hızlı hücum çalışmasıdır. Sırasıyla sağ ve sol ka-
natlardan çıkış yapılarak,yapılan basit hızlı hücum di-
rilidir. Bu çalışmalar ile özel ısınmayı sonladırabiliriz.

Çizim 11.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Genel ısınmanın amacı vücut ısısını arttırmak olduğundan, ısınma sırasında çalışan kas grupları branşa özgü 
egzersizleri ve teknikleri içermez. Stretching ise ısınmanın bir bileşeni olarak aldığımızda birbirini tamam-
layıcı olarak branşların özelliklerine göre uygulanarak ön hazırlık olarak uygulanmalıdır. Bu yüzden aktif ve 
pasif ısınmanın, stretching’ in uygulanış şeklinin ve sırasını dikkate almalıyız (BİLGE, 2013, sf:6). Litaratür ça-
lışmalarına bakıldığında ısınmanın hareket yeteneği üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığının fakat ısınmanın 
devamında uygulanan stretching, kas ve tendonların esnekliği açısından eklem hareketlerine belli bir yetenek 
kazandırmada yarar sağlamıştır (BİLGE,2013, sf:12).

Günümüzde oynanan hentbol çok daha hızlı oynandığından dolayı süratte devamlılığın ve dayanıklılığın önemli 
olduğu mutlaktır. Bu çalışmada göstermiş olduğumuz hentbola özgü kısa zaman içerisinde etkin yapılabilecek 
ısınma örneğinin içeriği, genel ve özel ısınmalarda yapılan dirillerin çeşitliliği arttırılabilir ya da değiştirilebilir. 
Genel ısınma yapılırken, artan yüklenme ilkesine bağlı kalarak yapılan koşularla ile birlikte esneme hareketle-
rinin yanı sıra statik ve dinamik stretching egzersizlerini belirtilen ilkeler içerisinde doğru uygulamak gerekir.

Amacımız, sporculardan bir müsabaka ya da antrenman içersinde en iyi verimi alabilmektir. Sporcunun fiz-
yolojik olarak hazır olmasını sağlamak ve sakatlık riskini en alt seviyeye düşürmektir. Ayrıca sporcu antre-
nörünün istediği beceriyi yerine getirebilmesi için öncelikle neyi neden dolayı yaptığını anlaması ve kendisini 
mental olarak da ısınmaya hazırlaması önemlidir. Doğru ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya geçirmesi, genel 
ve özel ısınmanın yeterli ve doğru olması gerekmektedir. Kısa süreli esneme hareketleri, hafif koşular ve 
koşu dirilleri (diz çekmeler, sıçramalı koşular, sağa-sola ve öne-arkaya kayma adımları, çapraz adımlamalar 
vb), sonrasında statik ve dinamik stretching, antrenmanın kademeli artan yüklenme ilkesi uygulanarak aktif 
ve dinamik egzersizler yapılmalıdır. Hentbolda maç hazırlığı yaparken, branşa özgü atletik ısınmayla birlikte 
yapılan stretching, pas egzersizleri, kaleci ısınması, şut çalışmaları, kısacası bir maçta meydana gelen pozis-
yonların ön hazırlıklarının basamaklaması önemlidir. Bir maç ısınması ortalama en az 40 ila 55 dakika arası 
olmalıdır. Atletik ısınma ve stretchinge verilen süre 25-30 dakika arası düşünülürse kalan süre pas ve şut 
çalışmalarıyla devam etmelidir.
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Bu nedenle asıl dikkat etmemiz gereken ısınmanın basamaklaması ve uygulanış şeklidir. Kısacası genel ısın-
ma yapmadan, stretching ve özel ısınmayı (pas ve şut çalışmalarına) uygulamak doğru bir yaklaşım olmaz. 
Amaç sporcuları en iyi şekilde antrenman ya da müsabakalara hazırlamak ise; mutlaka doğru bir sıralama 
içersisinde, yeterli ısınma zamanını ve ısınma hareketlerini doğru bir şekilde uygulanması gerekir.
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Hentbolda Sprint ABC Egzersizleri 
ÖZET 

Hentbolda maç başına sergilenen hücum ve savunma hareketlerinin; ortalama 190 ritim değişimi, 280 yön 
değişimi ve 40 sıçrama performansı olarak görülür ki bu da 509 hızlanmaya ve dakikada yaklaşık 9 patlayıcı 
harekete karşılık gelir. Bu bulgulara göre hentbol; kuvvet, sürat ve çeviklik, esneklik, koordinasyon, hem aer-
obik hem de anaerobik dayanıklılık içeren ve çok yönlü sistematik antrenman gerektiren bir spor dalıdır. Bu 
araştırmanın amacı; hentbol oyunu içerisinde en fazla kullanılan çeviklik, denge, hareket koordinasyonu, ivme-
lenme, yön değiştirme, sprint gibi fiziksel gereksinimlerinin karşılanması ve geliştirilmesi için antrenmanlarda 
uygun sprint ABC egzersizlerinin nasıl kurgulanabileceğinin örneklerinin sunulmasıdır. Araştırma grubu, 15-16 
yaş 16 kadın hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan egzersizler öncesinde "veli onay formu"  doldurtularak 
alınmıştır. Hentbolda sprint ABC becerilerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında 
karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırıl-
masına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Koşu, yön değişimi, tempo değişimi, adımlama, kayma, durup geri 
dönme gibi yetilerin; farklı uygulamalarını geliştirmeye yönelik toplam 52 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış 
ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; araştırmada kullanılan egzersizlerin beceri haline dönüşmesiyle 
alt yapıdan gelen hentbolcular, üst seviyede daha etkin, daha kuvvetli, daha süratli ve sonuca yönelik hentbol 
bireysel savunma – hücum tekniklerini uygulayarak takım başarısına katkı sağlayabileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Sprint ABC si, Sürat, Çeviklik, Denge, Koordinasyon.

Sprint ABC Exercises in Team Handball 
ABSTRACT

Defense and offence movements displayed per match in team handball are about 190 rhythm changing, 
280 change directions and 40 jumps. These correspond to 509 accelerations and approximately 9 explosive 
movements per minute. These results revealed that team handball is a sports branch that requiring multi-
disciplinary systematic training includes in strength, speed and agility, flexibility, coordination, both aerobic 
and anaerobic endurance. The purpose of this study was to represent the examples of how to set up proper 
sprint ABC exercises during the trainings to meet and develop physical requirements for team handball such 
as agility, balance, movement coordination, acceleration, change direction, and sprint. The sample group 
consisted of 16 female team handball players, aged between 15 and 16 years. “parent approval form” was 
filled out by the participants before the exercises. The study, conducted for developing sprint ABC skills in 
handball, was an action research for configured suitable exercises ranging from the simple to the complex 
for solution of the problems encountered during a handball match. A total of 52 exercises, intended for dif-
ferent applications and some abilities such as running, change direction, tempo direction, stepping, sliding, 
suddenly stopping and turning back were explained theoretically and showed visually. In conclusion, when 
the exercises used in the study become skill, handball players who are the beginner level will be more effec-
tive, stronger, faster, and more results-oriented in the senior level by practicing individual defense – offence 
techniques and also will contribute to the team success.

Keywords: Team Handball, Sprint ABC, Speed, Agility, Balance, Coordination.
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ŞEKİLLER

Şekil 1 A 01 Egzersizi Ayak ucunda yürüme, topuklarda yürüme
Şekil 2 A 02 Egzersizi Ayak içinde yürüme, ayak dışında yürüme
Şekil 3 A 03 Egzersizi Ayak ucunda yaylanarak yürüme
Şekil 4 A 04  Egzersizi Ayak ucunda sıçrama
Şekil 5 A 05 Egzersizi Topuklama
 Şekil 6 A 06 Egzersizi Diz çekerek yürüme
Şekil 7 A 07 Egzersizi Yüksek diz çekme
Şekil 8 A 08 Egzersizi Öne ve yanlara diz çekme
Şekil 9 A 09 Egzersizi Yön değiştirerek diz çekme
Şekil 10 A 10 Egzersizi Kanguru sıçraması
Şekil 11 A 11 Egzersizi Sağa sola kanguru sıçraması
Şekil 12 A 12 Egzersizi Yön değiştirerek kanguru sıçraması
Şekil 13 A 13 Egzersizi Ayakları açma kapama
Şekil 14 A 14 Egzersizi Öne doğru ilerleyerek ayakları açma kapama
Şekil 15 A 15 Egzersizi Skeeping
Şekil 16 A 16 Egzersizi Yön değiştirerek skeeping
Şekil 17 A 17 Egzersizi Çift ayak ileri geri sıçrama
Şekil 18 A 18 Egzersizi Tek ayak yanlara sekme
Şekil 19 A 19 Egzersizi Çizgi boyunca çapraz adımla kayma adımı
Şekil 20 A 20 Egzersizi Makas adımı
Şekil 21 A 21 Egzersizi Dizleri göğse çekerek sıçrama
Şekil 22 A 22 Egzersizi Tek ayak sıçrama
Şekil 23 A 23 Egzersizi Çift ayak öne sıçrama
Şekil 24 A 24 Egzersizi Diz çekme ile gergin adım yürüme
Şekil 25 A 25 Egzersizi Çift bacakla sekme
Şekil 26 A 26 Egzersizi Gergin diz ile adım çekme
Şekil 27 A 27 Egzersizi Sıçrayarak diz çekme
Şekil 28 A 28 Egzersizi 180 derece dönerek sıçrama
Şekil 29 A 29 Egzersizi Yer merdiveninde 180 derece dönüşle ilerleme
Şekil 30 A 30 Egzersizi Her karede hızlı diz çekme
Şekil 31 A 31 Egzersizi Çapraz adımla yer merdiveninde ilerleme
Şekil 32 A 32 Egzersizi Her karede çift adım yanlara sıçrama
Şekil 33 A 33 Egzersizi Yer merdiveninde çabuk diz çekme
Şekil 34 A 34 Egzersizi Yer merdiveninde çabuk çift ayak sıçrama
Şekil 35 A 35 Egzersizi Yer merdiveninde çabuk ayak açma kapama ile ilerleme
Şekil 36 A 36 Egzersizi Yer merdiveninde tek ayak sekmeler
Şekil 37 A 37 Egzersizi 1-40 m m git-gel mekik koşusu
Şekil 38 A 38 Egzersizi 40 m m git-gelli mekik koşusu
Şekil 39 A 39 Egzersizi 40 m çizgilerde geri koşu 180 derece dönüş ve sprint
Şekil 40 A 40 Egzersizi 15 m dönüşlü sprint
Şekil 41 A 41 Egzersizi X düzeninde geri koşu ve sprint
Şekil 42 A 42 Egzersizi X düzeninde sprint ve geri koşu
Şekil 43 A 43 Egzersizi X düzeninde beceri koşusu
Şekil 44 A 44 Egzersizi Geniş slalom  koşusu  
Şekil 45 A 45 Egzersizi Salalomlar arası stoplayarak yön değiştirme
Şekil 46 A 46  Egzersizi Kısa aralıklı slalom  koşusu
Şekil 47 A 47 Egzersizi M düzeninde kayma adımı  
Şekil 48 A 48 Egzersizi Kayma adımı, çapraz sprint
Şekil 49 A 49 Egzersizi Üçgen sprint
Şekil 50 A 50 Egzersizi Yana kayma, çapraz kayma, sprint
Şekil 51 A 51 Egzersizi Z düzeninde sprint
Şekil 52 A 52 Egzersizi Sprint kayma adımı sprint
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GİRİŞ
Antrenman ilgili spor dalının gerekenlerini sağlamak için fiziksel, fizyolojik, teknik, taktik, zihinsel ve psikolojik 
uygunluğun geliştirildiği ve bu gelişimin en uzun süre boyunca korunması için tedbirlerin alındığı sistemli uzun 
süreli bir alıştırma programı sürecidir. Bu süreçte sporcunun fiziksel performansının geliştirilmesine bağlı 
olarak ilgili branşın tekniği ve sonrasında taktiği giderek artış sergiler.

Sportif performansı geliştirmek için etkili bir antrenman programı gereklidir. Sporcuların gelişimlerini sağ-
lamak için antrenmanların planlanmasında düşünülmesi gereken birçok bileşen vardır. Beceri kazanımı, bi-
yomekanik, psikoloji, sosyo-kültür gibi ilgili pek çok bileşenin yanı sıra antrenman prensipleri, yöntemleri ve 
fizyolojisi oldukça önemli yer tutmaktadır. 

Her spor dalı için olduğu kadar hentbolda da fiziksel yetilerin antrene edilerek performansın geliştirilmesi 
temel prensiplere sahip ana konudur. Hentbol günümüzde yapılan egzersizin şiddetinin rölatif olarak tahmin 
edilemeyen tarzda değiştiği döngüsel olmayan hareket türleriyle bağdaştırılmıştır (Chelly ve diğ, 2011).

Hentbolda maç başına sergilenen hücum ve savunma hareketleri Michalsik ve diğ. 8 hareket kategorisinde 
toplanmıştır. Müller ve diğerlerine göre bir hentbol oyuncusu maç sırasında 190 kere ritim değişimi, 280 kere 
yön değişimi ve 40 sıçrama performansı sergiler ki bu da 509 hızlanmaya ve dakikada yaklaşık 9 kere patlayıcı 
harekete karşılık gelir. Bu bulgulara hentbol kuvvet, sürat ve çeviklik, esneklik, koordinasyon, hem aerobik 
hem de anaerobik dayanıklılık içeren ve çok yönlü sistematik antrenman gerektiren bir spor dalıdır (Michalsik, 
2004).

Sprint ABC egzersizleri uzun yıllardan beri birçok spor branşında olduğu gibi hentbolda antrenmanlarının 
içerisinde de yer almaktadır. Sprint ABC egzersizleri hentbol müsabakasında kullanılan çeviklik, denge, hare-
ket koordinasyonu, ivmelenme, yön değiştirme, sprint gibi fiziksel özelliklerin geliştirilmesini sağlamaktadır. 
Aynı zamanda koşu tekniğinin iyileştirilmesini sağlar, bununla birlikte hentbolda koordinasyon ve spora özgü 
yetenekleri de geliştirebilmektedir. Sprint ABC egzersizleri  özellikle hareket becerisini ve bu beceriye katılan 
kasların gücünü de geliştirdiği söylenebilir. 

Sprint ABC egzersizleri kas dengesizliklerini ve dolayısıyla spor yaralanmalarını önleyici çalışmalardır. Sprint 
ABC egzersizleri bir tür çeviklik eğitimi olarak görülebilir. Bu alıştırmalar yarışma öncesi ısınmalarda, özel 
kuvvet, sürat gelişiminde, hareket koordinasyonu ve teknik düzeltme amaçları için kullanılmaktadır.
Buradan hareketle, hentbol oyunu içerisinde en fazla kullanılan çeviklik, denge, hareket koordinasyonu, ivme-
lenme, yön değiştirme, sprint gibi fiziksel gereksinimlerinin karşılanması, geliştirilmesi, hentbol antrenmanla-
rında sprint ABC egzersizlerinin doğru olarak yer alması ve uygulanabilmesi  için araştırma yapılmıştır.

1.Sürat
Sporda önemli motorik özelliklerden birisi olan sürat, çok çabuk hareket etme veya yer değiştirme kapasitesi 
olarak tanımlanabilir. Mekaniksel açıdan sürat, mesafe ve zaman arasındaki oranla ifade edilir. 
Sevim’e göre (2002) sürat sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden başka bir yere hareket ettirebil-
me yeteneği ya da hareketlerin mümkün olduğu kadar yüksek bir hızda uygulanması yeteneğidir (SEVİM, 
2002,s:26). 

Sürat, çok çabuk bir şekilde hareket edebilme yetisidir. Motorik  bir  hareketi mevcut bir ortamda en kısa süre 
içerisinde tamamlayabilme yetisidir (POLAT.;2009 s 28).
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Sürat bir kütleye, bir kuvvetin etkilemesi sonucunda doğar. Süratin kuvvetle olan bağımlılığı direk bağımlılıktır. 
Çünkü sürat, kuvvet olmadan geliştirilemez. Eğer sporcunun azami hızının geliştirilmesi isteniyorsa büyük 
kuvvetleri de geliştirebilecek durumda olması gerekir. Burada erişilen hız yüksekliği kuvvetin etkisine bağlı-
dır. Bu da nesnenin hızı ile nesnenin ağırlığının çarpımıdır. (metre x kg./sn.) Azami hareket hızları sadece dış 
dirençlerle yapılan hareketlerde mümkündür. Dış dirençler arttıkça hareket hızı azalır. Bu açıdan dinamik ve 
statik maksimal kuvvet seviyesine göre kaliteli sprinterin verimi belirlenemez. Verim artışında çabuk kuvvetin 
etkisi önem kazanır (SEVİM,; 1997, s 75-79).

Sürat, sadece vücudu bir yerden başka bir yere hareket ettirmekten meydana gelmemektedir. Vücudu ya 
da vücudun bir bölümünün yüksek bir hızda hareket ettirebilme şeklinde de tanımlanır. Bir futbolcunun topa 
vururken bacak sürati, hentbolcunun kale atışı yaparken kol sürati sürati gibi örnekler verilebilir.

Sporda motorik özelliklerin önemli belirleyicilerinden olan süratin; reaksiyon sürati, aksiyon sürati, ivmelenme, 
maksimal sürat, süratte devamlılıktan oluşan süratin türleri aşağıda açıklanmıştır. 

a) Tepki (Reaksiyon) Sürati
Bir kimsenin uyarımlara karşı ilk kassal tepki ya da hareketi gerçekleştirmesi arasındaki süreyi belirleyen 
kalıtsal bir özelliktir. Fizyolojik açıdan tepki süresi birbiri ardına gelen 5 öğeden oluşur:
 •Alıcılar tarafından ilk uyarının alınması
 •Bu uyaranın merkezi sinir dizgesine iletilmesi
 •Sinirler aracılığı ile uyarının aktarılması ve yanıt uyaranın oluşturulması
 •Merkezi sinir dizgesinden yanıt uyaranın kasa aktarılması
 •Mekaniksel olarak işin gerçekleştirilmesi için kasın uyarılması (BOMPA,; 2007, s 235)

Bir etkiye karşı kasın göstermiş olduğu ilk tepki süratine reaksiyon süresi denir. Bunun sonunda gösterilen 
tepkinin sürati de reaksiyon süratidir(POLAT.;2009 s 32).

Reaksiyon sürati bir hareketin gerçekleşmesi için algılama ve tepki gösterme özelliğidir. 
Reaksiyon süratinin oluşum sıralaması şu şekilde gerçekleşir: 

 •Duyu organlarının uyaranları algılaması
 •Uyaranın merkezi sinir sistemine gelmesi ve emrin oluşması 
 •Oluşan emrin kaslara iletilmesi

Süratin oluşabilmesi için dışardan bir uyaranın olması gerekir. Bu uyaranlar duyu organları ile algılanır ve 
duyu sinirleriyle merkezi sinir sistemine gider. Merkezi sinir sistemi gelen bu uyaranları motor sinirler aracılı-
ğıyla kaslara iletir. Buna latens süresi denir. Latens süresi ne kadar kısa olursa hareket o kadar çabuk yerine 
getirilir ve sürat oluşumu gerçekleşir (DÜNDAR,; s 135-143).

b) Hareket (Aksiyon) Sürati
Hareket sürati olarak ifade edilen aksiyon sürati zaman birimi başına hareket etme sıklığını ifade eder. Kas 
sisteminin koordinasyonu, uyarının iletimi ve kasılma yeteneğine bağlıdır. Hentbolda top ile hareketleri çok 
hızlı yapmak aksiyon süratidir (ÇELİKSOY, SALMAN,; 2017, s 235)

c) İvmelenme
İvme denince hareket etkisinin tanımlanmış bir zaman kesitindeki değişimi anlaşılır. İki zaman noktası ara-
sındaki kuvvet zaman fonksiyonunun entegrali; kuvvet tepkisel gücünün ya da kuvvet etkisinin büyüklüğünü 
teşkil eder. İvme yolunun uzunluğu sınırlı değilse bu durumda ivmenin özelliği büyüklük üzerinde etkili olmaz 
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ve de büyük güçlerin daha az süre ya da küçük güçlerin daha uzun süre etkili olması ivmelendirme için bir 
şey ifade etmez. Ancak insan anatomisince belirlendiği gibi ivme yolu sınırlı ise optimal ivmelendirme gerçek-
leştirebilmek için ivme yolunun başından sonuna kadar büyük kuvvetlerin etkili olması gerekir. İvmelenmenin 
temel olarak iki şekli vardır.
 • Sakin bir durumdan kazanılan ivme (her türlü start) 
 • Hazırlanan bir harekette ivmelenme (titreşimli etkilemeli hareket gibi) (KARAMANLIOĞLU,; 2005, s 64)

İvmelenme, hızda yapılan değişiklik olarak da tanımlanabilir. Fizikte bu değişim pozitif(hızlı) ya da negatif 
(yavaş) olabilmesine karşın, spor dünyasında ivme belirgin olarak pozitif ivmelenme anlamına gelirken, yavaş-
lama negatif ivmelenmeyi tanımlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu spor dalı için, bir sporcunun, 
durağan ya da durgun durumdan eyleme geçme yeteneği maksimum ya da maksimum hıza ulaşma düzeyinin 
niteliğinin de belirleyicisi olmaktadır(BROWN, FERRİGNO,; 2018, s 31)

İvmelenme yeteneği performansı etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Ancak ivmelenmenin kalitesi veya 
başka bir deyişle artma oranı ve ulaşılan maksimal sürat direk olarak performansla ilgilidir.  

d) Maksimal Sürat
 • İvmelenmeyle elde edilen en büyük hızdır (ÇELİKSOY, SALMAN,; 2017, s 237).

Maksimal sürat sprint branşlarının en önemli öğesidir. Bununla birlikte yüksek düzeyde performansın yüksek 
maksimal sürat ile yapılacağı kabul edilmektedir. Bir başka deyişle yüksek düzeyde bir performans ancak 
yüksek maksimal sürat değerleri ile sağlanabilir. Ancak yüksek sürat iyi bir performansın garantisi değildir 
(DÜNDAR,;1994, s 135-143).

Kesintili spor dallarının (atletizmin dışında kalan çoğu spor dalı) sporcuların hız gereksinimlerini incelerken, 
bu sporcuların çok az olarak maksimum hızlarına ulaştığı açıkça görülmektedir (Duthie ve diğerleri, 2006) 
(BROWN, FERRİGNO,; 2018, s 31-32).

Bunun nedeni savunmadan kurtulmak ya da kısa mesafede çeşitli hücum aksiyonlarını gerçekleştirmek için 
bir çok hız ve yön değişikliği olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle, bir çok antrenör, maksimum hız antrenmanının bu kesintili spor dalları sporcuları için önemli 
olmadığını düşünmektedir. Tam tersine maksimal hız antrenmanı sadece genel kondisyonel gelişimin bir 
parçası olarak görülmemelidir. Özellikle de maksimal hız antrenmanı bu sporcuları da maksimum hıza ulaşa-
bilecekleri durumlara hazırlamaktadır. Bununla birlikte maksimum hız ile doğrudan ilişkili tekniği öğrenmek 
ve geliştirmek için çok fazla zaman harcamak yerine bir başlangıç yeteneği ve ivmelenme antrenmanı için 
daha çok sürenin ayrılması önemli olarak görülmelidir.

e) Süratte Devamlılık
Süratte devamlılık terimi, bir sporcunun maksimum yada maksimuma yakın düzeyde sprint eylemini maksi-
mum hızda tekrar edebilme yeteneğini tanımlamaktadır.

Atletizm dışında kalan spor dallarının sporcularında ise süratte devamlılık tek bir eylem sırasında hızın ko-
runması zorunluluğu değil tersine tekrarlanan çoklu sprint eylemlerinde sprint hızını koruyarak tekrarlama 
becerisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Elde edilen koşu sırasında ulaşılan hızın mümkün olduğu kadar uzun süre korunması gerekmektedir. Reaksi-
yon zamanı, ivmelenme ve maksimal sürat gibi süratin bileşenleri performansla her zaman ilişki göstermez. 
Ancak süratte devamlılık, her zaman performansla ilişki göstermektedir (BROWN, FERRİGNO,; 2018, s 32).
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Tüm sporlar belirli oranda süratte devamlılık içermektedir. Bununla birlikte, voleybol oyuncusu ile hentbol 
oyuncusunun süratte devamlılık ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Süratte devamlılık çalışmaları yapılırken spor-
cuların branşlarında kullandığı enerji sistemleri ve bireye özgü gereksinimleri göz önüne alınmalıdır.

2. Sprint ABC Egzersizleri
Sprint ABC egzersizleri çeviklik (agility-A), denge (balance-B) ve koordinasyon (coordination-C) hareketleri-
ni içeren ve bu yetileri geliştiren antrenman programlarıdır. Yani temeli, birleştirilmiş hareketleri, çabuk ve 
dengeli, aynı zamanda doğru teknikle uygulamaktır. Başka antrenman programlarıyla da birleştirilen bir yön-
temdir. Örneğin; sprint formunda ya da aralıklı antrenmanlardaki anaerobik kondisyonda gerekli olan adım 
gelişimi için, pliometrik sıçramaların kullanılması gibi (Chu 1998).

Sprint ABC egzersizleri atletlerin yaptığı her antrenmanın ısınma programının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu eg-
zersizler, sporcuların koordinasyon ve teknik eğitimi için kullanılır (https://www.leichtathletik.de/training/
grundlagen/das-abc-der-leichtathleten-1/). Sprint ABC egzersizleri atletizm antrenman programını, teknik 
gelişimini, hazırlık antrenmanlarını, çabukluk-koordinasyonun arttırılmasını, koşu ritminin gelişimini ve ge-
rekli konsantrasyonun yükseltilmesini içerir (https://prezi.com/yjrvzu5m4lso/koordinationstraining-das-qu-
otsprint-abc/).

Egzersizlerin, hareket hızları ayarlanabilir. Yoğunluk ve şiddet arttırıldığında performans antrenmanlarına kat-
kı sağlar. ABC egzersizlerinin farklı koşullara ve göreve bağlı olarak üst performansı elde edebilmek için uygu-
lanan koordinasyon, dayanıklılık, bilişsel ve zihinsel unsurları vardır. Egzersizler her branşın temel hareket ih-
tiyaçlarına göre belirlenir. Sprintin temel hareket elemanları; düz çizgi üzerinde doğrusal ayak hareketi, ayak, 
diz ve kalça eklemlerindeki optimum esneme, kol hareketi, postür düzgünlüğü (baş ve gövdenin dik duruşu), 
faz yapısı ve ayak itişidir (https://www.leichtathletik.de/training/grundlagen/das-abc-der-leichtathleten-1/).

Sprint ABC egzersizleri, birçok spor branşında antrenmanların önemli bir bölümü olarak uygulanmaktadır. Bu 
egzersizler ısınma programının ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte, sporcuların çok yönlü eğitimlerine de 
katkıda bulunabilir. Sprint ABC egzersizleri kendi başına bir amaç olarak değil, daha ziyade sporcuların hız, 
güç, çeviklik, denge ve koordinasyon özelliklerini geliştirici egzersizler olarak kullanılabilir. Sprint ABC egzer-
sizi çalışmalarında farklı hareket yapıları ve hareketlerin birbirinden farklı anlam taşıyan unsurları nedeniyle, 
yürüme, koşma ve sıçrama gibi bölümlere ayrılabilir. 

Egzersizler uygulanırken karmaşık hareketler alt elementlere bölünebilir ve hareket hızı kontrol edilebilir. Bu 
özelliği ile sporcular için koordinasyon ve teknik gelişimi sağlamakta yardımcı çalışmalar olarak da kullanıla-
bilir. 

Sprint ABC egzersizleri genç sporcuların eğitimlerinde olarak hız, güç, çeviklik, denge ve koordinasyon özel-
liklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Hacim ve yoğunlukları arttırarak sporcuların kondisyonlarının 
geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Antrenman programı içerisinde uygun olarak yer alan sprint ABC egzer-
sizleri sporcular için aşağıdaki kazanımlar sağlanabilir:
 • Zihinsel tutum, motivasyon, öğrenme deneyimlerini geliştirmek
 • Koşu tekniğinin düzeltilmesi ve koordinasyonu sağlamak
 • Adım uzunluğu ve frekansını geliştirmek
 • Spora özgü temel teknik elementleri geliştirmek
 • Koordinasyon, denge ve yüksek derecede beceriler kazandırmak
 • Çeviklik ve branşa özgü hareket ustalığı kazandırmak
 • Sürat potansiyelini geliştirme
 • Hız, güç veya dayanıklılığı geliştirmek
 • Sakatlanmalara karşı önceden korunmak (daha iyi koordinasyon, kuvvet, germe)
 • Isınma etkisi yaratmak
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Sprint ABC egzersizlerinde antrenör ve sporcular doğru hareket tekniğinin uygulanması için özen göster-
melidir. Doğru uygulanan teknik ile sporcunun potansiyelini en üst düzeye çıkarılabilir ve yüksek tempolu 
çalışmaların yapılmasına  katkıda sağlanmaktadır.

Sprint ABC egzersizlerini uygularken egzersizlere uyumlu, doğru ve temel bir teknik aşağıdaki kriterleri içer-
mektedir:
 • Gövde dik, baş gergin, bakışlar ileri doğru olmalı
 • Omuzlar rahat ve düz pozisyonda durmalı
 • Kollar sallanmalı, dik açı ile dirseklerden bükülü olmalı
 • Ayak pençesinin( ön dış kısmının) yerle teması sağlanmalı
 • Ayak, diz ve kalça eklemlerinde optimal gerilme olmalı
 • Uygun bacak salınımı gerçekleştirilmeli
 • Hareket yönü doğrusal olmalı

Temel tekniğin doğru olarak uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır; gövdenin duru-
mu, kolların durumu, bacakların durumu.

a) Gövdenin durumu
Gövdenin durumu, vücudun gövdeye göre belli bir düzen içerisinde sıralanması anlamına gelmektedir.

Üst gövde diktir kollar vücuda ve bacak hareketlerine paralel olarak rahat bir şekilde taşınır.

Egzersizleri uygularken çekme bacağı yerden kaldırılıp ileriye doğru gergin olarak uzatıldığında destek aya-
ğının doğrultusunda ayak bileğinden diz, kalça, gövde ve baş boyunca düz bir çizgi çizebilecek bir konumda 
olmalıdır. Baş herhangi bir yönde sallanmamalı ve eğilmemelidir.

Kalça diz ve ayak bileği gergin bir biçimde uzatılmalı ve çene rahat bir şekilde sabit konumda tutulmalıdır. 
Sporcular ayaklarını öne doğru itilmesi sırasında, kalça ve diz eklemlerinin aynı doğrultuda gererek ileriye 
doğru yönlendirmeye odaklanmalıdır.

b) Kolların durumu
Sporcuların kollarını doğru teknik ile kullanmaları çalışma düzeyinin niteliğinin belirleyicilerindendir.

Kol çekişinin hızlı olarak yapılması gerekmektedir. Dirsek 90 derece bükülmeli, kollar bütünlük içerisinde 
hareket ettirilmelidir. Eller açık ya da hafif kapalı olarak tutulabilir. Başparmak yukarıyı gösterir, dört parmak 
hafif bükülü ve gövdeye dönüktür. Başparmak ile işaret parmağı arasında çok az bir aralık vardır. Bilekler 
sabit bir konumda tutulmalıdır (DEMİR,; s 24)

c) Bacakların durumu
Kalça, diz ve ayak bileği koordineli olarak hareket etmelidir. Ön salınım evresinde ayak yüzeyi ayak parmakları 
yukarıyı gösterecek pozisyonda olmalıdır. İvmelenme aşamasında, sporcular ayaklarını kısa bir topuklama 
eylemi ile vücut ağırlığı ayağın ön dış kısmına elastiki bir yaylanma ile aktarılmalıdır.

Ayak yerden kaldırıldığında, kalçaya doğru düz bir hareket ile çekilmelidir. Aynı anda diz yukarı doğru çekilmeli 
ve ayak dizin altına getirilmelidir. Bu noktada, diz ile ayak yaklaşık 90 derecelik bir açı oluşturulmalıdır. Daha 
sonra ayak aşağıya doğru indirilerek zemine temas noktasına dönmelidir. Ayağın zemin ile teması süresi kısa 
yaklaşık 0,2 sn olmalıdır. Bu hareket ardışık olarak tekrarlanmalıdır. 
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2.1. Sprint ABC Egzersizlerinin Temel Bileşenleri
Antrenman programı içerisinde yer alan ve düzenli olarak çalışılan egzersizler doğru ve hızlı koşu tekniğinin 
geliştirilmesi için temel bir eğitimdir. Sprint ABC egzersizlerinin temel bileşenleri sürat, çeviklik, denge ve 
koordinasyon olarak görülmektedir.

2.1.1.Çeviklik
Çeviklik;  yavaşlama, hızlanma, yön değiştirme gibi sportif hareketlerin en kısa sürede verimli olarak uygulan-
masını sağlayan fiziksel beceridir. Hızlı ve doğru bir biçimde farklı yönlere hareket edebilme özelliği olarak 
tanımlanabilir. 

Çeviklik, yaygın olarak, ya dikey ya da yatay yöndeki motor kontrolü korurken, aniden durma, yön değiştirme 
ve hızlanmanın etkili bir şekilde birleştirilmesi olarak tanımlanır (OKUDUR A., SANİOĞLU A.; 2012, s 166).

Yap ve arkadaşlarına (2000) göre çeviklik, bir hareketler serisi boyunca hızlıca yön değiştirirken vücut pozis-
yonunu doğru kontrol etme yeteneğidir (KELEŞ,;2016, s 13).

Çeviklik Vücut veya vücut parçasının süratli bir şekilde pozisyonunu ve yönünü değiştirebilme yeteneğidir.
 a. Vücut yönünü bir taraftan di¬ğerine doğru hareket ettirebilme yeteneğidir.
 b. Sporcunun yönünü, nor¬mal postürünü, hızlı ve çabuk değiştirme kabiliye¬tidir. (GÜNALTAY,; 2016).

Çevikliğin kapsamlı tanımında, çeviklik performansının fiziksel özellikleri (kuvvet), bilişsel süreçleri motor öğ-
renme) ve teknik becerileri (biyomekanik) içerdiği kabul edilmektedir. Çeviklikte, hız, kuvvet ve denge ana 
unsurlardandır. Çeviklik sporcunun manevra kabiliyetiyle orantılıdır. Pozisyon hissini ve dengeyi kaybetmeden 
hareketin şeklini ve gücünü değiştirme kabiliyeti şeklinde de açıklanabilir. Hız, güç, hızlı hareket, denge ve 
koordinasyonun bir bileşimidir(GÜNALTAY,; 2016).

Çeviklik ile çabukluk birbiri ile karıştırılan iki kavramdır. Çabukluk, kasların ve vücut parçalarının mümkün olan 
en kısa zamanda dış dirençlere rağmen eklemleri harekete geçirebilme özelliğidir. Buna göre, yön değiştir-
menin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için vücut parçalarının patlayıcı bir şekilde hızlanması gerekliliği 
düşünüldüğünde çabukluğun, çevikliğin bir parçası olduğu görülmektedir.

Çeviklik düzenli antrenmanla geliştirilebilen motor bir yetenektir. Sporcular için farklı yönlere hızlı ve çevik 
hareket etmek başarı ya da başarısızlık arasındaki farkın belirleyicisidir. Tüm sporlarda farklı yönlere hızlı ve 
ani hareket etmek ve yavaşlamak, vücudun tüm hareketlerini içermektedir. Bir çok spor branşında yön değiş-
tirebilme yeteneği, doğrusal sprint hızından daha önemlidir.

Çeviklik, temel olarak sporcuyla ilgili şu 3 nedenle spor performansında önemli bir özelliktir.
 • Birincisi; çevikliğin geliştirilmesi, sinir-kas sistemi ve motor becerilerin kontrolü için güçlü bir temel 

sağlayacaktır.
 • İkincisi; yön değişimleri, sakatlanmanın yaygın bir nedenidir, böylece uygun bireysel hareket mekani-

ğini geliştirmek suretiyle sakatlanma riskini azaltır.
 • Üçüncü olarak; hızlı yön değiştirme yeteneğinin artırılması, hem hücumda, hem de savunmada genel 

performansı arttıracaktır (OKUDUR, SANİOĞLU,; 2012, s 166).

Sürat çeviklikle ilişkilidir, çeviklik sportif performansın önemli bir göstergesidir ve yaşla birlikte artar.

Çeviklik; sonuç itibarıyla, “bir yana koşmak, atlamak, zig-zag yapmak, durmak, başlamak ve hareketin tersine 
yön değiştirmek gibi hareketlerde görülen vücudun veya onun parçalarının yön değiştirme yeteneği” olarak 
tanımlanmaktadır. Çeviklik süratle yerine getirilmesi gereken bir eylem biçimidir(GÜNALTAY,; 2016).
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2.1.2. Denge 
Denge ile ilgili literatürde birçok tanım yapılmıştır. Aksu’ya (1994)göre denge, sportif performans ve günlük 
yaşamda fiziksel uygunlukla birleşimde bulunan önemli bir faktördür. Denge, hareket sırasında, vücudun iste-
nen pozisyonunu sağlayabilme yeteneğidir (KELEŞ,; 2016, s 13).

Vücut kütlesinin yere düşmesini önleyen dinamiği anlatan genel bir terim olan denge, değişen durumlarda 
kişinin ağırlık merkezinin dayanma yüzeyi içinde tutulması, bu durumun devam ettirilmesi ve korunmasıdır 
(OKUDUR, SANİOĞLU,; 2012, s 165).

Ergen ve arkadaşlarına (2002) göre denge, doğrultma refleksi ile kolayca açıklanan önemli bir sinir sistemi 
fonksiyonudur (KELEŞ,; 2016, s 13).

Spor bilimi açısından ise iskelet-kas sisteminin karşılıklı uyum içinde etkileşimi demek olan koordinasyon 
içerisine değerlendirilen bir yetenektir (OKUDUR, SANİOĞLU,; 2012, s 165).

Denge, iyi bir performans için temel oluşturmakta ve kas, sinir sistemi içinde iletici olarak tanımlanmaktadır. 
İnsanın denge sağlamadaki yeteneği, diğer motor sistemlerinin gelişmesinde belirleyici bir faktör olarak ta-
nımlanabilir (OKUDUR, SANİOĞLU,; 2012, s 165).

Dengenin sporda başarılı performans için gerekli olan vücut kompozisyonu koruyabilmede önemli bir rol 
üstlendiği bilinmektedir. Bu nedenle hareket örüntüsünde ani değişiklikler içeren dinamik sporlar için temel 
oluşturmaktadır. Tüm sporlar belirli düzeyde denge içermektedir.

2.1.3. Koordinasyon
Koordinasyon, iskelet kasının, belli bir amaca yönelik, bir hareketi gerçekleştirmesi esnasında merkezi sinir 
sistemi ile ahenkli bir şekilde çalışmasıdır. Koordinasyonun mükemmelliğini sağlayan faktör, bu hareketin 
akısı ile ilgili fiziki yasalar, hareketi gerçekleştiren agonist ve antogonist kasların antrenmanlılık derecesi ve 
kulakta bulunan denge organının uyum düzeyidir (POLAT.;2009, s 43).

Diğer bir anlamda koordinasyon, hareketin uygulanmasına katılan iskelet kasları, eklemler ve eklem bağları 
ile merkezi sinir sistemi arasında ki iş birliğidir (POLAT.;2009, s 42)

Sportif anlamı ile koordinasyon, istemli ve istemsiz hareketlerin düzenli, uyumlu, amaca yönelik bir hareket 
dizisi içerisinde uygulanması olup, organizmanın sinirsel bir gücüdür (POLAT.;2009, s 42).

Bireysel koordinasyon yetenekleri olarak, denge, reaksiyon, yönelim, farklılaşma ve ritim yeteneği göz önünde 
bulundurulur. Koordinasyon insanların tek ve karmaşık hareketlerini zamansal, mekânsal ve fiziksel bir şe-
kilde kontrol etme ve düzenleme yetenekleri olarak anlaşılmaktadır. Koordinasyon eğitimi en iyi çocukluk ve 
ergenlik döneminde gerçekleşir. Koordinasyonun iyileştirilmesi, özellikle çeşitli oyun biçimleri, denge, ritim ve 
tepki alıştırmalarıyla sağlanabilir. 

3. Hentbolda Sprint ABC Egzersizleri
Hentbol sporu topla oynanan, rakiple karşılıklı mücadele içeren, pek çok teknik ve taktik beceri gerektiren 
özellikleri içerisinde barındırmaktadır. Fiziksel performans açısından kompleks, kısa zamanda maksimum şid-
det içeren eforların olduğu, oyuncuların sıçradığı, koştuğu ve yüksek hızlarda top attığı ve arkasından düşük 
şiddette toparlanma periyotlarının takip ettiği kesikli oyundur (ÇELİKSOY, SALMAN,; 2017, s 237).

Hentbolda maç başına toplam maç süresinin %1-3’ünü kapsayan 30-40 m arası ani duruşlu ve 30-40 m arası 
yön değiştirmeli 0-3 m arası kısa ivmelenmenin en yoğun olduğu ve tüm maç sahasında sprintin (10-30m) 
daha az olduğu oyundur(Wagner, 2014; Povoas ve diğ. 2012) (ÇELİKSOY, SALMAN,; 2017, s 237).
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Modern hentbol, değişen kurallar ile sporculardan üstün sportif performans bekleyen hızlı bir oyun haline gel-
miştir. Oyuncular sıçrama, koşu, yön değiştirme, pas, kale atışı ve teknik hareketler gibi farklı birçok aksiyonu 
oldukça kısa bir sürede istenilen taktikler doğrultusunda uygularlar (Cardinale, 2001). Hentbol oyuncusunun 
motorsal özelliklerinin dağılımı % 25 sürat, % 20 özel sıçrama-atış, % 15 dayanıklılık, % 15 koordinasyon, % 15 
esneklik % 10 genel kuvvet olarak belirtilmiştir (Taşucu, 2002) (KARAGÖZ Ş., IŞIK Ö., YILDIRIM İ.;  2017, s 12).

Son yıllarda Avrupa ve Dünyada oynanan hentbol müsabakalarına baktığımızda hızlı ve tempolu bir hentbol 
oynandığını görülmektedir. Takımlar hızlı oyun varyasyonlarını daha fazla tercih etmektedirler.  Bu oyun anla-
yışı ile birlikte hızlı hücum sonrası yerleşik hücuma geçişlerdeki akıcılık ve tempo yerleşik hücumların süresini 
de kısaltmıştır.

Hızlı oyun düşüncesi dinamik, tempolu ve kısa sürede sonuca yönelik oyun sistemini ortaya çıkarmıştır. Tem-
polu oyun, hentbol oyuncularının bireysel özelliklerin gelişmesine ve 2’li, 3’ lü (kanat-oyun kurucu, oyun ku-
rucu-pivot, kanat-oyun kurucu- pivot) oyunlara yönelik teknik-taktik varyasyonların gelişmesini sağlamıştır.

Sibila ve diğ. (2004), Roguj ve diğ. (2005), Luigdiğ. (2008), Zapartidis ve diğ. (2009) nin çalışmasında en uzun 
alana sahip olan ve anlık hızlı hücumlar geliştiren kanat oyuncularının en hızlı oyuncular olduğu ortaya kon-
muştur. Bu hızlı hücum hareketlerinde ilk metreler önemlidir. Çünkü hızlı hücumdan sonra yüksek sürat geri 
dönmek için bir avantajdır ve şut atma başarı yüzdesine katkı sağlar (Zapartidis ve diğ. 2009) (ÇELİKSOY, 
SALMAN,; 2017, s 236-237).

Hentboldaki bu tempolu ve hızlı teknik taktik gelişim hentbolcuların kondisyonel özelliklerinde yeni gerek-
sinmeler oluşturmuştur. Artık hentbolcular daha fazla patlayıcı kuvvet özelliğine sahip, süratli, hücumda ve 
savunmada çok yönlü, her pozisyonda kısa süreli de olsa oynayabilecek durumda olmak zorundadırlar.

Hentbol oyunu içerisinde en fazla kullanılan çeviklik, denge, hareket koordinasyonu, ivmelenme, yön değiştir-
me, sprint gibi fiziksel yetilerin geliştirilmesi için sprint ABC egzersizleri yapılmalıdır.

Sprint ABC egzersizleri spora özgü yeteneklerin geliştirilmesini, hareket becerisini ve beceriye katılan kasların 
gücünün gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir. Çalışmalarda kullanılan egzersizler çok yönlü beceri içeren 
egzersizler olduğu için bir tür çeviklik eğitimi olarak görülebilir. Sprint ABC egzersizleri müsabaka öncesi 
ısınma programına içerisinde kullanılabilir. Ayrıca hentbol oyununda karşılaşılan bazı spor yaralanmalarının 
önlenmesine katkı sağlayabilir.

4. Sprint ABC Egzersizleri Uygulama ilkeleri
Sprint ABC egzersizleri genel kuvvet çalışmalarının tamamlayıcı unsuru olduğu unutulmamalıdır. Diğer bir 
ifade ile, egzersizler kuvvet antrenmanı yerine uygulanmamalı, kuvvet antrenmanına tamamlayıcı çalışmalar 
olarak düşünülmelidir. Sprint ABC egzersizleri yüksek şiddette yapılan çalışmalar olduğu için genel kondisyon 
antrenmanlarının yapıldıktan ve iyi bir kondisyonlanma gerçekleştikten sonra uygulanmalıdır. Genel kondis-
yon çalışmaları yeterli düzeyde yapıldıktan sonra egzersizler temel çalışmalarından başlayarak uygulanabilir. 
Bu çalışmalarda önemli olan, Sprint ABC egzersizlerini yapabilmek için gereken kuvvet temellerinin yeterli 
düzeyde oluşturulmasıdır. 

Yüksek şiddette yapılan Sprint ABC egzersizleri, sezon öncesi genel kuvvet çalışmaları ile başlayarak se-
zon içinde antrenman programına uygun olarak yerleştirilmelidir. Yeni başlayan sporcularda haftalık çalışma 
programına uyarlanarak 2 gün 30-45 dakika süren çalışmalar yapılabilir.

Antrenörler Sprint ABC egzersizleri ile ilgili çalışma programını hazırlarken birçok değişkeni göz önünde bulun-
durmalıdır. Özellikle sporcunun antrenman yaşı, fitness düzeyi ve egzersizleri uygulama sıklığı önemli noktalardır. 
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Sprint ABC egzersizleri düzenlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
 • Alıştırma seçimi
 • Alıştırmaların düzenlenmesi
 • Antrenman sıklığı
 • Antrenman şiddeti
 • Dinlenme evresi

4.1. Alıştırma Seçimi
Antrenmanlarda yapılacak egzersizler sporcunun çeviklik, denge ve koordinasyon ile ilgili özel amaçlarını 
geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiş olmalıdır. Örneğin, atletizmde sprinter için düzenlenmiş bir antren-
man programı ağırlık olarak kısa mesafeli düz sprinterleri içermesine karşın, hentbolcu için düzenlenecek 
bir antrenman programı ise ağırlıklı olarak çok yönlü sürat alıştırmalarından oluşmakta ve çoklu tekrarlar ile 
daha uzun süreli olarak uygulanmalıdır.

Antrenman programı hazırlanırken yapılacak alıştırma seçimi, sporcunun yarışmadaki sportif hareketlerine 
benzer olmalıdır. Seçilen alıştırmalar hareketin yönü, hareketin hızı, kullanılan kaslar ve yapılan spor branşının 
metabolik gereksinimleri açısından da spor dalına uygun olmalıdır. 

4.2. Alıştırmaların Düzenlenmesi
Çalışmaların düzenlemesinde temel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar:
 a. Alıştırmalar basitten karmaşığa doğru dizayn edilmelidir
 b. Alıştırmaların sıralaması düşük şiddetten yüksek şiddette göre uygulanmalıdır
 c. Alıştırmalar genelden özele doğru bir yol izlemelidir.

Sprint ABC egzersizleri, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda bir antrenman birimine yerleştirilmelidir. Kapsamlı ve 
uzun süreli bir antrenman programı sürecini düzenlerken egzersizler yine yukarıdaki ilkeler göz önüne bulun-
durularak program içerisinde yer almalıdır. Sprint ABC egzersizleri bu ilkeler doğrultusunda yönlendirilerek 
sporcular için müsabaka ortamında gerekli olan karmaşık, yüksek şiddetli ve özelleşmiş eylemlere aşamalı 
olarak hazırlanmasını sağlamaktadır.

4.3.  Antrenman Sıklığı
Antrenman sıklığı genellikle bir haftada yapılan antrenman sayısını belirtmektedir. Antrenman sıklığı, sporcu-
ların beceri düzeylerine ve antrenman durumlarına göre belirlenmelidir. 

Yeni başlayan sporcularda sürat, çeviklik, denge, koordinasyonlarını geliştirmeye yönelik haftada iki antren-
man birimine 30-45 dakika temel sprint ABC egzersizleri eklenebilir. Deneyimli sporcularda ise Sprint ABC 
egzersizleri haftada üç ya da daha fazla antrenman programında yer alabilir.

Sporcuların daha karmaşık teknik uygulamalar geçmeden önce her alıştırmanın temel teknik özelliklerini öğ-
renerek uygulaması da önemlidir. Sprint ABC egzersizlerinde hareket mekaniğinin doğru olarak öğrenilmesi 
sporcuları daha karmaşık ve gelişmiş alıştırmaları uygulayabilecek düzeye getirecektir. 

4.4.  Antrenman Şiddeti
Antrenman şiddeti, kas eylemi sırasında yapılan işin niteliğini belirlemekte ve birim zaman başına yapılan 
iş açısından ölçülmektedir. Antrenmanın şiddeti, bir alıştırmanın zorluk derecesi olarak tanımlanabilir. Bir 
alıştırmanın şiddeti hareket hızına, antrenman planına ve yapılan hareketlerin açısına bağlı olarak değiştiri-
lebilmektedir. 
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Antrenman kapsamı ise bir antrenman biriminde tamamlanan set ve tekrarların toplam sayısı olarak tanım-
lanabilir. Bir antrenman birimindeki antrenman kapsamı sporcunun antrenman düzeyine bağlıdır.

Antrenmanın şiddet ve kapsamı birbirleri ile ters orantılıdır ancak birbirleri üzerinde önemli bir etkiye sahip-
tirler. Çalışmanın şiddetinin artmasıyla kapsamın azalmaktadır. Alıştırma şiddetindeki değişikliklerle setlerin 
ve tekrarların doğru bir birleşimi antrenman uyumunu geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Sprint ABC egzersiz-
leri çalışmanın şiddetine göre uyumlu olarak antrenmanın içerisinde yer almalıdır. 

4.5.  Dinlenme Evresi
Dinlenme tüm antrenmanlar için önemli bir değişkendir. Aşırı antrenman ile sporcuların yaşayabileceği fizik-
sel ve psikolojik olumsuzlukları önlemede büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda antrenman programı ile 
istenilen gelişimin sağlamasında belirleyici etkisi vardır. 

Antrenman sürecinde sporcuların gelişimini sağlayabilmek ve antrenman uyumunu en üst düzeye çıkarmak 
için yapılan programlar uygun dinlenme aralarını içermelidir. Bir antrenman biriminin zorluk düzeyi ne kadar 
yüksek olursa uygulayan sporcuların dinlenmeye olan gereksinimleri de artacaktır. Bu nedenle çalışmanın 
şiddeti arttıkça egzersizlerin arasındaki dinlenme süreleri de arttırılmalıdır.

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda Sprint ABC Egzersizleri konusunda olan bu araştırmada yapılan çalışmalar 16 bayan hentbolcu ile 
gerçekleştirilmiştir. Haftada 6 antrenman yapan ve Hentbol Kadınlar 1.Liginde oynayan hentbolcular egzersiz-
leri kendi antrenman salonlarında ve kendi antrenman saatlerinde gerçekleştirmişlerdir.

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (Karasar, 1994, sf:23).

Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır.

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanla-
rın da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için 
alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
katılma ile, “görüşbirliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
varolduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin 
çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (Kara-
sar, 1994,sf:27-28; Gökçe ve Çukurçayır, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede Hentbolda Sprint ABC Egzersizlerine yönelik olarak yapılan çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.
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BULGULAR

A 01 Egzersizi  Ayak ucunda yürüme, topuklarda yürüme
Amaç: Ayak eklemini çalıştırmak ve elastik kuvvetini arttırmak
Açıklama: Her iki ayakta çabuk değişimle ayak ucunda ve ayak topuklarında yürüyüş yapılır. Adımlar küçük ve 
kollar 90 derece açılı olmalıdır. Ayaklar birbirine paralel ve koşu yönüne olmalıdır.

Şekil 1 A 01 Egzersizi

A 02 Egzersizi  Ayak içinde yürüme, ayak dışında yürüme
Amaç: Ayak eklemini çalıştırmak ve elastik kuvvetini arttırmak
Açıklama: Her iki ayakta çabuk değişimle ayak iç kısmında  ve ayak dış kısmında yürüyüş yapılır. Adımlar kü-
çük ve kollar 90 derece açılı olmalıdır. Ayaklar birbirine paralel ve koşu yönüne olmalıdır.

Şekil 2 A 02 Egzersizi
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A 03 Egzersizi Ayak ucunda yaylanarak yürüme
Amaç: Ayak eklemini çalıştırmak ve elastik kuvvetini arttırmak
Açıklama: Her iki ayakta çabuk değişimle ayak ucunda hafifçe yükselme yapılır. Adımlar küçük ve 90 derece 
açılı olmalıdır. Ayaklar birbirine paralel ve koşu yönüne olmalıdır.

Şekil 3 A 03 Egzersizi

A 04 Egzersizi Ayak ucunda sıçrama
Amaç: Bacakların  çabukluğunu ve elastik kuvvetini arttırmak
Açıklama: Ayak pençesi yerle temas ettirilerek küçük sıçramalar yapılır. Yerle temas kısa  süreli olmalı, sıç-
ramalar çabuk yapılmalıdır.
Çeşitleme: İleri geri, yanlara doğru sıçramalar yapılır. Ayaklar birbirine farklı konum ve uzaklıklarda yerleşti-
rilerek alıştırma uygulanır.

Şekil 3 A 04 Egzersizi
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A 05 Egzersizi Topuklama
Amaç: Sprint  tekniğini öğrenmek ve geliştirmek
Açıklama: Geriye doğru topuklar kalçaya değdirilerek ya da kalçaya yaklaştırılarak gerçekleştirilir. Ayaklar 
yukarı doğru  kalçaya yakın olarak çekilmelidir. Zemin ile temas olabildiğince kısa ve ayağı yerden yukarı çekiş 
çabuk olmalıdır.

Şekil 5 A 05 Egzersizi

A 06 Egzersizi Diz çekerek yürüme
Amaç: Diz çekme yüksek diz çekme alıştırmalarına hazırlık oluşturmak
Açıklama: Vücudun dik pozisyonda kol çekişi ile birlikte ileriye doğru yürünür. Çekme bacağının dizi yukarı 
doğru kaldırılırken ayak bileği de kalça yakınına kadar çekilerek aşağı doğru bükülü pozisyonda  tutulur. Çek-
me ayağı dizi en yüksek noktasına ulaştığında yerde bulunan destek ayağı da aşağı doğru bükülerek itiş için 
hazırlanır.

Şekil 6 A 06 Egzersizi
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A 07 Egzersizi Yüksek diz çekme
Amaç: Sprint  tekniğini öğrenmek ve geliştirmek
Açıklama: Bu alıştırma diz çekerek yürüme çalışmasına benzer bir yapıda uygulanır. Dizler yukarı doğru  yük-
sek olarak çekilmelidir. Zemin ile temas olabildiğince kısa ve ayağı yerden yukarı çekiş çabuk olmalıdır.

Şekil 7 A 07 Egzersizi

A 08 Egzersizi Öne ve yanlara diz çekme
Amaç: Sprint  tekniğini öğrenmek ve geliştirmek
Açıklama: Diz çekme çalışmasına benzer bir yapıda dizleri öne ve yana çekerek uygulanır. Kısa bir mesafe 
içinde adım sıklığı daha çok öne çıkarmaktadır. Ayaklar yukarı doğru yüksek olarak çekilmelidir. Zemin ile 
temas olabildiğince kısa ve ayağı yerden yukarı çekiş çabuk olmalıdır. 

Şekil 8 A 08 Egzersizi
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A 09 Egzersizi Yön değiştirerek diz çekme
Amaç: Sprint  tekniğini öğrenmek ve geliştirmek
Açıklama: Diz çekme çalışmasına benzer bir yapıda, dizleri farklı yönlere çekerek uygulanır. Kısa bir mesafe 
içinde adım sıklığı daha çok öne çıkmaktadır. Ayaklar yukarı doğru  yüksek olarak çekilmelidir. Zemin ile te-
mas olabildiğince kısa ve ayağı yerden yukarı çekiş çabuk olmalıdır. 

Şekil 9 A 09 Egzersizi

A 10 Egzersizi Kanguru sıçraması
Amaç:  Kalça gerici ve bükücü kaslarını, çabuk kuvveti ve adım uzunluğunu geliştirmek
Açıklama: Sıçrama sonrası çekme bacağının dizi, baldırın yere paralel olacağı bir konuma kadar kaldırılarak, 
ileriye doğru bir koşu uygulanır. Sıçrama bir adım daha mesafesinden uzun yapılmalıdır. Sıçramalarda yerle 
temas kısa ve çabuk olmalıdır.

Şekil 10 A 10 Egzersizi
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A 11 Egzersizi Sağa sola kanguru sıçraması
Amaç: Kalça gerici ve bükücü kaslarını, çabuk kuvveti ve adım uzunluğunu geliştirmek
Açıklama: Sıçrama sonrası çekme bacağının dizi, baldırın yere paralel olacağı bir konuma kadar kaldırılarak, 
sağa sola doğru kanguru sıçraması uygulanır. Sıçrama bir adım daha mesafesinden uzun ve sağa sola yapıl-
malıdır. Sıçramalarda yerde uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir.

Şekil 11 A 11 Egzersizi

A 12 Egzersizi Yön değiştirerek kanguru sıçraması
Amaç: Kalça gerici ve bükücüleri, ayak bileği kas gerginliği ve bacakların çabuk kuvveti ile adım uzunluğunu 
geliştirmek
Açıklama: Sıçrama sonrası çekme bacağının dizi, baldırın yere paralel olacağı bir konuma kadar kaldırılarak, 
ileriye doğru bir koşu uygulanır. Sıçrama koşu, normal adım uzunluğundan daha uzun ve farklı yönlere yapıl-
malıdır. Sıçramalarda yerde uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir.

Şekil 12 A 12 Egzersizi
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A 13 Egzersizi Ayakları açma kapama
Amaç: Ayak bileği ve çevresinin elastik kuvvetini arttırmak
Açıklama: Ayaklar kapalı pozisyondan sıçrayarak kalça genişliğinde açık pozisyona getirilir. Zemin ile temas 
ayak pençesi ile olabildiğince kısa ve çabuk olmalıdır. Çalışma yapılırken hareketin doğrusal hızından çok ayak 
açma kapatma hızına dikkat edilmelidir.

Şekil 13 A 13 Egzersizi

A 14 Egzersizi Öne doğru ilerleyerek ayakları açma kapama
Amaç: Ayak bileği ve çevresinin elastik kuvvetini arttırmak
Açıklama: Ayaklar kapalı pozisyondan sıçrayarak kalça genişliğinde açık pozisyona getirilir. Zemin ile temas 
ayak pençesi ile olabildiğince kısa ve çabuk olmalıdır. Çalışma yapılırken hareketin doğrusal hızına ve  ayak 
açma kapatma hızına dikkat edilmelidir.

Şekil 14 A 14 Egzersizi
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A 15 Egzersizi Alçak diz çekme
Amaç: Ayak hızını ve ayak bileği kuvvetini geliştirmek
Açıklama: Hareketi yaparken ayaklar yukarı doğru fazla çekilmemelidir. Ayaklar yukarı doğru hızlı olarak çe-
kilmelidir. Zemin ile temas ayak pençesi ile olabildiğince kısa ve çabuk olmalıdır. Çalışma yapılırken hareketin 
doğrusal hızından çok ayak hızına dikkat edilmelidir.

Şekil 15 A 15 Egzersizi

A 16 Egzersizi Yön değiştirerek alçak diz çekme
Amaç: Ayak hızını ve ayak bileği kuvvetini geliştirmek
Açıklama: Hareketi yaparken ayaklar yukarı doğru fazla çekilmemelidir. Ayaklar yukarı doğru hızlı olarak çe-
kilmelidir. Zemin ile temas ayak pençesi ile olabildiğince kısa ve çabuk olmalıdır. Çalışma yapılırken hareketin 
doğrusal hızından çok ayak hızına dikkat edilmelidir. Çalışma farklı yönlere doğru yapılmalıdır.

Şekil 16 A 16 Egzersizi
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A 17 Egzersizi Çift ayak ileri geri sıçrama 
Amaç: Çevikliği, dengeyi ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Çift bacak ile açık bacak duruşunda 20m’lik bir çizginin arkasında durulur. Çift bacak ile çizgi üze-
rinde çabuk biçimde ileri  geri sıçrama yapılır.Hareket tüm çizgi boyunca uygulanır.

Şekil 16 A 16 Egzersizi

A 18 Egzersizi Tek ayak yanlara sekme
Amaç: Çeviklik, denge, koordinasyon, çabukluk ve bacak kuvvetini geliştirmek
Açıklama: 20m’lik çizgi boyunca tek bacak sağa sola sekme yapılır. Sekme hareketi ileriye doğru çabuk olarak 
gerçekleştirilir. Hareket kesintisiz olarak çizginin sonuna kadar sürdürülür.

Şekil 18 A 18 Egzersizi
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A 19 Egzersizi Çizgi boyunca çapraz adımla kayma adımı
Amaç: Çevik, denge, koordinasyon, çabukluk ve bacak kuvvetini geliştirmek
Açıklama: Çizgi boyunca yanlara doğru çapraz adım alarak kayma adımı ilerleme yapılır. Hareket bir ayak 
çizginin arkasında dururken diğer ayağı çizginin önüne konularak gerçekleştirilir.

Şekil 19 A 19 Egzersizi

A 20 Egzersizi  Makas adımı
Amaç: Çevik, denge, koordinasyon, çabukluk ve bacak kuvvetini geliştirmek
Açıklama: 20 m’lik çizginin önünde, çizgi ayakların arasında olacak bir biçimde, ayaklar açık pozisyonda duru-
lur. Çizgi boyunca ileri doğru hareket ederken bir ayakların önden ya da arkadan birbiri üzerinden geçirilerek 
yer değiştirilmesi ile çalışma yapılır. Ayaklar, çizginin her iki tarafında çapraz olarak çekilmelidir.

Şekil 20 A 20 Egzersizi
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A 21 Egzersizi Dizleri göğse çekerek sıçrama
Amaç: Bacak kuvveti ve çabukluğunu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık dengeli bir pozisyon alınır. Kalça ve dizlerden esnetme yapılırken 
kollar geriye doğru çekilir. Kollar öne doğru çekilirken kalça, dizler ve ayak bilekleri ile yukarıya doğru sıçmaya 
hazırlanılır. Dizler göğüse doğru çekilerek sıçrama yapılır. Yere düşüşte tekrar sıçrama pozisyonu alınır ve 
hareket tekrarlanır. Tekrarlar ya da belirli süre içerindeki tekrarlar çabuk olarak gerçekleştirilmelidir.

Şekil 21 A 21 Egzersizi

A 22 Egzersizi  Tek ayak sıçrama
Amaç: Kalça gerici ve bükücü kaslarını, çabuk kuvveti ve adım uzunluğunu geliştirmek
Açıklama: Bir iki küçük adım alındıktan sonra tek bacak üzerinde ileri ve yukarı doğru sıçrama yapılır. Hareke-
tin uygulamasında topuklar kalçaya çekilir, yüksek diz çekerek ileri ve yukarı doğru gidilerek yere konduktan 
sonra yeni sıçramaya hazırlanır.

Şekil 22 A 22 Egzersizi
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A 23 Egzersizi Çift ayak öne sıçrama
Amaç: Bacak kuvvetini, patlayıcı kuvveti geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık, gövde dik olarak başlangıç pozisyonu alınır. Ayaktan hızlı olarak 
çökerken, kollar geriye alınır. Kolların öne doğru çekilmesi ile birlikte, dizler ve kalça ileriye doğru alınarak çift 
adım sıçrama gerçekleştirilir. Konma gövdenin dik pozisyonda olarak tek ayak üzerine ya da çift ayak üzerine 
gerçekleştirilir.

Şekil 23 A 23 Egzersizi

A 24 Egzersizi Diz çekme ile gergin adım yürüme
Amaç: Kalça esnekliğini ve arka bacağın kuvvetini geliştirmek
Açıklama: Vücut dik, kollar kollar 90 derece açılı olarak, çekme bacağının dizi yere paralel pozisyonda durulur. 
Çekme bacağının dizi yukarı doğru çekilir ve bükülü bir konumda, ayak bileği kalçaya yaklaştırılır. Sonrasında 
çekme bacağı gergin olarak  ileri doğru uzatılarak hareket gerçekleştirilir.

Şekil 24 A 24 Egzersizi
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A 25 Egzersizi Çift bacakla sekme
Amaç: Çabukluk ve ayak bileği kuvvetini geliştirmek
Açıklama: Hareketin yapışında kısa sekmelerle adım alınır. Ayağın yere konması ve zemini itmesi ayak pen-
çesi ile gerçekleştirilir. Ayağın zemin ile teması kısa süreli ve ayağın ve yeri itişi çabuk olmalıdır. Yerle temas 
evresinde ayaklar yere doğru çabuk bir biçimde bükülürken itiş hareketi yerden yükselmeden yapılmalıdır. 
Uygulama çabuk bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Şekil 25 A 25 Egzersizi

A 26 Egzersizi Gergin diz ile adım çekme
Amaç: Sıçrama alıştırmalarının temellerini oluşturmak
Açıklama: Ayakta, adım alarak,  dizler hafif bükülü ve kalça öne eğilmiş pozisyonda durulur. Kalçanın öne ve 
ileri itilmesiyle küçük bir sekme yapılır, dizler bükülmeden öne doğru ayak çekilir. Yere konma sonrasında di-
ğer bacak ile hareket tekrarlanır. İleri doğru iki bacağın aynı anda yere temas ettiği, adım çekmeleri ile dizler 
bükülmeden hareket devam ettirilir.

Şekil 26 A 26 Egzersizi
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A 27 Egzersizi  Sıçrayarak diz çekme
Amaç: Kalça gerici ve bükücü kaslarını, çabuk kuvveti ve adım uzunluğunu geliştirmek
Açıklama: Serbest olarak yukarı çekilen bacağı, en yükseğe doğru götürerek, yüksek diz çekme hareketi ya-
pılır. Kollar hızlı olarak çekilmelidir. Sıçramalarda olabildiğince yükseğe çıkmaya çalışılmalıdır.

Şekil 27 A 27 Egzersizi

A 28 Egzersizi 180 derece dönerek sıçrama
Amaç: Çeviklik, denge, koordinasyon ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: 20m’lik çizginin önünde vücudun yönü çizginin sonuna doğru bakacak bir biçimde bacaklar omuz 
genişliğinde başlangıç pozisyonunda durulur. Öne doğru çift bacakla 180 derece dönüş ile sıçrama yapılır. 
Hareket çizginin sonuna kadar 180 derece dönüşlerle sıçrayarak tekrar edilir.

Şekil 28 A 28 Egzersizi
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A 29 Egzersizi Yer merdiveninde 180 derece dönüşle ilerleme
Amaç: Çeviklik, denge, kalça esnekliği ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayakların her biri bir karede olacak biçimde başlangıç pozisyonunda durulur. iki ayakla birlikte 180 
derece dönerek sıçrama yapılır ve her ayak bir sonraki kareye gelecek bir biçimde konma yapılır. Hareket yer 
merdivenin sonuna kadar sürdürülür.
Çeşitleme: Alıştırma merdivene sırtı dönük olarak başlanılır.

Şekil 29 A 29 Egzersizi

A 30 Egzersizi Yer merdiveninde her karede hızlı diz çekme
Amaç: Denge, esneklik, çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayakların her biri bir karede olacak biçimde başlangıç pozisyonunda durulur. Yüksek diz çekerek ve 
kollar 90 derece bükülü hızlı çekiş hareket yapılır. Her kareye bir ayak temas edecek şekilde ter merdivenin 
sonuna kadar çalışma gerçekleştirilir.

Şekil 30 A 30 Egzersizi
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A 31 Egzersizi Yer merdiveninde çapraz adımla ilerleme
Amaç: Denge, esneklik, çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayakların her biri bir karede olacak biçimde başlangıç pozisyonunda durulur.İlk kare içerisine sağ 
ayak ile adım atılır. Sol ayak çapraz olarak ikinci kareye yerleştirilir. Sol ayak ile çapraz adım atılırken, sağ aya-
ğının önünden geçirmelidir.  Sağ ayak ile üçüncü kareye adım atılır. Sağ adım, sol ayağın arkasından çapraz 
olarak çekilmiş olmalıdır. Sol ayak sağ ayağın önünden çapraz yaparak sonraki kareye yerleştirilir. Çalışma 
yer merdivenin sonuna kadar tekrarlanarak sürdürülür. Önden çaprazlama yaparken, dizi yüksek çekmeye 
özen gösterilmelidir. 

Şekil 31 A 31 Egzersizi

A 32 Egzersizi Yer merdiveninde ilerleme yanlara diz çekme
Amaç: Denge, esneklik, çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayakların her biri bir karede olacak biçimde başlangıç pozisyonunda durulur. Yüksek diz çekme ve 
düzgün kol çalışması ile merdiven boyunca yanlara diz çekerek ilerlenir.

Şekil 32 A 32 Egzersizi
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A 33 Egzersizi Yer merdiveninde hızlı diz çekme
Amaç: Bacak  kuvvetini ve çabukluğunu ve  geliştirmek
Açıklama: Yer merdiveninde her kareye bir ayak temas edecek  biçimde hızlı diz çekme çalışması yapılır. Ha-
reket sırasında hareketin doğrusal hızından çok dizleri çekme hızına dikkat edilmelidir.

Şekil 33 A 33 Egzersizi

A 34 Egzersizi Yer merdiveninde hızlı çift ayak sıçrama
Amaç: Denge, esneklik, çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Yer merdivenin her karesinde çabuk çift ayak sıçrama yapılır. Sıçramalarda yerle temas süresi kısa 
olmalıdır. Hareket yapılırken ileri bakılmalıdır.

Şekil 34 A 34 Egzersizi
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A 35 Egzersizi Yer merdiveninde hızlı ayak açma kapama ile ilerleme
Amaç: Denge, esneklik, çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar merdiven karesinin çizgileri dışlarında olacak bir biçimde yerleştirilir. Merdiven karesi içe-
risinde ayaklar birleştirilir,  ayaklar sonraki merdiven karesinin çizgileri dışında kalacak  biçimde bir sıçrama 
yapılır. Yeniden merdiven karesi içinde ayaklar birleştirilir, alıştırma merdiven sonuna kadar tekrarlanır.
Çeşitleme: Merdiven içindeki karelere tek ayak ile konma yapılır.

Şekil 35 A 35 Egzersizi

A 36 Egzersizi Yer merdiveninde tek ayak sekmeler
Amaç: Denge, esneklik, çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Merdiven karelerinde tek ayak ile sekmeler yapılır. Ayakların yerle teması kısa süreli olmalıdır. 
Hareket yapılırken ileri bakılmalıdır.
Çeşitleme: Alıştırma ileri, geri yada yanlara doğru uygulanır.

Şekil 36 A 36 Egzersizi
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A 37 Egzersizi 40 m m git-gel mekik koşusu
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Yüksek çıkış pozisyonunda başlangıçta durulur. 5m uzaklıktaki ilk dikmeye kadar sprint yapılır. Dik-
meye dokunduktan sonra başlangıçtaki dikmeye geri dönülür  ve dokunulur. Daha sonra 10m ilerdeki dikmeye 
sprint yapılır ve dokunulur tüm dikmelere dokunarak çalışma gerçekleştirilir.
Çeşitleme: Dikmeye her dokunma sonrasında çeşitli kondisyon geliştirici eylemlerde uygulanabilir. Alıştır-
maya değişik çıkış konumlarından yatarak, oturarak çıkış alıştırmaları eklenebilir. Her çizgiden geriye dönüş 
öncesinde öne yuvarlanma yapılabilir.

Şekil 37 A 37 Egzersizi

A 38 Egzersizi 40 m m git-gelli mekik koşusu
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Yüksek çıkış pozisyonunda başlangıçta durulur. 5m uzaklıktaki ilk dikmeye sprint yapılır ve 
dokunulur. Başlangıçtaki dikmeye geri gelinir. Daha sonra 10m ilerdeki dikmeye sprint yapılır ve dokunulur. 
Dokunma sonrasında yeniden başlangıçtaki dikmeye geri gelinir. 10 m uzaklıktaki ilk çizgiye kadar sprint 
yapılır ve dokunulur, tüm dikmelere dokunarak çalışma gerçekleştirilir.

Şekil 38 A 38 Egzersizi
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A 39 Egzersizi 40 m çizgilerde geri koşu 180 derece dönüş ve sprint
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Sırt çıkış çizgisine dönük ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. 
10m geri geri koşulur ve dikmenin etrafında 180 derecelik bir dönüş yapılarak sonraki dikmeye sprint yapılır.

Şekil 39 A 39 Egzersizi

A 40 Egzersizi 15 m dönüşlü sprint
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. 5m uzaklıktaki 1numaralı 
dikmeye sprint yapılır ve dikmenin etrafından sağa doğru dönülür.Ardından çıkış yerinin 5m sağında ve ilk 
koninin 5m çaprazında olan 2. dikmeye doğru sprint yapılır ve dikmenin etrafından sola doğru dönülür. Son-
rasında çıkış yerine doğru 5m sprint yapılır.
Çeşitleme: Dikmeler arasındaki uzaklık değiştirilir. Dönüşlerin dikmelerde yapılması yerine 
dönüşler  komut ile yapılır. 

Şekil 40 A 40 Egzersizi
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A 41 Egzersizi  X düzeninde geri koşu ve sprint
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. Dikmeler kare düzeninde 
yerleştirilir. Alıştırma X biçiminde bir düzende gerçekleştirilir. 10m ilerdeki 1. dikmeye kadar geri geri koşulur.
Sonrasında 1. dikmenin çaprazında yerleştirilmiş olan 2. dikmeye kadar sprint yapılır. 2. dikmeden 10m ilerideki 
3. dikmeye geri geri koşu ile gelinir. Sonrasında 3. dikmenin çaprazında yerleştirilmiş olan 4. dikmeye kadar 
sprint yapılır.

Şekil 41 A 41 Egzersizi

A 42 Egzersizi  X düzeninde sprint ve geri koşu 
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek 
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. Dikmeler kare düzeninde 
yerleştirilir. Karenin sağ kösesinden 10m ilerdeki 1. dikmeye kadar sprint yapılır. Sonrasında 1. dikmenin çapra-
zında yerleştirilmiş olan 2. dikmeye kadar geri geri koşulur. 2. dikmeden 10m ilerideki 3. dikmeye kadar sprint 
yapılır. Sonrasında 3. dikmenin çaprazında yerleştirilmiş olan 4. dikmeye kadar sprint yapılır.

Şekil 42 A 42 Egzersizi
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A 43 Egzersizi X düzeninde beceri koşusu
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. Dikmeler kare düzeninde 
yerleştirilir. Alıştırma x biçiminde bir düzende gerçekleştirilir. 10m ilerdeki 1. dikmeye kadar sprint yapılır. 
Sonrasında 1. dikmenin çaprazında yerleştirilmiş olan 2. dikmeye kadar sprint yapılır.2. dikmeden 10m ilerideki 
3. dikmeye geri geri koşu ile gelinir. Sonrasında 3. dikmenin çaprazında yerleştirilmiş olan 4. dikmeye kadar 
sprint yapılır.
Çeşitleme: Dikmeler arasındaki mesafe değiştirilir.Dikmelerin etrafından dönmeler ile alıştırma uygulaması 
zorlaştırılır. Uygulama sırasında alıştırmaya top sürme gibi ek beceriler eklenir.

Şekil 43 A 43 Egzersizi

A 44 Egzersizi Geniş slalom koşusu
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır.Birbiri arasında 5m olan iki 
çizgi üzerinde 5m aralarla 6 dikme yerleştirilir. 1. çizgideki başlangıç noktasındaki dikmeden bu dikmenin 
çaprazında olan ikinci çizgideki dikmeye sprint yapılır. Ayak dikmenin dış tarafına yerleştirilerek dikmenin 
etrafında dönüş yapılır. Sprint eylemi dikmelerin sonuna kadar sürdürülür.
Çeşitleme: Uygulama sırasında alıştırmaya top sürme gibi ek beceriler eklenir.

Şekil 44 A 44 Egzersizi
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45 Egzersizi Salalomlar arası stoplayarak yön değiştirme
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. Birbiri arasında 5m olan İki 
çizgi üzerinde 5m aralarla 4 dikme yerleştirilir. 5m ilerde çıkış yerinin çaprazında bulunan 1. dikmeye kadar 
sprint yapılır. Bu dikmeye gelince hareket kesilir, hızlı yön değiştirme ile ikinci dikmeye doğru sprint yapılır. 
Sprint eylemi dikmelerin sonuna kadar sürdürülür.

Şekil 45 A 45 Egzersizi

A 46 Egzersizi Kısa aralıklı slalom koşusu
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. 1 m aralıklı olarak 10 dikme 
düz bir çizgi üzerine yerleştirilir. Sağ ayak çabuk bir biçimde 1. dikmenin sağ tarafına doğru çekilir, sonrasında 
sol ayak sağ bacağın yerine çekilir. Ardından sol ayak ikinci dikmenin sol yanına doğru çekilir. Sonrasında sağ 
ayakta sol ayağın yanına getirilir. Her dikmenin arasında patlayıcı bir biçimde yön değiştirmeler yapılır.

Şekil 46 A 46 Egzersizi
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A 47 Egzersizi  M düzeninde Kayma adımı 
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır.Birbiri arasında 10m olan İki 
çizgi üzerinde 10m aralarla 4 dikme yerleştirilir. Çıkış yerinin çaprazında 10m uzakta bulunan 1. dikmeye kadar 
çapraz kayma ile gidilir.Yeniden 1. dikmenin 10m sol çaprazında bulunan 2. dikmeye çapraz kayma yapılır. 2. 
dikmeden 10m sağ çaprazında bulunan 3. dikmeye doğru çapraz kayma yapılır. Yeniden 3. dikmenin 10m sol 
çaprazında bulunan 4. dikmeye kadar çapraz kayma yapılır.

Şekil 47 A 47 Egzersizi

A 48 Egzersizi Kayma adımı, çapraz sprint
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. Birbiri arasında 10m olan 
İki çizgi üzerinde 10m aralarla 5 dikme yerleştirilir .1. dikmeden 10m ileride bulunan 2. dikmeye doğru çapraz 
sprint yapılır 2. dikmeden 10m ileride bulunan 3. dikmeye kadar düz kayma yapılır. 3. dikmeden 10m ileride 
bulunan 4. dikmeye kadar sprint yapılır 4. dikmenin 10m sağında bulunan 5. dikmeye kadar kayma yapılır.

Şekil 48 A 48 Egzersizi
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A 49 Egzersizi Üçgen sprint
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. Dikmeler üçgen biçiminde 
5 m aralıkla yerleştirilir. 1 .dikmeden 2. dikmeye doğru sprint yapılır. 2. dikmeye dokunulur ve sprint yaparak 
3.dikmeye geri dönülür.
Çeşitleme: Sprint yerine kayma adımı, geri geri koşu ya da üçünün birlikte uygulanması kullanılabilir. Alıştırma 
belli bir süre içerisinde tamamlanır.

Şekil 49 A 49 Egzersizi

A 50 Egzersizi Yana kayma, çapraz kayma, sprint
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. Birbiri arasında 5m olan İki 
çizgi üzerinde 10m aralarla 6 dikme yerleştirilir. Başlangıç dikmesinin karşısında ve 5m uzaklıktaki 2.dikmeye 
doğru yandan kayma adımı ile kayarak gidilir. 2. dikmenin çaprazında 5m uzaklıkta bulunan üçüncü dikmeye 
doğru çapraz kayma adımı ile gelinir. 3. dikmeden çaprazında ve 5m uzağında bulunan 4.dikmeye kadar yeni-
den kayma adımı çapraz kayma yapılır. 4. dikmeden çaprazında ve 5m uzağında olan 5. dikmeye doğru çapraz 
sprint yapılır. 5. dikmeden 5m uzaklıkta karşısında bulunan dikmeye doğru yandan kayma adımı ile gidilir.

Şekil 50 A 50 Egzersizi
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A 51 Egzersizi Z düzeninde sprint
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır 4 dikme 5m aralıkla Z dü-
zeninde dizilir. Çıkışın çaprazında 5m ileride duran dikmeye kadar sprint yapılır ve sağ el yere konularak dik-
menin sağından dönülür. 2. dikmenin 5m sağ çaprazında duran 3. dikmeye kadar sprint yapılır ve sol el yere 
konularak dikmenin solundan dönülür. 3. dikmenin 5m sol çaprazında buluna varış dikmesine kadar sprint 
yapılır.

Şekil 51 A 51 Egzersizi

A 52 Egzersizi Sprint kayma adımı sprint
Amaç: Kondisyon, çeviklik, ivmelenme, yön değiştirme ve çabukluğu geliştirmek
Açıklama: Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yan yana başlangıç pozisyonu alınır. İşaretle öne doğru 5m sprint 
yapılır. Kayma sırasında ağırlık merkezini düşürmek içinde dizler ve kalça hafifçe bükülmelidir. Kayma sıra-
sında ayaklar olabildiğince çabuk hareket ettirilmelidir.Ardından herhangi bir yönden 5m kayma adımı yapılır. 
Sonrasında 5m ileri sprint yapılır.

Şekil 52 A 52 Egzersizi
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Hentbolda Sprint ABC Egzersizleri

TARTIŞMA ve SONUÇ

Sprint ABC’si, çeviklik (agility-A), denge (balance-B) ve koordinasyon (coordination-C) hareketlerini içeren ve 
bu yetileri geliştiren antrenman programlarıdır. Yani temeli, birleştirilmiş hareketleri, çabuk ve dengeli, aynı 
zamanda doğru teknikle uygulamaktır. Başka antrenman programlarıyla da birleştirilen bir yöntemdir. (Chu 
1998).

Sprint ABC egzersizleri atletlerin yaptığı her antrenmanın ısınma programının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu eg-
zersizler, sporcuların koordinasyon ve teknik eğitimi için kullanılır (https://www.leichtathletik.de/training/
grundlagen/das-abc-der-leichtathleten-1/). Sprint ABC’si atletizm antrenman programını, teknik gelişimini, 
hazırlık antrenmanlarını, çabukluk-koordinasyonun arttırılmasını, koşu ritminin gelişimini ve gerekli konsant-
rasyonun yükseltilmesini içerir (https://prezi.com/yjrvzu5m4lso/koordinationstraining-das-quotsprint-abc/).
Günümüzde üst düzey hentbol müsabakalarına bakıldığında bir çok takımın kısa sürede skor üretebilmek için 
hızlı ve tempolu oyun anlayışını tercih ettiği görülmektedir.

Hentboldaki bu tempolu ve hızlı teknik taktik gelişim hentbolcuların kondisyonel özelliklerinde yeni gerek-
sinmeler oluşturmuştur. Artık hentbolcular daha fazla patlayıcı kuvvet özelliğine sahip, süratli, hücumda ve 
savunmada çok yönlü, her pozisyonda oynayabilecek durumda olmak zorundadırlar.

Hentbol oyunu içerisinde en fazla kullanılan çeviklik, denge, hareket koordinasyonu, ivmelenme, yön değiştir-
me, sprint gibi fiziksel yetilerin geliştirilmesi için sprint ABC egzersizleri yapılmalıdır.

Sprint ABC egzersizleri genel kuvvet çalışmalarının tamamlayıcı unsuru olduğu unutulmamalıdır. Egzersizler 
yüksek şiddette yapıldığı için genel kondisyon antrenmanları yapıldıktan ve iyi bir kondisyonlanma gerçekleş-
tikten sonra uygulanmalıdır.

Yüksek şiddette yapılan Sprint ABC egzersizleri , sezon öncesi genel kuvvet çalışmaları ile başlayarak sezon 
içinde antrenman programına uygun olarak yerleştirilmelidir. Antrenörler bu egzersizleri antrenman planı 
içerisine alırken sporcunun antrenman yaşı, fitness düzeyi ve Sprint ABC egzersizlerini uygulama sıklığı konu-
larına dikkat etmelidir.

Seçilen alıştırmalar hareketin yönü, hareketin hızı, kullanılan kaslar ve yapılan spor branşının gereksinimleri 
açısından da spor dalına uygun, sporcunun yarışmadaki sportif hareketlerine benzer olmalıdır. Antrenman-
larda yapılacak egzersizler sporcunun çeviklik, denge ve koordinasyon ile ilgili özel amaçlarını geliştirmeye 
yönelik olarak düzenlenmelidir. 

Sprint ABC egzersizleri, deneyimli sporcularda haftada üç ya da daha fazla antrenman programında yer al-
malıdır. Yeni başlayan sporcularda ise sürat, çeviklik, denge, koordinasyon gelişimini sağlamak için haftada iki 
antrenman birimine 30-45 dakika sprint ABC egzersizleri eklenmelidir. 
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Hentbolda Eğitsel Oyunlar 
ÖZET

Oyunlar, sporcuların branş içindeki hareketlerinin temelidir. Bu temel erken yaşlarda verilebildiği gibi geç 
yaşlarda da alışkanlık haline gelebilir.  İnsan ve toplum hayatında en temel davranışlarından biri de oyun 
oynamadır veya oyunculuktur. Eğitsel oyun sporcunun kollektif düşünme ve hareket etme alışkanlıklarını 
en iyi şekilde geliştirir. Bu çalışmanın amacı hentbolda temel teknik hareketlerin değişik oyunlarla sporcu-
lara öğretilebilmesidir. Temel teknik hareketlerin öğretileceği yaş grubu sporcular çok uzun saatler boyu 
egzersizler yapamayabilirler. Ancak oyun her yaşlarda ve her alanda öğrenmeyi kolaylaştıran bir öğe olarak 
karşımıza çıktığından, özellikle hentbol ve diğer sporların öğretiminde eğitsel oyunlar içine yerleştirilen te-
mel teknik alıştırmalarla kolaylıkla ve çok tekrar yaparak kısa sürede fark edilebilir ölçekte geliştirilebilir. 
Araştırma grubu olarak 15-18 yaş grubunda 16 erkek sporcuya çeşitli içerik özelliğe sahip 19 eğitsel oyun 
oynatılmıştır. Katılımcılardan egzersizler öncesinde "veli onay formu" doldurtularak alınmıştır. Oyunlar spor 
salonunda gerçekleştirilmiş oyun öncesi sporculara açıklamalar yapılarak basit oyun kuralları aktarılmış ve 
oyunların tamamı video kaydı yapılmıştır. Hentbolda eğitsel oyunlar kullanılarak, bireysel hücum ve savunma 
tekniklerine zemin oluşturulmasının geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan 
sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik 
bir aksiyon araştırmasıdır. Eğitsel oyunların uygulanmasında toplu ve topsuz içeriğe sahip çeşitli küçük fakat 
sağlığa zararı olamayan malzemeler kullanılmıştır. Bu çalışmada yer alan eğitsel oyunlar, gelecekte üst düzey 
sporcu olmasını beklediğimiz oyuncuların temel, teknik ve basit taktik davranışlarını içermektedir. Hentbol 
sporunun öğretiminde, eğitsel oyunlar içine yerleştirilerek temel teknik alıştırmaları kolaylıkla ve çok tekrar 
yaparak kısa sürede ve hızlı bir şekilde öğretilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Eğitsel Oyunlar, Grup Oyunları.

Educational Games in Team Handball
ABSTRACT

The games are the basis of the movements of players in a sportive branch. This basis can be gained at early 
ages or can become a habit at later ages. One of the most basic behaviors in human-being and community 
life is play or acting. The educational game improves the collective thinking and movement habits of the ath-
lete in the best way. The purpose of this study is to teach players the basic technical movements in handball 
with various games. The age group players for whom the basic technical movements would be taught may 
not be able to do exercises for long hours. However, since the game appears as a component that facilitates 
learning in all ages and in every field, it can be easily and remarkably improved in a short time by making 
numerous repetitions with basic technical exercises involved in educational games, especially in the teaching 
of handball and other sports. 19 educational games with various content features were played by 16 male 
players in age group of 15-18 years as the sample group. The participants were involved by filling out the “pa-
rent approval form” before the exercises. The games were performed in a closed sports hall and the players 
were informed about the simple game rules before the game. Video recording of all of the games was made. 
This study, which was conducted to develop ground for individual attack and defense techniques by using 
educational games in handball, was an action research for configuring appropriate exercises ranging from 
the simple to the complex order in order to solve the problems encountered during competition. During the 
implementation of educational games, a variety of small but non-hazardous materials with and without ball 
were used. The educational games in this study include basic, technical, and simple tactical behaviors of the 
players which we expect to be a high-level sportsman in the future. During the teaching of handball sport, 
basic technical exercises can be taught easily and rapidly in a short time of period by involving educational 
games and making many repetitions.
 
Keywords: Team Handball, Educational Games, Group Games.
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ŞEKİLLER

Şekil 01 – A 01 Dünya ve Güneş Oyunu

Şekil 02 – A 02 Kurt ve Kuzu Oyunu

Şekil 03 – A 03 Bacak Arasından Top Yuvarlama oyunu

Şekil 04 – A 04 Stop Oyunu

Şekil 05 – A 05 Top Sürerken Top Çelme Oyunu

Şekil 06 – A 06 Slalom Tren Oyunu

Şekil 07 - A 07 “Kral Kim?” Oyunu

Şekil 08 - A 08 Kapandaki Dev Oyunu

Şekil 09 - A 09  Kapandaki Dev Oyunu

Şekil 10 - A 10 At ve Binicisi Oyunu

Şekil 11 - A 11 Elden Ele Oyunu

Şekil 12 - A 12 Top Kimin Olacak Oyunu

Şekil 13 - A 13 Tavşan – Ayı Yarışı Oyunu

Şekil 14 - A 14 Turp Çıkarma Oyunu

Şekil 15 - A 15 El Arabası Oyunu

Şekil 16 - A 16 At Yarışı Oyunu

Şekil 17 - A 17 Tilki-Civciv Oyunu

Şekil 18 - A 18 Huni Devirme Oyunu

Şekil 19 - A 19 Paslaşarak Huni Devirme Oyunu

Hentbolda Eğitsel Oyunlar
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GİRİŞ
Oyunlarda temel kavramların oyunculara öncelikli olarak tanımlanarak açıklanması gerekmektedir. Oyuncular 
bu kavramları anladığın da bilginin oyuncuya aktarılma süreci hızlanacak, oyuncunun motivasyonu artacaktır. 
Motivasyonun artması oyun içindeki davranışlarını pozitif yönde etkileyecektir. Bu bağlamda oyunların spor 
içindeki yeri bir alıştırmadan öte zihinsel olarak da oyuncunun gelişimini sağlamaya yöneliktir. 

Beceri ve özellikle de sportif becerinin de tanımlanarak açıklanması gerekmektedir. Sportif becerinin oyun-
larla gelişimi sporcuların motorik becerilerinin yanı sıra takım üyesi olma, yardımlaşma, kendini kontrol ede-
bilme gibi yetilerini de geliştirecektir (KOÇ, 2018, sf:17). 

Oyun, insanın hayatı boyunca sergilediği en temel davranışlardan biridir. Oyunları spor içinde kullanılması 
öğretinin oyuncuya aktarımında kullanılan en kısa eğitim yollardan biridir. İnsan yaşı, konumu ne olursa olsun 
oyun oynamaya eğilimlidir. Oyunlar bir amaç değil bir araç olarak kullanılmalıdır. Oyuncuyu, oyuna hazırlayan 
en temel faktörlerden olan oyun kavramı antrenmanlarda muhakkak kullanılmalıdır. 

Spor eğitim sisteminde esas belirlenmiş amaca uygun unsurları bir araya getirip, yaşa, cinsiyete, yeteneğe ve 
beceri düzeyine göre uygun biçimde düzenlemek, birbirleri ile sportif bütünü Oluşturacak şekilde ilişkilendir-
mek, zihni ve motorik örgütlemeyi sağlamaktır. Sportif hareketlerin Öğrenilmesi her şeyden Önce sporcunun 
yeteneklerine, fizik yapı koşullarına, motivasyon ve bunun gibi şartlara bağlıdır(KASAP, 1991, sf:32).

Fiziksel olarak oyuncuya koordinasyon, denge ve güç yetisi kazandıran oyunlar aynı zamanda zihinsel olarak 
stratejik düşünme, hızlı karar alma, oyunu okuma gibi yetileri de geliştirir. 

Çocuğun gelişimindeki olumlu katkıları nedeniyle başlangıçta oyun, daha sonraları yarışmalara yönelik uygu-
lamalar önemlidir(MURATLI, 1997, sf:11).

1. OYUN
 
Oyunu tanımlarına bakıldığında belirli ölçülerde kesin, belirli ölçülerde ise esnetilebilen, değiştirilebilen ku-
rallar eşliğinde yapılan bireylerin fiziksel, zihinsel yönden gelişimini amaçlayan, eğlence özelliğinin ön planda 
olduğu gönüllü yapılan faaliyetler karşımıza çıkmaktadır (HAZAR, 2005, SF:13).
 
Sportif oyunların tamamının temelinde eğitsel oyunlar yatmaktadır. Bu oyunlar çeşitli hareket ihtiyaçlarının 
giderilmesinde, basit kuralların öğrenilmesinde ve ekip ruhunun geliştirilmesinde önemli rollere sahiptir.
 
Yaşlara bağlı olarak hazırlanmış ve sporcu sayısı, oyun alanı, sürelerinin çok net biçimde belirlendiği eğitsel 
oyunlar aynı zamanda eğlence içerikli ve çocuklara mobilite ruhunun kazandırılmasında etkili olmaktadır. Bu 
oyunlar aynı zamanda çok basit kurallar ve malzemelerle de uygulanabildiği için eğiticiler için büyük kolay-
lıktır.
 
Eğitsel oyunlar, oyun dediğimiz mecranın en alt basamağında yer alsa da ileride spor oyunları şekline dönüş-
mektedir. Bu defa, ilgi gösterilen sporun basit teknik becerileri, taktik davranışları, zaman içerisinde mekan 
değişiklikleri yaratılarak başka bir forma dönüşmektedir. Bunun daha ilerisi büyük spor oyunlarıdır (TAŞKIRAN 
ve ark., 2002, Sf:12).
 
Eğitsel oyunlara dikkatle bakılırsa, her birinin bazı temel hareketleri içerdiği, toplu veya topsuz şekilde uygula-
nabildiği, oyuncu sayısına göre süre ve alanın ayarlandığı bir yapıya sahiptir. Seçilen oyunlarda bu özelliklerin 
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dikkatle aranması gereklidir. Yorgunluk yaratıcı, yaralanma riski taşıyan, oynayanların grup dinamiğinin bozul-
masını yaratacak örnekler o oyunlardan beklenen gelişmeyi sağlamayacaktır.
 
Bu oyunların oynatılmasında bireysel ve grupta yer alan çocukların birbirlerine benzer fiziksel yapılara sahip 
olması sağlanmalıdır(BACANLI H., 2000, sf:17).
 
Eğitsel oyunların süresi konusunda çok hassas davranılmalıdır. Benzer hareketlerin dakikalarca ve kontrolsüz 
biçin oynatılmasına engel olmak gerekir. Hatta bu oyunların sıralanmasından başlayarak hangi oyunun ne 
kadar oynatılacağı önceden net şekilde planlanmalıdır(DORAK F., VURGUN N., 2008, sf:14)

1.1. Oyun Kavramı
Oyunu tanımlarına bakıldığında belirli ölçülerde kesin, belirli ölçülerde ise esnetilebilen, değiştirilebilen ku-
rallar eşliğinde yapılan bireylerin fiziksel, zihinsel yönden gelişimini amaçlayan eğlence özelliğinin ön planda 
olduğu gönüllü yapılan faaliyetlerdir(HAZAR, 2005, sf:9).

Ayrıca başarılı olmak süre ya da hareketin müsabaka formunda yapılmasından çok normal ve rahat bir form-
da yapılmaya göre değerlendirilmelidir. Kazanmak ise bireysel yaklaşımlardan çok gurup olarak öne çıkarıl-
maktadır.

12-14 yaşlarında ise öğretilmek istenilen temel hareket ve becerilerin olmazsa olmaz kuralları yerini daha çok 
temel hareketlerin nerede, ne zaman, nasıl, hangi hızda yapılacağı gibi ön taktiksel aşamada oyunun kural 
ya da kurallarına dönüşmelidir. Başarılı olmak daha belirginleşen, kesinleşen süre ve hareketin müsabaka 
formunda yapılmasına dönük değerlendirilmektedir. Kazanmak artık hem grupsal hem de bireysel olarak 
belirginleşmelidir.

14 yaşından itibaren oyun artık yarışmacı boyutta ele alınmalıdır. Oyunun süresi, katılan sayısı, teknik kurallar 
son derece kesinleşmiştir. Taktik açıdan yapılan takım boyutundaki savunma, hızlı hücum, hücum uygulama-
ları bir tür oyun olarak ta değerlendirilebilir. Kazanmak artık devamlı olarak hem grupsal hem de bireysel 
olarak belirginleşmiştir.

Büyük yaş gurubundaki oyuncularda ise oyun ısınmak için ve de müsabakanın sonunda antrenmanı neşeli 
bitirmek için rekreatif amaçlı olarak gerek bilinen anlamda oyun gerekse de başka spor branşlarının uy-
gulamaları ile gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak hentbolda oyun kavramı özellikle yeni başlayan alt yapı 
oyuncularında temel hentbol hareketlerinin ve belirli bir takım sosyal değerlerin öğretilmesinde kesinlikle 
kullanılması gereken bir öğretim yöntemidir(ERDOĞAN, 2016, sf:11). Sportif oyunlara bir ekip üyesi olarak katıl-
ma, zamanla çocuklarda yardımlaşma, beraber çalışma, ekibin diğer elemanlarına ve oyunun düzenine saygı 
duyma duyularını geliştirir(KOÇ, 2018, sf:9).

1.2. Oyun İhtiyacı
Amaç çocukların temel motor becerilerini geliştirerek bunu aynı zamanda oynanan maçlarda oyun taktik 
becerilerini dönüştürmelerini öğretmektir.Bu oyunların bu egzersizlerin temel kuralı basitten zora geçiştir. 
bu kavram değişik bölümlerin yapılandırılmasına yansıtılmıştır egzersiz ve oyun akışının herkesi de çocukla-
rın hedeflerine doğru adım adım ulaşmasını sağlar. Bu kavramın en gözalıcı özelliği ise antrenman yapmak, 
savunma teknikleri ile taktik savunma oyunlarının ve hücum varyasyonlarının geliştirilmesi, alıştırmaların bir 
parçası olarak oyun akışına uygulamasını içermektedir. 

Bu temadaki ana düşünce, bu yaş grubu çocuklarının top çalma ve pasları durdurma becerisini geliştirmesi 
ve bunları ileride savunma ve hücum taktik oyunlarında beklenen ve arzulanan bir davranış biçimine dönüş-
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türebilmesidir. Bu nedenle oyuncuların savunma ve hücum becerilerini geliştirmek için özel tekniklerden 
faydalanmak gerekir. Oyuncular ilerleyen dönemlerde önemli savunma teknikleri ve temel defans beceriyle 
donandıkları zaman, golü engellemek ve gol atmak amaçlanan en önemli hedefleri olacaktır. (HOFFMAN, 2013, sf:21).

1.3. Oyunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Oyunlar, oyuncularının sportif faaliyetlere alışması, branşa özgü becerilerini geliştirmesi için bir araçtır. Spor-
tif faaliyetlerde oyuncular, oyunlardan zevk alırsa başarı artacaktır. Antrenör ve Oyuncular arasındaki sosyal 
iletişim pekiştirilmelidir. Bu bağlamda antrenör oyuncuya takımın bir parçası olduğunu hissetmelidir.

Oyun seçeneklerinde farklılıklar oluşturularak zamanlama ve algılama farklılıkları yaratılmalıdır. Başarının 
birliktelik üzerine kurulacağının bilincine varmak gerekir. Oyuncular takım olgusuna alıştıklarında hem takım 
kendi içinde bir akış oluşturacak hem de oyuncular oynadıkları oyundan keyif alacaklardır. İnsan kendisini 
akış içinde hissettiğinde başarılı olur. Buda tüm grubun birbirini sevmesinden geçer. Bu ortamları yaratmak 
ve çeşitlilik sağlayarak çalışmaları tekdüzelikten çıkarmak antrenörün görevidir.

1.4. Oyunun Avantajları
Belli bir beceri kazanırken oyuncu sadece topla yaptığı alıştırmaya konsantre olur ve başa çıkamayacağı kar-
maşık durumlarla boğuşmaz. Antrenör veya öğretmen oyuncunun yanlış hareketleri alışmasını önlemek için, 
onunla bireysel hatalarını direkt veya dolaylı olarak düzeltebilir. Her egzersiz oyuncuların kişisel performans 
seviyelerine göre düzenlenip çeşitlendirile bilinir. Çabuk ilerleyen yetenekli oyunculara daha fazla egzersiz 
verilerek ve daha zor varyasyonlarla motive edilir ve zoru başarmaları istenilebilir. Egzersizlerin sunum yolu, 
egzersiz isimleri oyuncuları hem motive eder hem de limitlerini zorlamalarını sağlar. Örneğin “kral kim”, “top 
kimin olacak?” gibi isimlerle oynanan oyunlar, oyuncunun motivasyonunun yanı sıra mücadele gücünü de 
artırır. 

Aynı konuyu içeren müteakip oyunlar eğlendirirken uygulama yeterliliğini arttırır ve öğrenilmiş olan teknikle-
rin tekrarlanmasını sağlar. Öğrenilmiş şeyler eğlenceli bir şekilde bir değişik durumlarda mesela oyuncula-
rın birbirine rakip olduğu oyunlarda uygulanabilir. Başarılı olanlar gurur duyarken başarısızlar daha sonraki 
egzersizleri başarmak için daha çok motive olurlar. Performans seviyeleri daha düşük olanlar, aynı oyunda 
mantığı ile ama daha basit kurallar ve oyundaki organizasyon değişiklikleri sayesinde bu becerilerini gelişti-
rebilirler. (HOFFMANN, 2013, sf:19).

2. EĞİTSEL OYUN
Eğitsel oyun, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğ-
retim tekniğidir. Bireysel yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; takım oyunlarında, yarışma hırsı kazandırarak, 
kuralları uymayı, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı öğreten, oynarken eğitmeyi amaçlayan bir araçtır.

2.1.Eğitsel Oyunların Temel Hedefleri
Oyuncuların eğlenerek öğrenmesini sağlarken aynı zamanda problem çözme yetilerinin gelişmesini sağla-
maktır. Bunun yanında kritik anlarda karar alabilme yeteneğini geliştirmek oyunların temel hedefidir. Oyunlar 
aynı zamanda oyuncunun stratejik düşünmesini ve oyunun okumasını sağlar. Bu bir süre sonra bir alışkanlık 
haline geleceği için oyuncu oyun sırasında stratejileri düşünecek ve sahada kolaylıkla uygulayabilecektir. 

Oyunlar aynı zamanda oyuncunun olgunlaşmasını ve branştaki duruşunun temel kazanmasını sağlamaktadır. 
Eğitsel oyunların başlangıçta oyuncuların katılımlarını sağlaması için basit, sonrasında gelişimleri için daha 
karmaşık ve yeteneklerini geliştirebilecek şekilde esnek olmalıdır ve oyun kuralları net ve açık bir şekilde 
anlatılmalıdır.
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İyi bir oyunda olması gereken özelliklerin başında oyunun oyunlar için kısa bir tanımının yapılması gelir. Son-
rasında kurallar açık bir şekilde oyunculara anlatılmalıdır. Senaryolar, oyuncuların branş içindeki durumlarına 
göre şekillendirilmelidir. 

2.2. Eğitsel Oyunda Yöntemsel Öneriler
Oyun oynamak için oyuna özgü olmak koşuluyla alan, araç ve gerece gereksinim vardır. Bunların her türlü-
sünden yararlanılarak oyunlarımızı çeşitlendirebiliriz. Doğaldır ki oyuncun sayısı, yaş ve verim düzeyi oyunların 
düzeyini de belirleyecektir. Belirlenecek oyunda yer alan oyuncu sayısı ile elimizdeki oyuncu sayısına dikkat 
edilmelidir. Kimi oyunlarda oyuncu sayısının fazla olması oyuncunun eğitimi doğru almasını engelleyebilir. 

Belirlenen oyunlarda oyuncunun zamanlama ve dikkat yetisinin artırılması amaçlanmalıdır. Risk faktörünün 
göz önünde olduğu oyunlar oyuncunun stratejik düşünme ve risk alma yetisini geliştirebilir. Belirlenen oyun-
da, oyuncu tüm oyun alanını gözlemlemeli ve algılamalıdır. Seçilen oyunda oyun alanın genişliği de kullanıla-
bilir. Oyuncular arası işbirliği ön planda tutulabilir, bu öneri takım sporlarında gerçek bir takım olmak için son 
derece önemlidir. 

2.3. Eğitsel Oyunlarda Motivasyon
Eğitsel oyunların temel amaçlarından biri de motivasyonu artırmaktır. Motivasyonun artması oyuncunun oyu-
na alışmasını ve konsantre olmasını sağlar. Oyuna motive olmuş oyuncular, antrenörün isteklerini yerine 
getirmede eksiksiz davranır. 

Oyundan kopuk oyuncular ise hem takımı başarısızlığa sürükleyebilir hem de bireysel başarısızlığa sebep 
olabilir(MARTINS R., 1998, sf:7).

Oyuncular olumsuz hareketler yaptıklarında eğitici ve öğretici müsabakada ise; olabildiğince sözlü uyarı yap-
mak yerine sözsüz bilgi aktarımı kavramı çerçevesinde hoşnutsuzluğunu belirtmelidir. Antrenmanda ise;  söz-
lü bilgi aktarımı çerçevesinde hatasını kısa, net biçimde söylemelidir. Oyuncuların motive olmak için öncelikle 
neden olmak isteyeceklerinin ve nelerle motive olabileceğinin bilinmesi gereklidir. Oyuncuların motivasyonun 
da temel faktörler; motive olma nedenleri ve motivasyonda olumlu faktörler olarak iki alt başlıkta ele alınarak 
aşağıda tanımlanmaktadır(ERDOĞAN, 2012, sf:13).

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Eğitsel oyunlar için uygulanan egzersizlerde, (12-18 yaş arası 16 erkek sporcu ile çalışılmıştır.) Antrenmanlar 
Kahramanmaraş Osman Sayın spor salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (KARASAR, 1994, sf:23).

Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır.

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanla-
rın da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için 
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alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
katılma ile, “görüşbirliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
var olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin 
çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (KARA-
SAR, 1994, s:27-28; GÖKÇE ve ÇUKURÇAYIR, 2006, s: 27).

Bu çerçevede hentbola özgü eğitsel oyunların geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma bir aksiyon araştırma-
sıdır.

BULGULAR

A.  Eğitsel Oyunlar 01-19

A 01  Dünya ve Güneş oyunu

Oyunun Adı: Dünya-Güneş Oyunu 

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların top sürme becerilerinin geliştirilmesidir. Oyuncuların kuvvetini 
ve dayanıklılığını geliştirir. 

Hunilerle 2 bölge belirlenir. Belirlenen bölgelere dünya ve güneş ismi verilir. Oyuncuların hepsi ellerinde to-
puyla birlikte beklerler. Antrenör ay ya da güneş bölgelerinden hangisinin adını söylerse tüm oyuncular top 
sürerek o bölgeye girer. Top sürerek gelirken hatalı top oyunculara hunilerle belirlenen alanda şınav, mekik vb. 
ceza verilir. Ardından oyuncular tekrar başlama bölgesine giderek alıştırmaya devam ederler(ERDOĞAN, 2017, sf:14).

Şekil 01 – A01 Dünya ve Güneş Oyunu
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A 02. Kurt Kuzu oyunu

Oyunun Adı: Kurt ve Kuzu Oyunu 

Oyunun Yer: Salon veya Bahçe

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların top sürme ve savunma kayma adımları becerilerinin 
geliştirilmesidir.

Hunilerle belirlenen alan içinde bütün oyuncular dağınık bir şekilde yerleştirilir. 2 oyuncuya top verilir. Diğer 
oyuncular topsuz olur. Toplu oyuncular kurt topsuz oyuncular ise kuzu olur. Kurtlar top sürerek kuzulara 
dokunmaya çalışır. Kurt eğer bir kuzuya dokunursa o kuzu kurda dönüşür ve kurttan topu alır bu sefer o 
oyuncu kuzuları yakalamaya çalışır. Antrenörün komutuyla birlikte oyun sonlanır. Oyuncuların top sürme ye-
tenekleri arttıkça hunilerle belirlene alan da büyütülerek alıştırma kullanılmaya devam edilir(ERDOĞAN, 2017, sf:15).

Şekil 02– A02 Kurt ve Kuzu Oyunu

A 03. Bacak Arasından Top Yuvarlama oyunu 

Oyunun Adı: Bacak Arasından Top Yuvarlama Oyunu 

Oyunun Yer: Salon veya Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: Hentbol topu

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların kuvvetini ve dayanıklılığını geliştirir.
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Oyuncular 2 gruba ayrılır. Arka arkaya düz bir hat üstünde belirli aralıklarla bacakları açık biçimde dizilirler. En 
öndeki oyuncuda top bulunur ve antrenörün komutuyla birlikte gruptaki oyuncuların bacak arasından geçir-
erek arkaya doğru elindeki topu yerden yuvarlar. En arkadaki oyucu topu tutar ve top sürerek en öne gelip 
aynı şekilde topu arkasındaki oyucuların bacak arasından yuvarlar. İlk oyuncu tekrar en öne geldiğinde oyun 
sona erer ve ilk oyuncusu öne gelen takım galibiyet alır.

AMAÇ: Oyuncuların top kontrolü ve top sürme becerilerinin geliştirilmesidir(ERDOĞAN, 2017, sf:16).

Şekil 03 – A03 Bacak Arasından Top Yuvarlama oyunu

A 04. Stop oyunu

Oyunun Adı: Stop Oyunu 

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların, topa odaklanma ve top tutma becerilerinin geliştirilmesi ana 
amaçtır. 

Hunilerle belirlenen alan içinde oyuncular dağınık bir şekilde yerleşirler. Bir oyuncunun elinde top bulunur. 
Elinde top bulunan oyuncu dağınık bir şekilde duran oyunculardan birinin ismini söyleyerek topu havaya atar. 
İsmi söylenen oyuncu koşarak havaya atılan topu yere düşürmeden yakalamaya çalışır. Yakalayabilirse hemen 
o da bir oyuncunun ismi söyleyerek topu havaya atar. Eğer topu yakalayamadan top yere temas ederse bu 
oyuncu oyun dışı kalır. Antrenörün komutuyla birlikte oyun sonlanır(ERDOĞAN, 2017, sf:17).
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Şekil 04 – A04 Stop Oyunu

A 05. Top Sürerken Top Çelme oyunu

Oyunun Adı: Top Sürerken Top Çelme Oyunu

Oyunun Yeri: Salon Veya Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: 16 Hentbol topu, 4 Engel(Huni)

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların, top sürme ve topu koruma becerilerinin geliştirilmesi ana amaçtır. 

Şekil 05 – A05 Top Sürerken Top Çelme oyunu
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A 06. Slalom Tren oyunu

Oyunun Adı: Slalom Tren Oyunu 

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: 12 Huni, 12 Hentbol topu.

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların, düz ve slalom top sürme, temel pas verme becerilerinin gelişti-
rilmesi ana amaçtır. 

Oyuncular 2 gruba ayrılır. Her grubun önüne 4’er huni dizilir. Antrenörün komutuyla birlikte her gruptan 1’er 
oyuncu slalom top sürerek ilk iki huniyi geçer. Yandaki bekleyen ilk topsuz oyuncuya temel pas atar ve geri 
alır. Ardından 3 ve 4’üncü hunileri yine slalom top sürerek geçer. Yandaki bekleyen topsuz oyuncuya temel pas 
atar. Koşarak onun yerine geçer. Pası alan oyuncu ise hızlı top sürerek orta saha- yan köşede ki ikili huniyi 
geçer ve yarışmayı bitirerek bekler. Yandaki ilk pas alıp veren oyuncu sabittir. Yarışmayı ilk bitiren gurup galip 
sayılır(ERDOĞAN, 2017, sf:19).

Şekil 06 – A06 Slalom Tren Oyunu
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A 07. “Kral Kim?” Oyunu

Oyunun Adı: “Kral Kim?” Oyunu

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların kuvvetini ve dayanıklılığını geliştirir.

Açıklama: Oyuncular hunilerle belirlenen bir dairenin içinde, dağınık düzendedirler. Her oyuncu sağ eli ile sağ 
ayağını tutar ve diğer elini kullanarak ve tek ayak üstünde sekerek verilen komutla beraber el, omuz darbe-
leriyle birbirlerini yıkmaya çalışırlar. Yıkılan oyun dışı kalır ve daire dışına çıkar. Eli çözülen oyuncularda ölerek 
daire dışına çıkar. Dairede en son kalan oyuncu galip olarak ilan edilir. Ölen oyunculara uygun ceza verilir.

Metodolojik Öneriler: Oyuncularının başlarının çarpmamasına dikkat edilmelidir(HAZAR M;2017 syf 69). 

Şekil 07 – A07 “Kral Kim?” Oyunu
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A 08. Kapandaki Dev oyunu

Oyunun Adı: Kapandaki Dev Oyunu

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: Kronometre

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların kuvvetini geliştirir.

Açıklama: Oyunculardan biri ebe (dev) olarak seçilir. Diğer oyuncular el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. 
Ebe bu dairenin içinden çıkmaya oyuncular da onu engellemeye çalışırlar. Ebe dışarıya çıkmayı başardığı 
zaman oyun biter. Antrenörün komutu ile İkinci bir ebe seçilerek oyun yenilenir. Bu oyunda mağlup veya galip 
seçilmez. Daireden çıkabilen oyuncu, “güçlü dev” olarak ilen edilir. 

Metodolojik Öneriler: Oyun esnasında seçilen ebelerin daire dışına kadar zaman içinde çıkmayı başardıkları-
nın kronometre ile tespit etmek mümkündür(HAZAR M;2017 syf 70).

Şekil 08 – A08 Kapandaki Dev Oyunu
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A 09. Ateşe Kim Basacak oyunu

Oyunun Adı: Ateşe Kim Basacak Oyunu

Oyunun Yeri: Salon ve Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: 2 Sağlık topu veya 2 engel

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla kişi

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların kuvvetini ve koordinasyonunu geliştirir.

Açıklama: Oyuncular iki eşit daire oluştururlar. Bir gurup tek bir gurup ise çift gurubu olarak adlandırılır. 
Dairenin ortasına engel sağlık topu konulur. Bunlar, ateşi simgeler. Antrenörün tek ya da çift komutu ile her 
defasında bir oyuncu olmak üzere birer oyuncu dairenin ortasındaki engel sağlık topuna koşarak elle temas 
eder ve yerine geri geri koşarak döner. Oyun bitinceye kadar bekleyen oyuncular çift ayak ucunda hafif sıçrar. 
Hangi gurup önce bitirirse kazanır. Kaybeden guruba uygun fiziksel egzersiz cezası verilir. Oyun karşılıkları 
birkaç kez oynanır. En fazla puan toplayan grup galip ilan edilir(HAZAR M;2017 syf 72).

Şekil 09 – A09 Kapandaki Dev Oyunu



94

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

A 10. At ve Binicisi oyunu

Oyunun Adı: At ve Binicisi Oyunu

Oyunun Yeri: Oyun Salonu

Oyunun Araç – Gereci: 4 engel (huni), 8Hentbol Topu

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 12 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Kuvvet geliştirir.

Açıklama: Bir at bir de onun sırtına binmiş binicisi vardır. Böyle her iki oyuncu bir çift oluşturur. Her binici de 
bir top bulunur.  Oyunda biniciler ve atlar arasında mücadele vardır. Biniciler topu diğer çiftlerden herhangi 
birisinin atına çarptırmaya çalışırlar. Atlar ve binicileri aynı anda kendilerine gelen toptanda korunmaya ça-
lışırlar. Topun çarptığı çift oyun dışı kalır. Son kalan çift kazanır. Kaybeden çiftlere uygun fiziksel ceza verilir.

Metodolojik Öneriler: Atların, binicileri yere düşürmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıca atlar toplara müdahale 
edemezler(HAZAR M;2017 syf 73).

Şekil 10 – A10 At ve Binicisi Oyunu
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A 11. Elden Ele oyunu

Oyunun Adı: Elden Ele Oyunu

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: 2 Sağlık Topu

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla 

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Kuvveti geliştirir

Açıklama: Derin kolda sıralanmış eşit sayıdaki iki veya daha fazla oyuncu birbirilerine paralel olarak dururlar. 
Her grup en az altı kişiden oluşmaktadır. Komutla sıranın önündeki oyuncu, elindeki sağlık topunu başının 
arkasındakine yukarıdan ve elden verir. O da topu arkasındakine aktarır. Böylece, en arkadaki sağlık topu 
elinde koşarak sıranın önüne geçer ve topu başının üzerinden arkasındakine aktarır. Oyun böylece devam 
eder. Hangi grup başlangıçtaki dizili şeklini daha önce alırsa galip ilan edilir.

Metodolojik Öneriler: Top sırasının arkasına elden ele gönderilmeli, fırlatmamalıdır. Yere düşen toplar, düştü-
ğü yerden oyuna devam ettirilir(HAZAR M;2017 syf 77).

Şekil 11 – A11 Elden Ele Oyunu
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A 12. Top Kimin Olacak oyunu

Oyunun Adı: Top Kimin Olacak Oyunu

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: 7 sağlık topu, 4 engel (huni)

Oyunun Süresi: 5-6’

Oyunun Seviyesi: 10-12 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 14 ve üstü

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların kuvvetini geliştirir.

Açıklama: Oyuncular eşit sayıda yan yana sıralı iki grup oluştururlar. İki gurubun ortasına ve her iki oyuncunun 
arasına, birer sağlık topu konur. Verilen komutla beraber oyuncular ikişerli ve karşılıklı gruplar halinde topu 
almaya çalışırlar. Oyunda itme, çekme gibi hareketler yapılabilir. Amaç topu alıp kendi hattının dışına koymak-
tır. Her tekrarda sağlık topunu kendi hattına getiren ilk oyuncu kazanır. Diğer oyunculara uygun ceza verilir. 

Metodolojik Öneriler:  Eşlerin boy ve kilo olarak denk olmasına dikkat edilmelidir(HAZAR M;2017 syf 79).

Şekil 12 – A12 Top Kimin Olacak Oyunu
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A 13. Tavşan-Ayı Yarışı oyunu

Oyunun Adı: Tavşan – Ayı Yarışı Oyunu

Oyunun Yeri: Salon

Oyunun Araç – Gereci: 7 sağlık topu, 4 engel (huni)

Oyunun Süresi: 1-2 tekrar

Oyunun Seviyesi: 12 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: En az 5 kişiden oluşan gruplar

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların kuvvetini geliştirir.

Açıklama: Oyuncular eşit sayıda yan yana sıralı iki grup oluştururlar. İki gurubun ortasına ve her iki oyuncunu 
arasına, birer sağlık topu konur. Verilen komutla, ilk oyuncular tavşan sıçrayışı ile engele doğru ilerlemeye 
başlarlar. Engele temas eden oyuncu engelden dönüşte ayı yürüyüşü ile hareketlerini sürdürürler. Her tekrar-
da başlama çizgisine ilk gelen ikili kazanır. Diğerleri kaybeder. Diğer oyunculara uygun ceza verilir.

Metodolojik Öneriler: Grubun yaş ve hazırlık düzeylerine göre yüksek ve yürüyüş şekilleri belirlenmelidir(HA-
ZAR M;2017 syf 154). 

Şekil 13 – A13 Tavşan – Ayı Yarışı Oyunu
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A 14. Turp Çıkarma oyunu

Oyunun Adı: Turp Çıkarma Oyunu

Oyunun Yeri:  Salon veya bahçe

Oyunun Araç – Gereci: 14 engel (huni)

Oyunun Süresi: 3-5 tekrar

Oyunun Seviyesi: 10 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: En az 5 kişiden oluşan 2 grup

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların kuvvetini ve dengesini geliştirir.

Açıklama: Yaşları ve fiziksel özellikleri dengeli olan iki grup, bir çizginin her iki yanına karşılıklı (yüz yüze) 
yerleşir. Gruplar geniş kolda tek sıra olurlar. Oyuncular, “Başla” komutu ile rakiplerini kendi geri çizgilerine 
kollarından tutarak çekmeye çalışırlar. Kendi adamını ilk çeken kazanır. Diğer oyuncular kaybeder.

Çeşitlendirme: Rakip oyuncuların birbirlerini çekmesi yerine birbirle¬rini itmesi şeklinde bir uygulama ile oyu-
nu çeşitlendirmek mümkündür. Diğer oyunculara uygun ceza verilir.

Metodolojik Öneriler: Oyunda sertliğe (çelme takma, yana itme ve benzeri gibi) yer verilmemelidir(HAZAR 
M;2017 syf 84). 

Şekil 14 – A14 Turp Çıkarma Oyunu
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A 15. El Arabası oyunu

Oyunun Adı: El Arabası Oyunu

Oyunun Yeri: Salon 

Oyunun Araç – Gereci: 14 Sağlık Topu ya da engel (huni)

Oyunun Süresi: 1-2 tekrar

Oyunun Seviyesi: 14 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: Bir sınıf

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların kuvvetini ve dengesini geliştirir.

Açıklama: Eşit sayıda iki grup kendi aralarında “tek-çift” diye sayarak ikili tek sıra oluştururlar. Antrenörün 
komutu ile tek ya da çift numaralı guruplar el arabası sürerek( el arabası pozisyonunda ki oyuncuyu ayaktaki 
oyuncu elleri üzerinde yürüterek) hunilere kadar yarışırlar. Engel hunisine gelince oyuncular yer değişerek 
alıştırmaya devam ederler. Her tekrarda başlangıç çizgisine ilk gelen gurup kazanır. Diğerleri kaybeder. Diğer 
oyunculara uygun ceza verilir.

Metodolojik Öneriler: Araba şeklinde (elleri üzerinde) sürülen oyuncuların bellerine yay oluşmamasına ve çok 
hızlı sürülerek sakatlanmamasına dikkat edilmesi gerekir(HAZAR M;2017 syf 77).

Şekil 15 – A15 El Arabası Oyunu
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A 16. At yarışı oyunu

Oyunun Adı: At Yarışı Oyunu

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe 

Oyunun Araç – Gereci: 14 Sağlık Topu ya da engel (huni)

Oyunun Süresi: 1-2 tekrar

Oyunun Seviyesi: 15 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: Her grup en az 8 kişi

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Oyuncuların denge ve kuvvetini geliştirir.

Açıklama: Eşit sayıda iki grup kendi aralarında “tek-çift” diye sayarak ikili tek sıra oluştururlar. Eşlerden birisi 
diğerinin sırtına biner. Antrenörün komutu ile tek ya da çift numaralı guruplar her ikili grup 10-15 metre uzak-
lıkta bulunan engele (hedefe) kadar koşar. Engeli dönünce eşler rollerini değiştirirler. Her tekrarda başlangıç 
çizgisine ilk gelen gurup kazanır. Diğerleri kaybeder. Diğer oyunculara uygun ceza verilir.

Çeşitlendirme: Bu oyun değişik biçimlerde uygulanabilir. Örneğin engele kadar gidiş-geliş aynı atlı tarafından 
yapılabilir(HAZAR M;2017 syf 142). 

Şekil 16 – A16 At Yarışı Oyunu
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A 17. Tilki Civciv oyunu

Oyunun Adı: Tilki-Civciv Oyunu

Oyunun Yeri: Spor Salonu veya Bahçe 

Oyunun Araç – Gereci: 8 engel (huni)

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve üzeri

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkati ve çabukluğu geliştirir.

Açıklama: Dikdörtgen şeklindeki oyun sahasının her bir çapraz köşesine, hunilerle iki ayrı alan oluşturulur. 
Oyuncular şekildeki gibi dizilirler. İki adet ebe(tilki) sahanın tam ortasında durur. Antrenörün komutu (yatay 
komutunda sahanın enine çizgileri boyunca olan kutu, dikey komutu ile de ile sahanın dikey çizgileri boyunca 
olan kutu ya) ile diğer iki gurup oyuncu(civciv) koşarlar. Ebe (tilki)’ler ise bu oyuncuları belirlenen alana girme-
den elle sobelerler. Ebe (tilki)’ler hunilerle belirlenen alana giremezler. İlk biten gurup kaybeder. Diğer gurup 
kazanır. Kaybeden guruba uygun ceza verilir(HAZAR M;2017 syf 199).

Şekil 17 – A17 Tilki-Civciv Oyunu
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A 18. Huni Devirme oyunu

Oyunun Adı: Huni Devirme Oyunu

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: 12 hentbol topu, 12 engel(huni)

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Top sürme, topsuz eli kullanma becerisinin geliştirilmesi.

Açıklama: Oyuncular 3 gruba ayrılır ve arka arkaya dizilirler. Her grubun önünde eşit aralıklarla dizilmiş 4 huni 
bulunur. Antrenör ’ün komutuyla birlikte gruplardan 1 ‘er kişi top sürerek arka arkaya aralıklı dizili hunilere gi-
der. Her hunide top sürmeye devam ederek huniyi topsuz elle devirir. Son huniden sonra top sürerek devirdiği 
hunileri tekrar düzeltir. Kendi gurubunun arkasına katılır(HAZAR M;2017 syf 172).

Şekil 18 – A18 Huni Devirme Oyunu
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A 19. Paslaşarak Huni Devirme oyunu

Oyunun Adı: Paslaşarak Huni Devirme Oyunu

Oyunun Yeri: Salon veya Bahçe

Oyunun Araç – Gereci: 8 hentbol topu, 8 engel(huni)

Oyunun Süresi: 2-3 tekrar

Oyunun Seviyesi: 8-10yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 16 ve daha fazla

Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Top sürme, Pas verme, Topsuz eli kullanma.

Açıklama: Oyuncular 2 gruba ayrılır ve arka arkaya dizilirler. Her grubun önünde eşit aralıklarla dizilmiş 5 huni 
bulunur. Antrenör ’ün komutuyla birlikte Oyuncular ikili guruplar biçiminde hunilere gider. Her iki oyuncuda 1 
top bulunur. Toplu oyuncu ilk engele geldiğinde topsuz oyuncu önündeki engeli devirir. Ardından toplu oyuncu 
topsuz oyuncuya temel pas verir ve önündeki engeli devirir. Bu biçimde 5 engel devrilir. Her engelde oyuncu-
lar paslaşırlar. Son engelde topu elinde tutan oyuncu top sürerek diğer oyuncu koşarak kendi guruplarının 
arkasına katılırlar(HAZAR M;2017 syf 101).

Şekil 19 – A19 Paslaşarak Huni Devirme Oyunu
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Eğitsel oyunlar her ne kadar basit teknik ve becerileri içeriyor olsa da bazı kaba formların giderek daha ince 
forma dönüşmesini sağlamaktadır. Bunun oluşması için eğitsel oyunların belirli tekrarlarla ve sık aralıklarla 
uygulanması tavsiye edilmektedir.

Çalışma sonucunda elde ettiğimiz en önemli gelişme olarak katılımcı çocukların eğlenerek oynadıkları ve 
giderek bazı bazı becerilerinin daha iyi sergiledikleri görülmüştür.
Bunun ortaya çıkmasında en önemli sebep, eğitsel oyunların çocuklar için oldukça kolay uygulanabilir basit 
kurallara sahip olması şeklinde değerlendirilebilir.

Bunlara baktığımızda bazı eğitsel oyunların (at ve binicisi, huni devirme, paslaşarak huni devirme, top kimin 
olacak) top tutma, top kullanabilme becerilerini geliştirebileceği şeklinde değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak eğitsel oyunlar her ne kadar oyun formunda olsa da sporcuların oyun becerileri konusunda 
eksik olduğu fakat oyunların bol bol tekrar edilmesi ile motivasyonlarının arttığı ve giderek daha başarılı 
oldukları gözlemlenmiştir. 

Basit oyun kuralları ile bezenmiş, beceri gelişimini destekleyen oyunlarda, çocukların sporcu kişiliklerinin ge-
lişimine katkı sağladığı ve üretken ve düşünen sporcular olma yolunda ilerleme kayıt edildiği gözlemlenmiştir. 
Çalışmamızda uyguladığımız eğitsel oyunlar aynı zamanda çocukların kuvvet, çabukluk, çabuk kuvvette de-
vamlılık, odaklanma gibi bazı motorik ve psikolojik özelliklerin gelişimine olumlu katkılar sağladığı söylenebilir. 
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Hentbolde Yüksek Performansın
Gerçekleşmesinde Hentbole Özgü Oyunlar

Hentbolda Yüksek Performansın Gerçekleşmesinde Hentbola Özgü Oyunlar 
ÖZET

Hentbolda yüksek performansı gerçekleştirmek için motorik, teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik etkenler 
önemlidir. Hentbola özgü oyunların Hentbolda performansın yükseltilmesinde önemli rolü vardır. Hentbolun 
daha etkili ve keyifli bir şekilde oynanması için Hentbola özgü oyunlara ve uygulamalara yönelik antrenman ör-
neklerinin derlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, bilimsel araştırma yöntemlerinden aksiyon araştırması 
kullanılmış ve 16-18 yaş aralığında 12, 20-28 yaş aralığında 16 olmak üzere toplamda 28 hentbolcu yer almıştır. 
Katılımcılar, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay formu doldurmuşlardır. Toplamda 30 hentbola 
özgü oyuna yer verilmiş ve görsel olarak sunulmuştur. Hentbol günümüzde çok daha hızlı oynanmaktadır. 
Bu nedenle risk ve baskı faktörleri artmıştır. Hentbola özgü oyunların düzenlenmesi ve uygulanmasında bu 
faktörlere uygun biçimde programlar oluştururken, yaş, cinsiyet, teknik, taktik beceri ve yüklenme ilişkilerine 
özen göstermek gerekir. Hentbolda sporcuların başarılı olması için algılamaları, karar verme hızları,  yara-
tıcılıkları yüksek olmalıdır. Hentbola özgü oyunlar gerçek oyunda nelerle karşılaşılıyorsa onları içermelidir. 
Antrenörler antrenmanlarda sıklıkla bu oyunlara yer vermelidir.

Anahtar Sözcükler: Hentbola özgü oyunlar, baskı, risk, öğrenme yöntemi

Specific Games for Performing High Performance in Team Handball 
ABSTRACT

Motoric, technical, tactical, physical and psychological factors are important to achieve high performance in 
team handball. Team Handball-specific games have an important role in increasing the performance in team 
handball. This study was conducted for the purpose of reviewing training examples for team handball-spe-
cific games and practices in order to perform team handball in a more effective and enjoyable way. In the 
present study, the action research method among scientific research methods was used and a total of 28 
team handball players participated in the study, including 12 players aged 16-18 and 16 players aged 20-28. 
The participants filled out the approval form before the training sessions. A total of 30 team handball-specific 
games were involved and presented visually. At the present time, team handball is played much faster. There-
fore, risk and pressure factors have increased. While creating programs in accordance with these factors to 
organize and practice team handball-specific games, it is necessary to pay careful attention to age, gender, 
technical, tactical skills and training load relationships. In order to be successful in the team handball, player' 
perceptions, decision-making speeds, and creativity should be high. Team Handball-specific games should 
contain variables that are encountered in the actual game.  Coaches should frequently involve these games 
in training sessions.

Key Words: Team Handball-Specific Games, Press, Risk, Learning Method
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İÇİNDEKİLER

ÖZET

ABSTRACT

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER

HENTBOLDA KULLANILAN SEMBOLLER

GİRİŞ

1. ÖĞRENME

1.1. Öğrenme Modelleri

1.1.1. Doğrudan Öğretim Modeli

1.1.2. Taktik Oyun Modeli

1.1.2.1. Taktik Oyun Modelinin Unsurları

1.2. Öğrenme-Performans İlişkisi

1.2.1. Bilişsel ve Psikolojik Etkenler
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2.1 Yarı Saha Uygulamaları

2.2 Tam Saha Uygulamaları
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ŞEKİLLER

ŞEKİL 1        3:3 OYUN

ŞEKİL 2        1:1 TOPU KALE SAHASININ İÇİNE BIRAKMA OYUNU

ŞEKİL 3        2:2 /3:3 KALE SAHASINDAKİ TOPU ALMA OYUNU

ŞEKİL 4        2:2 KALELERİN ARKASINA TOP BIRAKMA OYUNU

ŞEKİL 5        3:3 KALE SAHASI İÇİNE TOP BIRAKMA OYUNU

ŞEKİL 6        10 PAS OYUNU

ŞEKİL 7        GİZLİ OYUNCUYA ASİST YAPMA OYUNU

ŞEKİL 8        GİZLİ OYUNCUYA ASİST YAPMA OYUNU-VARYASYON

ŞEKİL 9        EN ÇOK 6 PAS YAPABİLİRSİN OYUNU

ŞEKİL 10      TOP BIRAKMA YA DA KALE ATIŞI OYUNU

ŞEKİL 11       BALIK AĞI OYUNU

ŞEKİL 12       İKİ YARI SAHADA KÜÇÜK KALELERE GOL ATMA OYUNU

ŞEKİL 13       6’YA 4  / 5’E KARŞI 3 SAVUNMA OYUNCUSUNA 4 PASTA HÜCUM OYUNU

ŞEKİL 14       İKİ ALANDA 2:2/3:3 OYUN

ŞEKİL 15       DİĞER ALANA GEÇEBİLİRSİN OYUNU

ŞEKİL 16       SAVUNMA OYUNCULARININ BİR BÖLGEDE ÇOĞUNLUĞA ULAŞMASI

ŞEKİL 17       2:2   TAM SAHA OYUN

ŞEKİL 18      3:3  TAM SAHA OYUN

ŞEKİL 19       4:4:4 OYUN

ŞEKİL 20      4:4:4 GOL ATAN ÇIKAR OYUNU

ŞEKİL 21       AZLIKTA HÜCUMDA “BOŞ KALE” (EMPTY GOAL) OYUNU

ŞEKİL 22      BOŞ KALE (EMPTY GOAL) OYUNUNDA ÇOKLUKTA HÜCUM OYUNU

ŞEKİL 23      KORFBOL’DAN UYARLANMIŞ OYUN

ŞEKİL 24      SAVUNMALI TEK UÇLU HIZLI HÜCUM

ŞEKİL 25      SAVUNMALI İKİ UÇLU HIZLI HÜCUM YARIŞMASI

ŞEKİL 26      3:3 TAM SAHA OYUN

ŞEKİL 27       4:4 TAM SAHA OYUN

ŞEKİL 28      TAM SAHA 4:4 OYUNDA BİRER OYUNCU SAVUNMA – HÜCUM OYNAR

ŞEKİL 29      AZLIKTA SAVUNMA ÇOKLUKTA HIZLI SANTRA YA DA GELİŞMİŞ HIZLI HÜCUM

ŞEKİL 30      BÖLÜNMÜŞ ALANDA 3:3 VE 2:2 BÖLGE VE  ADAM ADAMA SAVUNMA

ŞEKİL 31       GİTTİĞİM YERE GİT OYUNU VE BİREBİR HÜCUM-SAVUNMA
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GİRİŞ
1. Öğrenme 

Öğrenme; yaşantılar sonucunda meydana gelen görece uzun süreli ve kalıcı davranış olarak tanımlanmakta-
dır. Bu durum gelen bilgiyi anlama, kavrama ve algılamayla ilişkilidir. Deneyimler, eğitim ve öğretim sonucu 
oluşur. 

Deneyimler yaşantı ile gerçekleşir. Olaylar yaşayarak içselleştirilir. Doğaldır ki; eğitim ve öğretim yöntemleri 
de bu duruma katkı verir.

1.1. Öğrenme Modelleri
Öğrenmeyi gerçekleştirmek için birçok öğretim modeli vardır.

1.1.1. Doğrudan Öğretim Modeli
Beden Eğitimi ve sporda en çok kullanılan öğretim yöntemlerden biri ‘Doğrudan Öğretim Modeli’ dir  (PRITC-
HARD ve ark., 2008, s: 220). Doğrudan Öğretim Modeli, bilginin doğrudan iletildiği ve hedeflere göre net bir şe-
kilde yapılandırılmış bir teknik olarak tanımlanabilir (ZEMBAT, 2007, s: 196). Bu öğretim tekniğinde, sporcuların 
amaçlar doğrultusunda öğrenmesini sağlamak öğretmenin ya da antrenörün otoriter davranışlarına bağlıdır. 
Antrenörler antrenmanların kendi kontrollerinde geçmesini sağlarlar. Örnek gösterme, adım adım ilerleme, 
görsel öğeler kullanma ve dönüt sunma şeklinde yapılandırılmaktadır(DORAK, 2014, s: 10).  Antrenörlerin spor-
culara yaklaşımı yalnızca ileti vermekle geçer.

1.1.2. Taktik Oyun Modeli
Bu modelde sporcuların, oyun becerileri gelişmiş olarak yetiştirilmesi, işbirliği içerisinde problem çözme, soru 
sorma gibi farklı becerileri de kazanmaları amaçlanmaktadır (GRIFFIN ve BUTLER, 2005). Deneyimlerin daha 
serbest yapılandırılması, sporcuların öğrenme sürecinde daha fazla karar verip sorumluluk alması, onların 
sadece bilişsel değil davranışsal ve duyuşsal alanda da gelişim sağlamaları bu yaklaşımın gerekliliklerin-
dendir (OSLIN ve ark., 1998, s: 233). Taktik Oyun Yaklaşımı ile yapılandırılan antrenmanlarda, sporcuların kendi 
öğrenme stratejilerini, yaratıcılıklarını ve farkındalıklarını oyunlar aracılığıyla keşfetmeleri için serbest bir alan 
yaratılmaktadır (MEMMERT ve HARVEY, 2008, s: 225). Böyle bir alanda gerçekleştirilen oyunların, performans 
üzerine olan etkileri birçok araştırmaya konu olmuştur (JENKINSON ve BENSON, 2009). Çünkü oyun, çağımızın 
en önemli eğitim araçlarındandır. Özellikle hücum ve savunma oyunları ile amaçlanmış hedefe ulaşılan, sa-
hadaki taktiksel çözümlerin ve karar verme sürecinin oldukça hızlı olduğu takım sporlarının öğrenilmesinde, 
Taktik Oyun Yaklaşımın etkin bir yöntem olabileceği düşünülmektedir (CARPENTER, 2010). 

Taktik oyun yaklaşımının amacı; sporcuların oyun becerilerinin geliştirilmesi ve oyun yapısının öğretilmesidir 
(GRIFFIN ve ark., 1997).

1.1.2.1. Taktik Oyun Modelinin Unsurları
Taktik oyun yaklaşımın beş temel unsuru vardır:

a) Oyuna ilişkin taktik sorunları belirleme
b) Sporcuların düzeyine göre taktik zorlukları sunma
c) Bir oyundan sonra ortaya çıkan teknik beceri eksikliklerinin düzeltilmesi için alıştırmalar uygulama. 
d) Sporcuların taktik problemleri çözmek için beceri gereksinimlerinin farkına varmasını sağlayacak 
problemler sunma ve çözmeleri için ortamlar sağlama.
e) Kazanmış olduğu becerileri uygulamak için oyunlar düzenleme (PILL, 2008).
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Günümüzde sporla ilgilenen eğitimciler birçok yöntemi kullanarak sporcuların geliştirilmesini önermektedir. 
Ülkemiz de Doğrudan Öğretim Yöntemi sıklıkla kullanılırken, Taktik Oyun Yaklaşımı daha az kullanılmaktadır. 
Bilindiği gibi her yöntemin iyi ve kötü yönleri vardır. Bu yönleri belirleyip, karma bir yöntemin uygulanması 
sporcuların gelişimine daha çok katkı sağlayabilir.

1.2. Öğrenme-Performans İlişkisi
Bir organizmanın ne bildiği (öğrenme) ile ne yaptığı (performans) arasında her zaman birebir bir ilişki yoktur. 
Antrenmanlarda çok başarılı olup da karşılaşmalarda başarısız olanların durumunu düşünecek olursak, moti-
vasyon, kaygı, stres, özgüven v.b. psikolojik süreçlerin performansı etkilediği düşünülebilir.
 
Bu bağlamda Hentbol oyununda başarılı bir performans gösterebilmek için gerekli olan kriterlerin bir bölü-
münü göz ardı ederek, Bilişsel ve Psikolojik etkenlere bakılırsa; şunları vurgulayabiliriz:

1.3. Bilişsel ve Psikolojik Etkenler

Hentbolde yüksek performansa ulaşabilmek için bilişsel ve psikolojik etkenler de son derece önemlidir. Kısa-
ca bunlara değinecek olursak;
 
Konsantrasyon spor ortamına göre açıklanırsa; 1. Çevre ile ilgili ipuçlarına odaklanmak (seçici dikkat). 2. Odak-
lanmayı karşılaşma süresince sağlamak. 3. Durumun ve performansının düşmesine neden olan etkenlerin 
farkına varmak. 4. Gerekli olduğunda dikkat odağını değiştirmek (WEINBERG ve GOULD, 2015, s: 373).
 
Dikkat Odağı:  İki çeşit dikkat vardır. Birincisi; Hentbolcunun 7 metre atışı sırasındaki dikkat, buna daraltılmış 
dikkat denir. İkincisi ise; top elinde olan oyuncunun hem rakibini hem kendi arkadaşlarını hem de kendi konu-
munu gözlemleyebilme yeteneğidir. Buna da geniş dikkat adı verilir. 
 
Motivasyon; Bir kişinin çabalarının yönü ve yoğunluğudur. Yön; bir bireyin bazı durumları araması, bu durum-
lara yaklaşması ve bu durumlardan etkilenmesini ifade ederken, yoğunluk; o kişinin bu durum için ne kadar 
çaba harcadığını işaret eder (WEINBERG ve GOULD, 2015, s: 51).
 
Zekâ; Problem çözebilmek, bilgi üretebilmek, mantık yürütebilmek, çevreye hızlı uyum sağlayabilmek ve akıl 
kullanma gücünün toplamıdır. Her insan bir ya da birkaç alanda gelişim potansiyeline sahiptir (DUMAN, 2009, 
s: 275).
 
Yaratıcılık: Yaratıcı birey, belli bir çevrede sorunlar çözen ya da ürünler ortaya koyan, ve o alanın bilen kişileri 
tarafından hem yeni hem de kabul edilebilir olarak değerlendirilen kişidir. Yaratıcı insanlar problem çözücü 
oldukları kadar problem bulucudurlar (GETZELS, 1975).
 
Algı: Dış çevredeki fiziksel enerjiler alıcı hücreler yolu ile alınıp enerjiye dönüştürülür, bu enerji beyinde işlenir 
ve işlemin sonucunda algısal bir ürün ortaya çıkar Bu işleme algılama ve ortaya çıkan ürüne algı adı verilir.
 
Karar verme sürati: Davranış seçeneklerinden birine en kısa sürede karar verme  yeteneğidir.
 
Öncelleme sürati: Rakibin davranışlarını düşünce olarak kısa sürede anlayabilme yeteneğidir.

2. Hentbole Özgü Oyunlar

Antrenörler; sporcuların temel motor becerilerle birlikte Hentbole özgü becerilerini geliştirerek taktik bece-
rilerde başarılı olmasını sağlar. Doğaldır ki; savunma ve hücum taktiklerini içeren bu süreç, küçük yaşlarda 
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başlar. Bu nedenle, öğretme yöntemlerinin (basitten karmaşığa, kolaydan zora) uygun biçimde alıştırma ve 
taktik oyunların uygulanmasıyla sporcular üst düzeyde Hentbol oynamak için eğitilebilirler.
 
Bu bir takım oyunudur ama bireysel farklılıkları da göz önüne almak gerekir. Antrenörler programları yapar-
ken her düzeyde bu farklılıkları değerlendirmelidir (HOFMANN, 2013, s: 6).
 
Hentbolda yüksek performansa ulaşabilmek için Hentbole özgü becerileri ve biyomotor özellikleri gerçekleş-
tirmek yeterli değildir. Aynı zamanda Hentbole özgü taktik davranışları da uygulamak gerekir. Sözgelimi; pas 
atmayı öğrenmeli ama rakip varken, hızla koşarken ya da yerleşik savunmadaki pivota zamanında, doğru açı 
ve sertlikte pas atabilmelidir. Bu nedenle rakibi iyi analiz edebilmeli, hareketin oluşumunu öncelleyebilmeli, 
alanı iyi kullanabilmelidir. Bu durum savunma oyuncularının hücum taktiklerini engelleyebilecek tüm taktik 
becerileri de kapsamalıdır (DORAK, VURGUN, 2008, s: 67-70).
 
Bu nedenle Hentbolde antrenörlerin takım oluşumunda hangi oyuncuları daha çok istedikleri hayal edilebilir:
• Oyuna hızlı uyum sağlamalı
• Elindeki topu en uygun zamanda kullanabilmeli
• En iyi kararı verebilmeli
• Savunmayı en iyi biçimde yapabilmeli
• Kaleci hem iyi savunma hem de iyi hücum yapabilmeli

Günümüz Hentbolünün hıza dayalı olarak oynandığını düşünürsek;
• Daha çok hızlı hücum
• Daha çok gelişmiş Hızlı Hücum
• Hızlı Santra
• Üçüncü dalga denilen karşı takım savunmada tam organize olmadan hızla yapılan takım hücumu
• Bireysel-grup- takım taktiklerinin hızla uygulanması
• Tüm bölgelerden değişik pozisyon atışları
• Boş kale (Empty Goal) organizasyonlarında ya da 7-6 hücum organizasyonlarında kaleci-oyuncu değişimle-
rinin hızla yapılması
• Savunmada ise; daha çabuk bacaklar-hızlı yardımlaşma ve paylaşımlar- Blok-Kaleci işbirliği, Pas arası için 
uygun pozisyonun beklenmesi v.b.
• Adam adam savunma
• Bölge savunmalarında işbirliği
• Kombine savunmalar
• Tüm savunmaların ofansif ve defansif uygulamaları.

Tüm hareketlere ilişkin istenilen bu kadar hız riski de beraberinde getirecektir. Bu nedenle Hentbolcuların mo-
tor unsurlarıyla birlikte bilişsel unsurları da ( algı-karar verme-öncelleme- reaksiyon sürati) geliştirilmelidir.
 
Hentbol oyununda sporcuların çeşitli baskılarla karşılaştıkları ve bunları çözmek için Hentbole özgü oyunların 
antrenmanların içine konulmasında büyük yarar vardır. Hentbolcular bu nedenle; algılama-karar verme-ön-
celleme-reaksiyon v.b. konularında yapılandırılmış Hentbole özgü oyunlar oynamalıdır. 
 
Tabi ki takım dinamiklerini de unutmamak gerekir; 1. Ortak kimlik duygusu-ben yerine biz 2. Takımdaki tüm 
üyelerin görevlerini bilmesi 3. Sağlıklı iletişim 4. Normlar 5. Sosyal kurallara uyum (WEINBERG ve GOULD, 2015).
 
Bu etkenler sporcuda ne kadar çok gelişmişse o kadar başarılı olacaktır. Antrenörün görevi sporcularının bu 
özelliklerini geliştirmek için ortamlar hazırlamaktır. Sporcular da kapasitelerini geliştirmek için çaba göster-
mek zorundadır. 
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Bu oyunların süreleri ve zorlukları; yaş-cinsiyet-kategori, antrenman yüklenmeleri v.b. olarak ayarlanmalıdır.

2.1 Yarı saha uygulamaları
(Bkz. Bulgular A 01-15)

2.2. Tam saha uygulamaları
(Bkz. Bulgular B 01-15 )

3. 2018 Avrupa Hentbol Erkekler Şampiyonası Analizleri

11 
 

 

 

 

3. 2018 Avrupa Hentbol Erkekler Şampiyonası Analizleri 

 

Maç Sıra Takım Şut-Gol 7 M 6 M Kanat G.H.H. H.H. 9 M 
G.H.H.+ 

H.H. 

8 1 İspanya 
391-225 

(%58) 

42-31 

(%74) 

71-44 

(%62) 

68-43 

(%63) 

29-21 

(%72) 

58-41 

(%71) 

120-44 

(%37) 

87-62 

(%71) 

8 2 İsveç 
389-218 

(%56) 

19-12 

(%63) 

40-29 

(%73) 

75-29 

(%39) 

42-33 

(%79) 

62-45 

(%73) 

148-68 

(%46) 

104-78 

(%75) 

8 3 Fransa 
375-244 

(%65) 

29-20 

(%69) 

54-39 

(%72) 

71-44 

(%62) 

16-12 

(%75) 

60-48 

(%80) 

135-73 

(%54) 

76-60 

(%79) 

8 4 Danimarka 
387-235 

(%61) 

28-23 

(%82) 

42-34 

(%81) 

99-67 

(%67) 

18-14 

(%77) 

40-26 

(%65) 

153-65 

(%43) 

58-40 

(%69) 

3 13 İzlanda 
133-74 

(%55) 

12-9 

(%75) 

11-8 

(72) 

21-12 

(%57) 

13-10 

(%76) 

17-10 

(%59) 

55-23 

(%42) 

30-20 

(%67) 

3 14 Macaristan 
127-77 

(%61) 

10-8 

(%80) 

25-18 

(%72) 

14-10 

(%71) 

9-5 

(%56) 

9-8 

(%89) 

55-23 

(%42) 

30-20 

(%66) 

3 15 Avusturya 
142-80 

(%56) 

6-5 

(%83) 

24-19 

(%79) 

26-13 

(%50) 

15-11 

(%73) 

11-8 

(%73) 

60-24 

(%40) 

26-19 

(%73) 

6 16 Montenegro 
258-143 

(%55) 

27-20 

(%74) 

35-27 

(77) 

60-34 

(%57) 

18-13 

(%72) 

21-16 

(%76) 

97-33 

(%34) 

39-29 

(%74) 

 

 

 

 2018 Avrupa Hentbol Erkekler müsabakalarında ilk üç takım (İspanya-İsveç-Fransa) ile 

son üç takım(Macaristan-Avusturya-Montenegro) Bir maçta attıkları Hızlı Hücum ve Gelişmiş 

Hızlı hücum toplamları arasındaki fark 34-21=13 tür. Bunlardan gol olanları: 25-15=10 dur 

(www.eurohandball.com/lech/men/2018-activities.com/analyses). Bu da gösteriyor ki 

2018 Avrupa Hentbol Erkekler müsabakalarında ilk üç takım (İspanya-İsveç-Fransa) ile son üç takım(Maca-
ristan-Avusturya-Montenegro) Bir maçta attıkları Hızlı Hücum ve Gelişmiş Hızlı hücum toplamları arasında-
ki fark 34-21=13 tür. Bunlardan gol olanları: 25-15=10 dur (www.eurohandball.com/lech/men/2018-activities.
com/analyses). Bu da gösteriyor ki Hentbolde her koşulda hızlı oynamak başarı için önemlidir. Doğaldır ki; 
hücumu hızlı oynayabilmek savunmayı da hızlı ve saldırgan yapmaktan geçer. 
 
Günümüz Hentbolü kural değişiklikleri ile eskiye göre çok daha hızlı keyifli duruma gelmiştir. Bu nedenle, 
Hentbolün daha etkili ve keyifli bir şekilde oynanması için Hentbole özgü oyunlara ve uygulamalara antren-
manlarda sıklıkla yer verilmelidir.
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YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbole özgü becerilerin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde 16-18 yaş grubunda 12 erkek hentbolcu 
ve 20-28 yaş grubunda kadın-erkek 16 hentbolcuyla çalışılmıştır. Antrenmanlar Ege Üniversitesi spor salonun-
da gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılardan egzersizler öncesinde “VELİ ONAY FORMU” ve “BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAY FORMU” dol-
durtularak gerekli izinler alınmıştır.

Aksiyon Araştırması 
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (KARASAR, 1994, s: 23).

Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır.

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanla-
rın da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için 
alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
katılma ile, “görüşbirliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
var olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin 
çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (KARA-
SAR, 1994, s: 27-28; GÖKÇE  ve ÇUKURÇAYIR, 2006, s: 27).

Bu çerçevede hentbole özgü oyunların geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.



117

Hentbola Özgü Isınma – Oyunlar
Temel Topsuz Hareketler – Mini Hentbol

HE
NT

BO
L

Hentbolde Yüksek Performansın
Gerçekleşmesinde Hentbole Özgü Oyunlar

BULGULAR

A 01- 15 Yarı saha uygulamaları

Yarı saha uygulamaları

   Şekil 1    3:3 Oyun

A 01       3:3  Oyun

Açıklama

4 koni ile alan belirlenir(10-10 metre)
Hücum oyuncusu pas verdikten sonra bir koninin 
çevresinden dönerek alana yeniden gelir. Yalnızca 
alan içinde pas alıp-atabilirler.
Süre ya da pas sayısına göre sonuçlandırılabilir.
Topu çelen savunma takımı hücuma geçer.
Bunun dışında Hücum takımı topu düşürür ya da 
konilerin dışına çıkarsa savunma takımı olurlar.

Anahtar Noktalar

Savunma oyuncularının öncelleme, hücum 
oyuncularının sürat ve  hızlı karar verme 
özelliklerinin geliştirilmesi.

Varyasyonları

• Yalnızca sıçrayarak pas verilir
• Geri pas yok gibi çeşitlendirilir



118

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

Yarı saha uygulamaları

Şekil 2    1:1 Topu Kale sahasının içine bırakma oyunu

A 02   1:1 Topu Kale sahasının içine bırakma oyunu

Açıklama

Takımlar 3- 4’erli gruplara ayrılır.
Hücum oyuncularının elinde top vardır.
Belirlenmiş alanların dışına çıkmadan aldatmalarla 
savunma oyuncusunu geçerek topu kale sahasının 
içine bırakmaya çalışırlar.
Savunma oyuncusu kurallara uygun biçimde faul 
yapabilir. Kuraldışı faul yaparsa karşı takım 1 puan 
kazanır.
Her kişi 5 hücum yaptıktan sonra görev değiştirilir
Toplam puan sayılır.

Anahtar Noktalar

Hücum oyuncuları değişik aldatmalar uygularken 
savunma oyuncuları dengeli bir duruş ile savunma 
davranışlarını sergiler

Varyasyonları

• Top sürme serbest
• Top sürme yok
• Faul serbest
• Faul yok

Yarı saha uygulamaları

Şekil 3    2:2 /3:3 Kale sahasındaki topu alma oyunu

A 03.   2:2 /3:3 Kale sahasındaki topu alma oyunu

Açıklama

Savunma oyuncuları eş değişme- yana kayma –öne 
çıkma-geri çekilme 
Hücum oyuncuları  topsuz aldatma ve alanı 
kullanma 
Hücum oyuncuları içeri girip topları almaya 
çalışırken savunma oyuncuları bu topları savunurlar

Anahtar Noktalar

Hücum oyuncularından farklı aldatmalar istenirken 
savunma oyuncularından hızlı bacak çalışması 
istenir

Varyasyonları

Alan daraltılıp –genişletilebilir.
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Yarı saha uygulamaları

Şekil 4    2:2 Kalelerin arkasına top bırakma oyunu

A 04.   2:2   Kalelerin arkasına top bırakma oyunu

Açıklama

A-B-C-D alanlarında 2’şer savunma ve hücum 
oyuncusu bulunur. Hücum oyuncuları paslaşarak 
4m.lik alanla sınırlandırılmış kalelerin arkasına topu 
bırakmaya çalışırlar. Bırakırlarsa 1 puan kazanırlar. 
30 saniye içinde diğer alana geçerler. Her ikili 
hücum oyuncuları tüm kalelere hücum yaptıktan 
sonra görev değiştirilir.

Anahtar Noktalar

Savunma oyuncuları eş değişme- yana kayma –öne 
çıkma-geri çekilme 
Hücum oyuncuları  toplu ve topsuz aldatma ve alanı 
kullanma 

Varyasyonları

Alan daraltılıp –genişletilebilir.
Süre uzatılabilir

Yarı saha uygulamaları

Şekil 5    3:3 kale sahası içine top bırakma oyunu

A 05.  3:3 kale sahası içine top bırakma 
oyunu 

Açıklama

3 Hücum oyuncusu 3 savunmaya 
oyuncusuna karşın topu kale sahası içine 
bırakmaya çalışır.
5 ataktan sonra görev değiştirilir

Anahtar Noktalar

Alan daraltılarak hücumun görevleri 
zorlaştırılırken alan genişletilerek 
savunmanın görevleri zorlaştırılabilir.
Savunma eş değişme, hücumun yaratılan 
boşluklardan yararlanmaya çalışması 
beklenir.

Varyasyonları

Alan daraltılabilir. Farklı bölgelerde 
oynanabilir.
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Yarı saha uygulamaları

Şekil 6    10 pas oyunu

A 06.    10 pas oyunu

Açıklama

A ve B sahalarında ikişer gurup 
oluşturulur. Oyun alanı kale sahasının 
içine girmemek koşuluyla yarı sahadır. 
Bir gurup 10 pas yapmaya çalışırken diğer 
gurup topu çelmeye çalışır. Savunma 
yapan gurup topu çeler ya da diğer gurup 
topu oyun alanı dışına atarsa top karşı 
takıma geçer.

Anahtar Noktalar

Yaş gruplarına göre varyasyonlarda 
ve sürelerde değişiklik yapılabilir. Yön 
değiştirme-çabukluk-karar verme-
öncelleme 

Varyasyonları

1. Top elde en çok 3 saniye kalabilir
2. Top eldeyken en çok 3 adım atabilir
3. Grup pas yaparken kaçıncı pas olduğunu 
yüksek sesle söyler. Aldığı pas 2 ise 2 diye 
söyler. Arkadaşına pası attıktan sonra topu 
yakalayan arkadaşı 3 diye bağırır.
4. Paslaşma Koşulları : 
a. Serbest     b. Geri pas yok
c. Top elinde olan oyuncuya savunma 
oyuncusu değerse top karşı takıma geçer.

Yarı saha uygulamaları

Şekil 7    Gizli oyuncuya Asist yapma oyunu

A 07a.   Gizli oyuncuya Asist yapma oyunu 

Açıklama

Hücum takımı atış yapacak oyuncuyu daha önceden 
belirleyerek Antrenöre söyler. Bu oyuncuya atış 
yaptırılmaya çalışılır. 5 hücumdan sonra diğer 
grupla görev değişikliği yapılır.

Anahtar Noktalar

Savunma takımı bu oyuncuyu tahmin etmeye 
çalışırken hücum oyuncuları da dikkati diğer 
oyuncuların üstüne çeker.

Varyasyonları

Bu oyun 3:3/4:4/5:5 oynandığı gibi değişik 
bölgelerden de oynanabilir (A-B v.b.). Pas sayısı 
sınırlandırılabilir
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Yarı saha uygulamaları

Şekil 8    Gizli oyuncuya Asist yapma oyunu-Varyasyon

A 07b.   Gizli oyuncuya Asist yapma oyunu

Açıklama

Hücum takımı atış yapacak oyuncuyu daha 
önceden belirleyerek Antrenöre söyler. 
Bu oyuncuya atış yaptırılmaya çalışılır. 
5 hücumdan sonra diğer grupla görev 
değişikliği yapılır.

Anahtar Noktalar

Savunma takımı bu oyuncuyu tahmin 
etmeye çalışırken hücum oyuncuları da 
dikkati diğer oyuncuların üstüne çeker.

Varyasyonları

Bu oyun 3:3/4:4/5:5 oynandığı gibi değişik 
bölgelerden de oynanabilir (A-B v.b.). Pas 
sayısı sınırlandırılabilir

Yarı saha uygulamaları

Şekil 9    En çok 6 pas yapabilirsin oyunu

A 08.  En çok 6 pas yapabilirsin oyunu

Açıklama

4 ile 5 savunmaya karşı 4 ile 5 hücum oyuncusu 
bulunur.
5 ataktan sonra görev değiştirilir.

Anahtar Noktalar

Bu oyun hücum oyuncuları  “pasif oyun” kuralına 
uygun biçimde en çok 6 pas yaparak atış pozisyonu 
bulmaya çalışırken , savunma oyuncuları da 
bu durumu kendi yararlarına gelecek biçimde 
faul yaparak ve/veya hücum oyuncularının kötü 
pozisyondan atış yapmasını sağlamak için çalışır.

Varyasyonları

Bu oyun 4:4/5:5/6:6 / çoklukta ve azlıkta hücum 
biçiminde oynanabilir. 
Alan küçültülebilir. Savunma ya da hücum için 
durum zorlaştırılır.
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Yarı saha uygulamaları

Şekil 10    Top bırakma ya da kale atışı oyunu

A 09.  Top bırakma ya da kale atışı 
oyunu 

Açıklama

Oyun iki yarı sahada bağımsız olarak 
oynanır (6:6). 3 metre genişliğinde konilerle 
oluşturulan kaleler yapılır. Takımlar 
paslaşarak karşı takımın savunduğu 
konilerin arasındaki çizginin arkasına top 
bırakmaya çalışırken aynı zamanda kale 
atışı da yapabilirler. Savunma takımı topu 
kazanırsa en az 5 pas yapmak zorundadır.

Anahtar Noktalar

Hücum oyuncuları sürekli yön 
değiştirebilirken savunma grubu bu yön 
değişikliklerine hazır olmalıdır

Varyasyonları

1. Top sürme yok        2. Top sürme var
3. Tip yapmak var        4. Aynı kişiyle ardışık 
olarak paslaşılır/ paslaşılmaz
5. Top elinde olan oyuncuya rakip değerse 
topu kazanır
6. Top elinden düşerse/çizgilerden dışarı 
çıkarsa/kale sahasının içine girerse karşı 
takıma geçer.

Yarı saha uygulamaları

Şekil 11    Balık ağı oyunu

A 10.  Balık ağı oyunu 

Açıklama

Değilen kişi ağa eklenir

Anahtar Noktalar

Antrenörler küçük yaş gruplarıyla 
oynadıkları bu oyunda sporculara 
aşağıdaki soruları sorabilir.
a. Balığı yakalamak için neler yapılabilir?
b. Ağ büyüdükçe ne gibi zorluklar çıkabilir?
c. Çıkan sorunları yönetebilmek için nasıl 
davranmalı?

Varyasyonları

Ağ büyüdükçe alan genişletilebilir
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Yarı saha uygulamaları

Şekil 12    İki yarı sahada küçük kalelere gol atma oyunu

A 11.   İki yarı sahada küçük kalelere gol 
atma oyunu

Açıklama

Grup 2 takıma ayrılır. Belirlenmiş kalelere 
gol atmaya çalışır.
Gol olması için paslaşma sırasında bir 
oyuncunun belirlenmiş olan kalenin 
arkasına geçip arkadaşından gelen topu 
yakalaması gerekir. Bu oyuncu sürekli aynı 
kişi olamaz.

Anahtar Noktalar

Antrenör özellikle küçük yaş gruplarında, 
hücum ve savunma oyuncularının 
yapmış oldukları hatalarda zaman zaman 
durdurulup, “Başka ne yapabilirdin?” sorusu 
yöneltilir.
Oyun sırasında 2 dakikalık ara verilerek 
savunma ve hücum oyuncularının 
karşılaştıkları zorluklar ve ne yapmaları 
gerektiği konusunda sorular sorulur. 
Sürekli aynı kişilerin yanıt vermeleri 
engellenmeli, daha edilgen duranlar 
desteklenmelidir.

Varyasyonları

Adam adama savunma yapılabilir  -pas 
sayısı sınırlandırılabilir.

Yarı saha uygulamaları

Şekil 13    6’ya 4  / 5’e karşı 3 savunma oyuncusuna
4 pasta hücum oyunu

A 12.  6’ya 4  / 5’e karşı 3 savunma oyuncusuna 4 
pasta hücum oyunu

Açıklama

Çoklukta hücum
Hücum takımı 3 ya da 4 pastan sonra kale atışı 
yapmak zorundadır.

Anahtar Noktalar

Hücum oyuncuları hızla yön ve ritim değiştirerek 
atak yaparken savunma oyuncuları hücum için zor 
koşullarda atış yapmalarını sağlamalı
Hücum oyuncuları için zaman baskısı yaratılırken, 
savunma oyuncuları için alan baskısı yaratılır.

Varyasyonları

Antrenör seçtiği bir oyuncuya pası atarak oyun 
başlayabilir.   Alan daraltılabilir
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Yarı saha uygulamaları

Şekil 14     İki alanda 2:2/3:3 Oyun

A 13.   İki alanda 2:2/3:3 Oyun

Açıklama

Alan ikiye bölünür.
Her grup kendi alanında hücum yapar. En çok 4 
pastan sonra kale atışı yapar ya da karşıdaki alana 
pas atar.  
Atılan goller sayılır.
2 dakika sonra takımlar yer değiştirir.

Anahtar Noktalar

Hücum için düz-ters yükleme ve çapraz geçişler 
yapılırken savunma oyuncuları karşı alandan 
gelecek toplar için pas arasını düşünebilir.

Varyasyonları

Pas sayısı azaltılıp çoğaltılabilir

Yarı saha uygulamaları

Şekil 15     Diğer alana geçebilirsin Oyunu

A 14. Diğer alana geçebilirsin Oyunu 

Açıklama

Oyun alanı ikiye bölünür. 
Birinci alanda 2:2 oynanır. Gol olursa diğer alanda 
yeni bir hücum başlatılır
Hücum oyuncularından yalnızca biri pas verdikten 
sonra diğer alana geçerek çoklukta hücum 
yapabilir.
Ancak tek pas hakkı vardır. Pas aldıktan sonra 
kale atışı ya da pas verir. Pas alan kişi atış yapmak 
zorundadır. 
Goller sayılır.
5 hücum sonra görev değişir.

Anahtar Noktalar

Savunma oyuncuları için alan baskısı, hücum 
oyuncuları için zaman baskısı yaratılır.

Varyasyonları

Grup hücumlarında pas sayısı sınırlanabilir
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Yarı saha uygulamaları

Şekil 16     Savunma oyuncularının bir bölgede çoğunluğa ulaşması

A 15.  Savunma oyuncularının bir bölgede 
çoğunluğa ulaşması

Açıklama

4:4 oynanır.
Oyun alanı 3’e bölünür.
Yalnızca kanatta savunma yapan oyuncular ortada 
savunma yapan oyunculara yardım edebilir.
Hücum oyuncuları kendi alanlarının dışına çıkamaz.
5-6 ataktan sonra görev değişilir.
Savunmalar sayılır. 7metre ve 2 dakika olmayan 
fauller başarılı savunma olarak sayılır.
2 dakika alan oyuncu kanat oyuncusu ise orta 
savunmacılardan birisi kanada geçer. Bir hücumu 
karşı takım 4’e 3 yapar.
7 metre olursa hemen atış kurallara uygun biçimde 
yapılır. 

Anahtar Noktalar

Savunma oyuncuları faulle oyunu kesmeye çalışır. 
Pas arası yapılabilir.
Hücum oyuncuları da hızla paslaşarak kanat 
oyuncularına gol pozisyonu yaratabilir.
1:1 oynanabilir

Varyasyonları

Süre; antrenman yüklenmesi ve yaşlara göre 
değerlendirilebilir.
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B 01-15   Tam saha uygulamaları

Tam saha uygulamaları

Şekil 17     2:2   Tam Saha Oyun

B 01.    2:2   Tam Saha Oyun

Açıklama

16 saha oyuncusu ile 8-8 iki grup oluşturulur.
2 ye 2 grup hücumuyla başlar.
Eğer savunma takımı topu kazanırsa hızlı hücum 
yapar. Gol yerlerse hızlı santra ile hızlı hücum 
yaparlar. Diğerleri savunma yapar.
Bu atak bittikten sonra diğer 4’lü grup aynı oyunu 
oynar.
Tüm grup oyunu oynadıktan sonra diğer kale 
bölgesinde oyun yeniden başlar.
Atılan goller sayılır.

Anahtar Noktalar

Takımların düzeyine göre; 4- 5 set uygulanabilir. 
Hücumun hızlı yapılması istenir. Savunma her 
zaman kale ile top arasında olmalıdır

Varyasyonları

Bu oyun alanı daraltılarak uygulanabilir. Saha 
bölünerek uygulanabilir.

Tam saha uygulamaları

Şekil 18    3:3  tam saha oyun

B 02.  3:3  tam saha oyun 

Açıklama

Yukarıdaki oyun 3:3 oynanır

Anahtar Noktalar

Takımların düzeyine göre; 4- 5 set 
uygulanabilir. Hücumun hızlı yapılması 
istenir.
Hem savunma hem de hücum için; 
öncelleme, zamanlama ve  yardımlaşma 
öncelik taşır.

Varyasyonları

Bu oyun alan daraltılarak –farklı 
bölgelerde uygulanabilir.
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Tam saha uygulamaları

Şekil 19    4:4:4 Oyun

B 03.   4:4:4 /3:3:3 Oyun 

Açıklama

Bir sahada 4:4 oyun oynanır. Savunma 
topu kazanır ya da gol yerse hızlı atak 
gerçekleştirir. Hücum takımı gol attıktan 
ya da topu kaybettikten sonra orta 
çizgiye kadar karşı takımın hızlı atağını 
engellemeye çalışır. Engelleyemez ise; 
karşı alanda savunma yapan takıma 
karşı grup taktikleri ile hızlı atağı 
sonuçlandırırlar. Gol olsa da olmasa da bir 
kez daha yerleşik savunmaya karşı yerleşik 
gurup hücumu gerçekleştirirler.
Aynı oyun diğer yöne uygulanır.

Anahtar Noktalar

Bu çalışmada grup hücum ve savunma 
taktikleri uygulanır. Antrenörün görevi  
sporcuların hem teknik hem de taktik 
eksikliklerini belirleyip bunu uygun biçimde 
yeni oyun ve alıştırma organizasyonları  
gerçekleştirebilir.

Varyasyonları

Ofansif ya da defansif savunma ile 
çeşitlendirilebilir
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Tam saha uygulamaları

Şekil 20    4:4:4 Gol Atan Çıkar Oyunu

B 04.   4:4:4/3:3:3 Gol Atan Çıkar Oyunu 

Açıklama

A –B takımları Oynar. B takımı gol atarsa 
dışarı çıkarken “C” takımı hızla gol 
atılmayan alana savunma yapmak için 
girer. A takımı hızlı santra yapar.
“B” takımı gol atamaz ise oyun devam 
eder(A takımı hücum yapar). A takımı B 
takımına gol atarsa bu kez A takımı hızla 
dışarı çıkarken “C” takımı diğer alanda 
savunma yapmak için içeri girer.
Gol olursa “Hızlı santra” yapılır. Gol olmaz 
ise; Hızlı Hücum/Gelişmiş Hızlı Hücum ya 
da yerleşik hücumu seçebilirler.

Anahtar Noktalar

Süre antrenman düzeylerine göre 
ayarlanır. Hücum takımı hem kendi hem 
de savunma takımının yorgunluk düzeyine 
göre hızı ayarlayabilmelidir.

Varyasyonları

Değişimler Hentbol değişim alanlarından 
yapılabilir.
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Tam saha uygulamaları

Şekil 21    Azlıkta Hücumda “Boş Kale” (Empty Goal) Oyunu

B 05.  Çoklukta Hücum ve Azlıkta 
Hücumda “Boş Kale” (Empty Goal) Oyunu

Açıklama

3:4 Hücumda kaleci hücum oyuncusu ile 
yer değiştirir. 
Atak sonucu gol olabilir-topu rakip 
kazanabilir. Bu durumda kaleci oyuncu 
hemen değişmeli. 

Anahtar Noktalar

Kale bir an boş kalacağından buna ilişkin 
stratejiler geliştirilmelidir.
Gol oldu; karşı takım hızlı santra/önlem al/ 
Stratejileri tartış
Gol olmadı; kaleden kaleye atış/Neler 
yapılabilir?..
 Diğer takım çoklukta hücum yapar. 
Attıkları goller sayılır. 6 oyun sonra görev 
değiştirilir.

Varyasyonları

Alan daraltılabilir (½ ya da ¾ ). Oyuncu 
sayıları arttırılabilir.
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Tam saha uygulamaları

Şekil 22    Boş Kale (Empty Goal) oyununda çoklukta hücum oyunu

B 06. Boş Kale (Empty Goal) oyununda 
çoklukta hücum oyunu

Açıklama

4:4 oyunda kaleci bir hücum oyuncusu ile 
yer değiştirir ve çoklukta hücum yapılır 
ancak kale boş kalır.
5:4 hücumda(Boş Kale) hücum taktikleri 
uygularken. Savunma oyuncuları da 
buna ilişkin savunma stratejileri uygular. 
Savunma topu kazanırsa boş kaleye atış 
ya da hızlı hücum yapar. Gol olursa hızlı 
santra yapılır. Hiçbirisi yoksa bu kez bu 
takım” boş kale “ oynar. 
Attıkları goller sayılır
6 oyun sonra görev değiştirilir.

Anahtar Noktalar

Kale bir an boş kalacağından buna ilişkin 
hücum ve savunma takımları stratejiler 
geliştirmelidir.

Varyasyonları

Oyun; zaman ya da sayıyla uygulanabilir. 
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Tam saha uygulamaları

Şekil 23    Korfbol’dan uyarlanmış oyun

B 07.  Korfbol’dan uyarlanmış oyun

Açıklama

Takımlar iki gruba ayrılır (A1+A2/B1+B2). A1 
ile B1; 3:3/2:2 oynar, gol oldu ya da olmadı, 
A1 orta çizgiye kadar paslaşarak gelmeye 
çalışırken, B1 savunma yapar. A1 topu A2’ye 
geçirir. Bu kez A2 takımı  B2’ye hücum 
yapar. Böylece oyun devam eder.

Anahtar Noktalar

Hücum oyuncuları her iki alanda da yön 
değiştirirken savunma oyuncuları da 
zaman zaman savunma stratejilerini 
değiştirirler 

Varyasyonları

Her 3  ataktan sonra görev değişikliği 
yapılır.
Adam adama ve bölge savunmaları 
uygulanır.
Alan değişikliği yapılır.
Pas sayısı sınırlanır(en çok 5 pastan sonra 
kale atışı ve/veya 3 pasta topu karşı 
alandaki kendi takım arkadaşlarına atma v.b.)
Top sürme yasaklanır.



132

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

Tam saha uygulamaları

Şekil 24    Savunmalı Tek uçlu hızlı hücum

B 08.  Savunmalı Tek uçlu hızlı hücum

Açıklama

Takımlar iki eşit takıma ayrılır. Kanatlarda 
yer alırlar.
Herkeste top var.
Kale atışı yapıldıktan sonra diğer takımdan 
bir oyuncu hızlı hücuma çıkar.
Atış yapan geriye koşarak topu çelmeye 
çalışır.

Anahtar Noktalar

Kaleci oyuncu işbirliğine dikkat 
çekilmelidir. Kalecinin topu atış açıları ve 
yönü hem savunmanın hem de hücum 
oyuncularının yer ve hızlarına bağlı olduğu 
sorulan sorularla farkındalıkları arttırılır.

Varyasyonları

Eğer 4 kaleci varsa pası savunma 
yapmayan  kaleciler atabilir.
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Tam saha uygulamaları

Şekil 25    Savunmalı iki uçlu hızlı hücum yarışması

B 09.  Savunmalı iki uçlu hızlı hücum 
yarışması

Açıklama

B grubu hızlı hücum sonucu kale atışı 
yaptıktan sonra çaprazdaki konilerin 
arkasından geçerek savunmaya koşarlar.
 A grubu oyuncuları kaleye atıldıktan sonra 
hızlı hücuma koşabilirler.
Kaleci hızlı hücum pasını isabetli atamazsa 
hücum oyuncuları yine kendilerine göre 
çaprazdaki konilerin arkasından geçmek 
zorundadırlar. Bu durumda rakip takım 
hücum takımının topu kesin olarak 
tutamayacağını gördükleri anda hücuma 
çıkabilirler.
Uygulama her grubun 3-4 kez atak 
yapması ile sonuçlanır
Atılan goller ve iyi yapılan savunmalar 
sayılır.

Anahtar Noktalar

Kaleci oyuncu işbirliğine dikkat 
çekilmelidir. Kalecinin topu atış açıları ve 
yönü hem savunmanın hem de hücum 
oyuncularının yer ve hızlarına bağlıdır. 
Kaleci boş olan oyuncuya pas atmalıdır.

Varyasyonları

Hücum ve savunma sayıları arttırılabilir
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Tam saha uygulamaları

Şekil 26     3:3 Tam saha oyun

B 10.  3:3 Tam saha oyun

Açıklama

İki takım yerleşik olarak 3’e 3 oynarlar.
Savunma yapan takım gol yer ya da topu 
kazanırsa hızlı hücum ya da gelişmiş hızlı 
hücum yapar. 
Hızlı hücum ya da gelişmiş hızlı hücumdan 
gol atarsa bir de yerleşik hücum yapma 
hakkı kazanır. 
Bu iki grup gidiş dönüş olarak oynadıktan 
sonra diğer grup başlar.
Goller sayılır.

Anahtar Noktalar

Tüm grup ve hücum taktikleri denenir.

Varyasyonları

Alan daraltılıp genişletilebilir.
Alanlar değiştirilebilir.

Tam saha uygulamaları

Şekil 27     4:4 Tam saha oyun

B 11.   4:4 Tam saha oyun

Açıklama

4:4 Hücum savunma oynanır
Savunma yapan takım gol yerse hızlı 
santra yapar. 
Gol olmaz ise Hızlı Hücum ya da Gelişmiş 
Hızlı Hücum yapar.
Diğer grup savunma yapar.
Goller sayılır.

Anahtar Noktalar

Tüm grup ve hücum taktikleri denenir. Hızlı 
oyun stratejileri denenirken savunma da 
çözüm yolları arar.

Varyasyonları

Alan daraltılıp genişletilebilir.
Alanlar değiştirilebilir.
Kanat bölgesi kullanılabilir
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Tam saha uygulamaları

Şekil 28     Tam saha 4:4 oyunda birer oyuncu savunma – hücum oynar

B 12.   Tam saha 4:4 oyunda birer oyuncu 
savunma – hücum oynar

Açıklama

4:4 Hücum savunma oynanır
Hücum sona erince her iki takımdan birer 
oyuncu değişir.
Gol olursa Hızlı Santra, olmaz ise Hızlı 
Hücum-Gelişmiş Hızlı Hücum uygulanır.

Anahtar Noktalar

Antrenör savunmanın yanlış 
değişimlerinde gol yeme tehlikesinin 
ortaya çıkabileceği farkındalığını artıracak 
yaklaşımlarda bulunabilir

Varyasyonları

Hızlı hücumdan gol olursa aynı takım 
yerleşik hücum yapabilir

Tam saha uygulamaları

Şekil 29    Azlıkta savunma çoklukta Hızlı santra ya da Gelişmiş Hızlı Hücum

B 13.  Azlıkta savunma çoklukta Hızlı 
santra ya da Gelişmiş Hızlı Hücum

Açıklama

Takımlar A ve B olarak ikiye ayrılır.
Önce A grubundan 2 oyuncu B grubundan 
1 oyuncuyla 2:1 oynar. Atıştan sonra bu iki 
kişi savunmaya koşar. B grubundan sağ ve 
sol kanatta bulunan oyuncular savunma 
yapan kişiyle birlikte Gol olduysa hızlı 
santra, olmadıysa gelişmiş hızlı hücuma 
çıkarlar( 3:2 ).
Yenilen goller ve atılan goller sayılır.
Grup sayısına uygun biçimde  8-10 atak 
yapılır.
A ve B grubu görev değişir.

Anahtar Noktalar

Azlıkta savunmanın ve çoklukta hücumdaki 
bireysel ve grup taktik davranışlara dikkat 
çekilir.

Varyasyonları

5’e 3 atak yapılabilir. Alan genişletilebilir.
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Tam saha uygulamaları

Şekil 30    Bölünmüş alanda 3:3 ve 2:2 bölge ve  adam adama savunma

B 14.  Bölünmüş alanda 3:3 ve 2:2 bölge ve 
adam adama savunma

Açıklama

A grubu A1+A2 olarak hücum ederler. B1 
ve B2 grubu da adam adama savunma 
yaparlar. Gruplar kendi alanlarında 
oynamak zorundadır. 3’lü grup 3, 2’li grup 
en çok 2 pas yapabilir. 6. pastan sonra 
kale atışı yapılmak zorundadır.
Goller sayılır.
Savunma grubu topu çelerse “1” puan 
kazanır. 
Her ataktan sonra oyun diğer grup 
tarafından orta çizgiden başlatılır.
Her grup “5” hücum yapar.

Anahtar Noktalar

Adam adama ve bölge savunmasının ve 
hücumun avantaj - dezavantajlarının 
farkına varma

Varyasyonları

Oyun 3 +1 /  4+1 / 4+2 v.b. biçimde alanlar 
daraltılıp genişleterek çeşitlendi-rilebilir. 
Pas sayıları arttırılabilir.
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Tam saha uygulamaları

Şekil 31     Gittiğim yere git oyunu ve birebir hücum-savunma

B 15.  Gittiğim yere git oyunu ve birebir 
hücum-savunma  

Açıklama

5-5/4-4 metreden oluşan iki kare konilerle 
oluşturulur.
İki kişi kendi karelerinin içine girer.
Bir kişinin hızlı biçimde konilere yön 
değiştirerek koşmasını diğer kişi izler
20-25 saniye sonra antrenör topu yere 
bırakır
Topu alan kişi hücum, diğeri savunma 
yapar
Grup çalışmayı bitirdikten sonra görev 
değişikliği yapılır

Anahtar Noktalar

Antrenör, zaman baskısı-topu sessizce 
yere bırakarak algı ve birebir oyunda 
aksiyon baskısı yaratır.

Varyasyonları

Takımın düzeyine göre süre azaltılıp 
çoğaltılabilir
Yalnızca kayma adımı yapılabilir.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Hentbolda yüksek performansı gerçekleştirmek için motorik, teknik, taktik, psikolojik etkenler önemlidir. Son 
yıllarda oyun kurallarında yapılan değişikliklere bağlı olarak hentbol daha hızlı oynanmaya başlanmış ve bu 
etkenlerin önemi de artmıştır. Hızlı oynanan oyuna fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi uyum sağlamak maç-
ların kazanılmasında önemli bir etken haline gelmiştir. Sporcuların bu uyumu en iyi şekilde gerçekleştirmeleri 
için antrenörler tarafından iyi antrene edilmeleri gereklidir. Antrenörler Hentbol öğretiminde farklı öğretim 
yöntemlerini kullanılabilmektedirler. Kullanılan yönteme bağlı olarak da hızlı ve etkin bir oyun ortaya koyma 
düzeyi değişebilmektedir. Dorak ve ark., 2018 yılında Hentbol öğretimine ilişkin olarak yaptıkları bir çalışmada 
Doğrudan Öğretim Yöntemi ve Taktik Oyun Yaklaşımını ele almışlardır ve her iki öğretim yönteminin de hem 
devinişsel hem de bilişsel alanda gelişim sağladığını öne sürmüşlerdir. Ancak oyun performansı alanında Tak-
tik Oyun Yaklaşımının, Doğrudan Öğretim Modeline göre daha çok etkin olduğu saptanmıştır. Özellikle taktik 
oyun yaklaşımı grubunun, karar verme, destek ve beceri gelişimi boyutlarında daha çok başarılı olduğu belir-
lenmiştir. Bu sonucun, Taktik Oyun Yaklaşımı modelinde hentbol branşına özgü oyunların daha çok oynanması, 
problemlerin çözümünde sporculara fırsatlar tanınması ve karar vermeye teşvik edilmeleri ile ortaya çıktığı 
düşünülebilir. Taktik Oyun Yaklaşımı ve hentbole özgü oyunlar ile müsabaka ortamlarının antrenmanlarda 
deneyimlenmesi sağlanarak sporcuların antrenmanda gösterdiği performansı maça yansıtması kolaylaşır. 
Böylece antrenmanda iyi performans göstermesine rağmen müsabaka sırasında istenilen performansa ulaş-
makta güçlük çeken sporcuların bu olumsuz durumun üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. 

Sonuç olarak, Hentbole özgü oyunların sporcuların karar verme, savunma ve hücum oyuncusunun toplu ve 
topsuz hareketlerini önceleme, algılama ve hızlı düşünme gibi psikolojik performans becerileri geliştirilebilir. 
Tüm bunların gerçekleşebilmesi için antrenmanlarda hentbole özgü oyunların sıklıkla uygulanması önemlidir. 
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Mini Hentbol 
ÖZET

Mini hentbol; çocuklarda koordinasyon, çeviklik, sürat, esneklik (hareketlilik) gibi motorik özeliklerinin gelişi-
mine paralel, hentbol oyun kurallarının, felsefesinin yanı sıra, zihinsel gelişim ve fairplay ögelerinin öğretildiği 
temel eğitim aşamasıdır. Özellikle hentbol öğretiminin yanında çocuklara hareket eğitiminin verildiği, toplu 
veya topsuz oyunların çokça oynatıldığı, eğlenerek hentbol kurallarının öğretildiği, yine birçok çocuğun ilk defa 
sporla tanıştığı hentbolun en eğlenceli bölümüdür. Bu çalışmanın amacı; dünyada farklı şekillerde uygulanan 
ve oynatılan mini hentbolun, Türkiye uygulaması ile ilgili örneklerle beraber nasıl kurgulanması gerektiğinin 
tartışılarak geliştirilmesi ve ileride otomatik beceri olarak beklenen hentbol yetilerinin alt yapısının oturtul-
masıdır. Araştırma grubu; 8-12 yaş aralığında15 kadın sporcudan oluşmuştur. Katılımcılardan egzersizler ön-
cesinde "VELİ ONAY FORMU"  doldurtularak alınmıştır. Mini hentbolun geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, 
bireysel sporcu gelişimi için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına 
yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Gerek modern hentbolun doğasına, gerekse de hareket eğitimine yönelik 
toplam 32 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Üst yapıların sporcu kaynağı 
olan mini hentbolda doğru eğitimi alan bir sporcu tüzelde takımına genelde de ülke hentboluna büyük katkı 
sağlayacaktır.Ülke hentbolunun istenilen seviyeye gelmesi için mini hentbola gereken önem verilmeli, bir 
sistem oluşturulmalı ve bu sistem Türkiye Hentbol Federasyonun alt yapı programına alınarak ülke geneline 
yansıtılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mini Hentbol, Oyun Kuralları, Felsefesi 

Mini Handball  
ABSTRACT

Mini team handball is a fundamental training stage where children are taught the rules of the handball 
game and its philosophy, mental development and the elements of fair play, parallel to the development of 
motoric features like coordination, agility, speed, and flexibility (mobility). Especially, along with the teaching 
of handball, it is the most fun part of handball where children are given movement education, made to play 
games with or without balls much, and are taught the rules of the handball game and also many children 
meet with the sports for the first time. The purpose of this study is to develop mini handball, which is played 
and applied in different ways across the world, by discussing how it should be set up, with examples of its 
practice in Turkey, and to constitute the infrastructure of handball competences, which is expected to be 
an automatic ability in the future. The sample group consisted of 15 female players aged 8-12. Before the 
exercises, a “PARENT APPROVAL FORM” was obtained from the participants. This study, which was conducted 
for the development of mini-handball, is an action research for configuring appropriate exercises ranging 
the simple to the complex for individual player development. A total of 32 exercises for both the nature 
of modern handball and movement training were mentioned theoretically and presented visually. A player 
who receives the right training in mini handball, which is the source of the players of the superstructures, 
will make an important contribution to his team in entity and the country handball in general. To reach the 
desired level of country-handball, the required importance should be given to mini team handball, a system 
should be created, and this system should be involved into infrastructure program of Turkey Handball Fede-
ration for its reflection across the country.

Keywords: Mini Handball, Game Rules, Philosophy
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GİRİŞ
1. Mini Hentbol
Takım sporlarında üst düzeyde başarı sağlamak istiyorsak alt yapıya önem vermek zorundayız. Bunu yap-
mayan kulüplerin zamanla daha alt liglere düştükleri görünmektedir. Alt yapıların oyuncu kaynağı olan Mini 
hentbolun önemini daha iyi kavramalı ve bilimsel bir sistem içinde çalışmalıyız. Hentbolda başarılı ülkelerin 
sistemleri incelediğinizde, başarılı olmada ki en büyük etkenin alt yapılara verdikleri önem ve belli bir sistem 
çerçevesinde çalışma olduğu görülmektedir. Alt yapılarda görev yapacak antrenörlerin eğitimleri ne kadar 
önemli ise uygulayacakları sistem de bir o kadar önemlidir. Eğer Dünya hentbolunda yerinizi almak istiyorsa-
nız mini hentbola gereken önemi vermek zorundasınız.

1.1 Mini Hentbol Nedir? 
Bir Çocuğun koordinasyon, çeviklik, sürat, esneklik (hareketlilik) 
gibi motorik özeliklerinin gelişiminin yanında, hentbol oyun kuralla-
rını, felsefesini, mental eğitim ve fairplay’in öğretildiği hentbolun en 
önemli safhasıdır. Bu yaş grubunda diğer takım sporlarına göre öğ-
renilmesi en kolay branş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hentbol 
öğretiminin yanında çocuklara hareket eğitiminin verildiği, toplu 
veya topsuz oyunların çokça oynatıldığı, eğlenerek hentbol kuralla-
rının öğretildiği, yine birçok çocuğumuzun ilk defa sporla tanıştığı 
hentbolun en eğlenceli bölümüdür.                                                                        

                                                                                                                                               
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  Şekil 1. Mini hentbol

1.2 Mini Hentbol Nasıl Oynanır?
Mini hentbol oynama yaşı ülkeler arasında farklılık gösterse de genel olarak 8-12 yaş aralığındaki oyuncularla 
oynanmaktadır. 1 kaleci 4 saha oyuncusu olmak üzere toplam 5 oyuncu sahaya çıkar.  Oyuncular kız ve erkek 
olmak üzere karma yapılabilir. Oyuncular arasında kasıtlı fiziksel temastan kaçınılır. Mini hentbol oynayarak 
çocuklar, kuralları anlamayı ve onları kabul ederek oynamayı öğrenirler. Bu yaş grubundaki çocuklar kendi 
yeteneklerini keşfederler ve oyunlarla bu yeteneklerini ortaya koymaya çalışırlar. Mini hentbol kendi içinde 
acemi düzey (6-8 yaş), orta düzey (8-10 yaş) ve üst düzey (10-12 yaş)  olarak üç bölüme de ayrılabilir.

1.2.1 Mini Hentbolda Savunma: Savunma yapmaya sadece kale alanı çizgisi (4,5 m) ve serbest atış çizgisi (5,5m) 
(kırmızı alan) arasında savunma yapmaya izin verilir. Eğer serbest atış çizgisi yoksa dış kale çizgisinden 5,5 m 
ileride bir çizgi oluşturulur ve bu alanda (yeşil alan) savunma yapmaya izin verilir. Diğer ülkelerde ise iki kale 
alanı hariç tüm sahada savunma yapmaya izin verilir.
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Şekil 2. Hentbol Oyun Sahası

1.2.2 Mini Hentbolda Hücum:  Hücum 9 m alanı içinde ( sarı alanda )yapılır. Oyuncular topu kaptırmadan karşı 
kaleye hücum etmeye çalışırlar. Oyundan çok oyuncuyu kazanmayı felsefe edinen mini hentbolda skor her 
zaman ikinci planda tutulmaktadır. 

1.3 Mini Hentbolun Felsefesi: Mini hentbolun felsefesinin temelini oyunlarla eğitim ve eğlenereköğrenme 
oluşturmaktadır. Maçı kazanmaktansa insanı kazanmanın önemli olduğu mini hentboldaçocukların doğal ha-
reketlerini ön planda tutarak yeteneklerini keşfetmesi sağlanmaktadır.

a-Çocukların Motorik Özelliklerinin Oyunlarla Geliştirilmesi:  Çocukların doğal hareketlerini ön planda tuta-
rak, becerilerinin geliştirilmesi için oyunların planlanması;

•Koşma
•Atma
•Yakalama
•Tek ayak üzerinde sekme
•Denge
•Yalnız başına oynama
• Sıçrama
•Sekerek etrafında dolaşma
•Etrafında dönme
•Top sektirme
•Başkaları ile oynama ( İş birliği ve grup çalışmaları)vb.

b-Hentbolun oyun oynar gibi eğlenceli bir şekilde öğretilmesi: Hentbolun oyun kuralların ve temel bilgilerini 
oyunlarla destekleyerek eğlenceli bir şekilde öğretmenin yanında bu bölümde çocukların her zaman aktif 
olmaları ve hentbol topu ile daha fazla oynaması sağlanmalıdır.

•4 m çizgisi
•6 m çizgisi
•7 m çizgisi
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•9 m çizgisi (Serbest atış çizgisi)
•Oyun sahası
•Değişme alanı
•Top sürme ve hataları 
•Paslaşma
•3 adım -6 adım
•Kale sahasına girmeme vb.

c-Hentbol Müsabakalarının Yapılması ve Festivallerle Desteklenmesi: Yapılacak olan müsabakalarda kazan-
mak yada kaybetmek önemli değildir. Önemli olan çocukların kendi becerilerini ölçmesidir. Bu müsabakalar 
sonunda çocuklar hep olumlu düşünmeli ve kazanmanın yanında kaybetmenin de olumlu tarafını görmelidir. 
Bu yaş grubunda kazanmaktan çok fair play ve takım ruhu ön planda tutulmalıdır. Yapılacak festivallere ai-
lelerinde katılımları sağlanmalıdır.

Şekil 3. Antrenmanları oyun şeklinde organize etmeliyiz.

Şekil 4. Erken uzmanlaşmaktan kaçınmalıyız.
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Şekil 5. Çocuklarımıza değişik sporlarla tanışma imkânı vermeliyiz.

Şekil 6. Oyundan çok oyuncuyu kazanmak önemlidir.

Şekil 7. Velilerin hırsı genellikle çocukları motive eder.
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Şekil 8.Arkadaşlık ve fair play ruhunu mini hentbolda vermeliyiz.

2-Mini Hentbol Oyun Kuralları:

8-10 Yaşına kadar Kızlar ve Erkeler için: 
1 Kaleci 4 saha oyuncusu olmak üzere toplamda 5 oyuncu ile oynanır. ( Oyuncular kız veerkek olmak üzere 
karma yapılabilir.)

Şekil 9.Hentbol Saha Ölçüleri

• Sahanın ölçüleri:   13m x20 m
• Müsabaka süresi:  2 x10 dk. = 20 dakika
• Müsabaka mola sayısı: Her devrede 1 mola olmak üzere toplam 2 mola hakkı vardır. Mola süresi1 da-

kikadır.
• Mini hentbolun kuralları normal hentbol kurallarını temel alır ama teknik faullerle ilgili kurallar çocuk-

ların yaşlarına ve oyunlara katılımlarındaki becerilerine göre hakem tarafından ayarlanır.
• Savunma yapmaya sadece kale alanı çizgisi (4,5m) ve serbest atış çizgisi (5,5m) (kırmızı alan) arasında 

izin verilir. Eğer serbest atış çizgisi yoksa dış kale çizgisinden5,5 m ileride bir çizgi oluşturulur ve bu 
alanda (yeşil alan) savunma yapmaya izin verilir. Diğer ülkelerde ise iki kale alanı hariç tüm sahada 
savunma yapmaya izin verilir.

• Oyuncular arasındaki kasıtlı fiziksel temastan kaçınılmalıdır. 
• Mini hentbol maçlarında hakem yoktur. Ancak oyun esnasında çocukları eğiten ve onların kuralları 

anlamasını sağlayan bir antrenör vardır.
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3-Mini Hentbol Ekipmanları
Toplar: Mini hentbolda ülkemizde 0-1 numara top kullanılırken dünyada bu toplar çeşitlilik göstermektedir.

Şekil 10.Hentbol topları

  

Şekil 11.Hentbol topları

Kaleler

Şekil 12.Mini hentbol kale ölçüleri
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4. MİNİ HENTBOL ÖĞRETİM METODOLOJİSİ

4.1 Oyunlarla Öğrenme: Mini hentbolun her safhasında oyunlar ön planda olmalıdır. Çocukların kişisel bec-
erilerini, yeteneklerini geliştirecek oyunları planlamalı ve onları sıkmadan eğlendirerek öğretim ortamı 
yaratılmalıdır. Oyundan çok oyuncuyu kazanmayı hedefleyen eğitim programları ile çocuklara kazanma hırsı, 
fair play ruhu da verilmelidir. Unutmamak gerekir kioynatılacak oyunlar, çocukta arzu ve isteği artıracaktır. 
Böylece çocukların gelişimleri yanında hentbolu sevdirerek öğretme imkânı da bulunacaktır.

4.2 Güvenlik ve eğlence: Çocuklarımızın oyun oynayacakları ve eğitim programlarımızı yapabileceğimiz güven-
li bir ortam sağlamak zorundayız. Özellikle küçük yaşlarda hareket kontrol kabiliyetlerinin düşük seviyede 
olduğunu da bildiğimizden güvenli ortam mini hentbol için çok önemlidir. Mini hentbolda çocuklar kendi ye-
teneklerini keşfederler ve bu yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışırlar. Burada önemli olan çocukların bu 
yeteneklerini ön plana çıkarmalarına izin vermektir. Bu yüzden çalıştırıcılar adil olmak ve oyunları ona göre 
planlamak zorundadırlar. Kimin kazandığının önemli olmadığı bu yaş grubunda en önemli şey çocuklarımızın 
eğlenerek gelişimlerinin sağlanmasıdır.

4.3 Motivasyon: Çocuklar Küçük yaşlarda mini hentbol sayesinde belki de sporla ilk karşılaşmış olacak-
lardır. Yeni bir ortama girecek olan çocuklarımıza arkadaş edinebilecekleri eğlenceli pozitif bir spor ortamı 
oluşturmak çok önemlidir. Onların istekli olması ve eğlenmesi motivasyonlarını artıracaktır. Bu sebeple eğit-
im programlarını planlarken motivasyonlarını artıracak oyunları seçmeye özen göstermeliyiz. Çocuklarımızın 
büyüdükçe spor yapmaya devam edebilmeleri için onları her zaman motive etmeli ve kendilerine güvendiğimi-
zi söylemeliyiz. Aileleri de bazı oyunlara dâhil ederek çocukları cesaretlendirmeli ve oyundaki motivasyonlarını 
artırmayı planlamalıyız.

4.4 Coşkulu Antrenör: Geleceğin üst düzey hentbolcularını yetiştirecek olan ve alt yapılarda görev alacak 
antrenörlerimizinmini hentbol hakkında çok iyi eğitim almaları gerekmektedir. Çocuklarımızın hentbola de-
vam etmeleri ve elit sporcu olabilmeleri için alt yapıdaki antrenörlerimizin coşkulu, çocuğu seven, adaletli, 
yol gösterici, her konuda kendini geliştiren, ailelerle iletişimi güçlü ve yenilikleri takip eden kişiliklere sahip 
olmaları gerekmektedir.

5. MİNİ HENTBOL VE FAİR PLAY
Fairplay ve eğitim ilişkisi hareketli ve dinamik bir yapıya sahiptir. İlköğretim çağında okul ve kulüplerde ver-
ilebilecek fairplayruhu ileri safhalarda gençler, büyükler kategorisinde de devam etmelidir.Fairplay ruhunun 
insanlara kazandırılması için en etkili araç spordur. Bir hentbol müsabakası kazanma yada kaybetme gibi 
sonuçların yanında insanların arasında karşılıklı münasebet kurulmasını da sağlar.

Özellikle mini yaşlarda doğru fairplay terbiyesi alan bir sporcu bu ahlak disiplininihayatının başka faaliyetler-
inde de uygulayacaktır. Fair play hentbol sporu için tanımını yapmak gerekirse; doğru oyun, kurallara uyar-
ak oynamak, uygun davranış, yerinde davranış ve hakça mücadele etmek diyebiliriz. İşte tanımda belirtilen 
hususiyetlerin eğitiminiverebileceğimiz en uygun sporcu grubu mini hentbol eğitimi alan çocuklarımızdır. 
(ARIPINAR E. DONUK B. Fairplay Yayın Nu 881 Kültür Serisi 460 Ötüken)
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6. MİNİ HENTBOLA ÖZGÜ TEST ÖRNEĞİ

MİNİ HENTBOL –KURAL TESTİ

16 
 

Özellikle mini yaşlarda doğru fairplay terbiyesi alan bir sporcu bu ahlak 
disiplininihayatının başka faaliyetlerinde de uygulayacaktır. Fair play hentbol sporu için 
tanımını yapmak gerekirse; doğru oyun, kurallara uyarak oynamak, uygun davranış, yerinde 
davranış ve hakça mücadele etmek diyebiliriz. İşte tanımda belirtilen hususiyetlerin 
eğitiminiverebileceğimiz en uygun sporcu grubu mini hentbol eğitimi alan çocuklarımızdır. 
(ARIPINAR E. DONUK B. Fairplay Yayın Nu 881 Kültür Serisi 460 Ötüken) 

6. MİNİ HENTBOLA ÖZGÜ TEST ÖRNEĞİ 

MİNİ HENTBOL –KURAL TESTİ 

  A B C 

1 Aynı takımda aynı anda kaç 
oyuncuya izin verilir 7 5 8 

2 Aynı takımda hem kız hem de erkek 
oyuncuya izin verilir mi? Evet Hayır ? 

3 Savunma oyuncusu hücum 
oyuncusunu iterse karar ne olur? Hiçbir şey 7 metre Serbest Atış 

4 Mini hentbolda fair play ruhunun 
verilmesi doğru mudur? Hayır ? Evet 

5 Mini hentbol oyuncularının yaşı kaç 
olmalıdır? 8 Yaşına kadar 9-10 Yaş 11 Yaşından 

büyük 

6 
Bir mini hentbol oyuncusu 4 adım 
atarsaher zaman düdük çalmak 
doğru mudur? 

Hayır Evet ? 

7 Mini hentbol maçında golden sonra 
her zaman santra yapılmalı mıdır? ?  Hayır Evet 

8 Mini Hentbol saha ölçüsü hangisidir? 7mx10 m 13mx20m 20mx40m 

9 Kaleci kız yâda erkek olabilir mi? Evet ? Hayır  

10 Mini hentbol kale ölçüleri nelerdir? 150cmx200cm 200cmx300cm 160cmx240cm 

11 Mini hentbol maçı hakem olmadan 
oynatılır mı? ? Hayır  Evet 

12 Mini hentbol oyuncuları gençlerin 
topu ile oynar mı? Hayır ? Evet 

13 
Mini hentbol oyuncusu topu elinde 
5sn tuttuğunda her zaman düdük 
çalmak doğru mudur? 

? Hayır Evet 

(SteenHjorth, International HandballFederation) 

Doğru Cevaplar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
B A B C A A B B A C C A B 
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7. DÜNYADA MİNİ HENTBOL UYGULAMA ÖRNEKLERİ

17 
 

7. DÜNYADA MİNİ HENTBOL UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

HENTBOLDA YÖNLENDİRME VE YETENEK SEÇİM MODELİ 
( MarkoSibila -1997) 

 
Yaş kategori 

 
Evrensel ve 
özelleşmiş 

Antrenman işlemi 
 

 
Hentbola 

yönlendirme ve 
oyuncu rolleri 

işlemi 

 
 

Seçim işlemi 

 
18 Yaş  
üzeri 

 

 
Büyükler 

 

 
İşlevsel antrenman 

 A takımı için 
 

5.aşama 

 
18 Yaş  
17 Yaş 

 

 
 

Gençler 
 

 
Gelişmiş özel  

hentbol antrenmanı 

En uygun oyuncu 
pozisyon profiline 

yönlendirme  
( diğerlerini dikkate 

alarak ) 

Genç takım için 
 

4.aşama 

 
16 Yaş 
15 Yaş 

 

 
Yıldızlar 

 

 
Özel 

 hentbol antrenmanı 

 
Her oyun 

safhasında iki ya da 
üç oyuncu profiline 

yönlendirme 

Yıldız takım için 
 

3.aşama 

 
 

14 Yaş 
13 Yaş 

 

 
 
 

Küçükler 

 
Evrensel  

 hentbola özgü 
antrenman  

 
Oyuncu profilini 

gözlemek 
(farklı hücum ve 
savunma rolleri) 

 

Küçük takım için 
 
 

2.aşama 

 
12 Yaş 
11 Yaş 

 

 
 

Minikler 

 
Evrensel hentbol 

antrenmanı 
(örnek: savunma) 

 Minik takım için 
 

1.aşama 

 
10 Yaş 

 
 

 
Minikler 

(Erkeklerde9 yaş) 

 
Tanıtıcı hentbol 

antrenmanı 
(mini hentbol) 

 
Hentbol için uygun 

çocuk seçimi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Yönlendirme 

 

 

Motorik olarak 
hentbola yetenekli 

çocuklar 

International HandballFederation (Çeviri: Murat Bilge ) 
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18 
 

ADIM ADIM HENTBOL (EHF) 

BA
SA

M
AK

 
   

 
 
 

YAŞ 

ÇO
CU

KL
AR

  
İÇ

İN
 

ÇO
CU

KL
AR

LA
  

 
FELSEFE 

 
 

OYUN 
YARIŞMA İÇERİK YETENEK VE BECERİ 

 
 
 
 
I 

 
 
 
 

7 

 
 

Oyun  
arkadaşı 
olarak  

top 
tecrübesi 

 
 
 
 

Sahaya çıkartmak,  
Yardımda bulunmak 

 
 
 
 

Hazırlayıcı oyunlar 

 
 
 
 
 

Hayır 

 
 
Canlandırma 
*Top tecrübesi 
*Topla beraber tecrübe 
*Hareket 
koordinasyonu 
 

*Temel motor 
beceriler 
*Düşerek yapılan 
hareketler 
*Aktiviteler ve toplu 
hareketler 
*Hızlanma, 
yuvarlanma, 
yakalanma ve 
paslaşma oyunları 

 
 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
 

7-10 

 
 
 
 
 
 

Mini 
Hentbol 

 
 
 
 

Oyun grubundan 
 1 hakemle 

 
 
 
*4+1 Oyuncu 
*Küçük saha 
*2.40mx1.60m kaleler 
*0 Numara top 
*Mini hentbol 
festivalleri 

 
 
 

Evet 
 
 

Hayır 

 
 
Oyun 
*Motivasyon 
*Oyuncular ve sahayla 
temas 
*Çeşitli deneyimler 
*Sosyal aktiviteler ve 
deneyimler 

*Temel motor 
beceriler paslaşma, 
yakalama, bloklar 
*Boşluklara kaçma, 
topsuz gözlem, 
serbest koşu 
*Rakibe karşı 
uzaklık, pozisyon 
alma ve hareket 
etmeyle beraber 
oyun profillerini 
uygulama 
 

 
 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
 

10-12 

 
 
 
 
 
 

Temel 
Hentbol1 

 
 
 
 

Oyun grubundan  
1-2 hakemle 

Yetişkin yardımıyla 

 
 
 
*6+1 Geçiş 
*20mx40m saha 
*2mx3m kale 
* 1 Numara top 
*Kısa oyun süresi 
*Alternatif oyunlar 
 

 
 
 

Evet 
 
 

Hayır 

 
 
Maça Hazırlık 
*Yetişkin ant yok 
*Teknik Taktik beceri 
gelişimi 
*Fiziksel becerilerin 
gelişimi 
*Festivaller ve basit 
maçlar 

*Yaşa uygun olarak 
bilgilerin 
hatırlatarak diğer 
konulara geçiş 
*1-1 savunma 
hücum, ofansif 
defans, hızlı hücum, 
tüm pozisyonlarda 
oynama becerisi   
*Farklı hızlarda 
koşu, dayanıklılık 
egzersizleri, kendi 
vücut ağırlığı ile 
kuvvetlenme 

 
IV 

 
12-14 

 
Temel 

Hentbol2 

 
Oyun grubundan  

2 hakemle 
Yetişkin yardımıyla 

*6+1 Oyuncu  
*Kızlar 1 numara top 
*Erkekler 2 numara 
top 
* Kısaltılmış süre 

 
 

Evet 

 
Hazırlık/ Maç 

 
EHF Kurallarıyla 
Temel Hentbol 

 
V 

 
14 

 
Hentbol 

 
2 Hakem 

*6+1 Oyuncu  
*Kızlar 1 numara top 
*Erkekler 2 numara 
top 

 
Evet 

 
Antrenman / Maç 

 
Özelleştirilmiş 

Hentbol 
Antrenmanı 

International HandballFederation (Çeviri: Murat Bilge ) 
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8. OKULLARDA HENTBOL PROJE ÖRNEKLERİ

DANİMARKA MODELİ: 
• Okula tanınmış bir antrenör misafir öğretmen olarak davet edilebilir.
• Okuldaki hentbolcular birer hentbol elçisi yada misafir öğretmen olarak diğer öğrencilere ders vermede 
kullanılabilir.
• Okuldaki öğrenciler kulüplerin antrenmanlarına davet edilebilir.
• Öğrenciler heyecanlı bir maça davet edilebilir.
• Normal okul zamanlarında tüm öğrencilere yönelik hentbol festivalleri yada turnuvaları organize edilebilir.

HOLLANDA MODELİ: 
• Ünlü antrenör ve sporcularla okul gezileri yapılabilir.
• Küçük yada büyük yaş gruplarında okullar arası turnuvalar yapılabilir.
• Öğretmenlere yönelik uygulamalı kurslar verilebilir.
• Okuldaki yetenekli öğrenciler kulüplere yönlendirilebilir.

MACARİSTAN MODELİ: 
• DVD, Video, Broşür ile tanıtım yapıldıktan sonra ilgili beden eğitim öğretmenleri ile çalışılmaktadır.
• Daha çok eğlence amaçlı küçük çaplı oyunlardan başlayarak öğrenciler spora yönlendirilir.
• Okulda sınıflar arası turnuvalar düzenlenir.
• Kulüplerden gelen profesyonel sporcu ve antrenörlerle beraber okullarda hentbol tanıtımı yapılır.

İTALYA MODELİ: 
• 1.Grup ( Kız, Erkek ) 6-7-8 Yaş Okulda olumlu davranış değişikliği kazandırmak ve onları geliştirmek
• 2.Grup ( Kız, Erkek )  9-10 Yaş Amacı eğlenceye teşvik etmek, mutlu deneyimler sağlamak
• 3.Grup ( Kız, Erkek )  11-12-13 Yaş Motor becerilerinin gelişimi ve hentbola gelişim sağlamak (BİLGE M. 2007 
Avrupa Hentbolu Geleceğini Projelendiriyor )

YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Mini hentbolda hareket eğitimi ve hentbola özgü oyunlarla ilgili egzersizleri yapmak için 8-12 yaşlarında 15ka-
dın sporcukatılmıştır. Egzersizlerle ilgi 32 tane video çekimi Elazığ’da bulunan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor 
Kulübüne ait spor salonunda yapılmıştır. "Egzersizlere katılan sporculara "Veli onay formu"  doldurtulmuştur."

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir. (Karasar, 1994, sf:23).

Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır.

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanla-
rın da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için 
alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
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katılma ile “görüş birliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
var olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin 
çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (Kara-
sar, 1994, sf:27-28; Gökçe ve Çukurçayır, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede mini hentbolun geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

HENTBOLA ÖZGÜ OYUNLAR

Çizgide Kaç

Şekil 13

A 01 (Oyuncular hentbol çizgilerinin üzerinde dururlar)

Açıklama

Oyuncular tam sahada hentbol çizgilerinin üzerinde dağınık bir 
şekilde dururlar. Antrenör bir yada oyuncu sayısına göre birden 
fazla ebe seçer. Hentbol çizgileri üzerinde kaçan oyuncuları 
ebe yakalamaya çalışır. Yakalanan oyuncu ebe olur.

Anahtar Noktalar

Hentbol çizgilerinin dışına çıkılmaması

Varyasyonları

Toplu olarak da yapılabilir. Yakalanan oyuncu çizgi dışına 
çıkarılarak da yapılabilir.



160

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

Geç Kalan Ayakta Kalır

Şekil 14

A 02 (Oyuncular kale sahası içindedir)

Açıklama

Oyuncular kale sahası içerisinde dağınık bir şekilde hareketli 
top sürerler. Tüm oyuncular top sürerken birbirlerinin toplarını 
çelmeye çalışırlar. Komut ile karşıda belirlenen alanda 
antrenörün söylediği rakamın bir altı olacak şekilde grup 
oluşturup sırt sırta otururlar. Ayakta kalan oyuncular ceza alır

Anahtar Noktalar

Kale sahasının her bölgesinde top sürmeli, işaretten sonrada 
karşıya giderken top sürmeli, aynı kişiler grup oluşturmamalı

Varyasyonları

Topsuz şekilde de yapılabilir.

Bak Kaçıyor

Şekil 15

A 03 (İki Takım Oluşturulur)

Açıklama

Oyuncular A ve B olmak üzere iki takıma ayrılır. Yarı sahada 
kaçan A takımı oyuncularını B takımı oyuncuları top çevirerek 
topla dokunmaya çalışırlar. Ebelenen A takımı oyuncuları 
oyundan çıkarlar. Tüm oyuncular ebelene kadar oyun devam 
eder.

Anahtar Noktalar

Top çevirirken her an top gelecek şekilde dikkatli olunmalı
Ebelemeye çalışan oyuncu kaçan oyuncuları takip etmeli

Varyasyonları

Oyuncu sayısına göre top sayısı artırılabilir.
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Topu Bana Ver

Şekil 16

A 04 (Her grup üç kişidir)

Açıklama

Üçerli gruplar oluşturulur. İki kişi el ele tutuşurken üçüncü 
boşta kalan kişi top sürerek diğer iki kişiden kaçar. Elele 
tutuşan ebeler top süren arkadaşını yakalamaya çalışırlar. 
Top süren oyuncu devamlı değişir.

Anahtar Noktalar

Elele tutuşan oyucular kopmamalı

Varyasyonları

Sayıya göre grup sayısı artırılabilir.

Dikkat Değmesin

Şekil 17

A 05 (İki takım oluşturulur)

Açıklama

Oyunculardan eşit sayıda iki takım oluşturulur. A takımı 
paslaşarak B takımının kalesine çift elle gol atmaya çalışır. 
B takımı oyuncusu top elinde olan A takımı oyuncusuna 
dokunduğu an top B takımına geçer. Gol atan oyuncu kale 
sahasına giremez.

Anahtar Noktalar

Paslaşma anına top yere düşmez

Varyasyonları

Topu karşı kaleye atış şekilleri çeşitlendirilebilir.
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Kafa Gol

Şekil 18

A 06 (İki takım oluşturulur)

Açıklama

Oyunculardan eşit sayıda iki takım oluşturulur.  A takımının 
oyuncuları paslaşarak B takımının kalesine kafayla gol atmaya 
çalışırlar. Paslaşırken topun yere düşmesi durumunda top 
diğer takıma geçer. En çok gol atan takım kazanır.

Anahtar Noktalar

Tüm takım yarı sahayı geçmezse gol sayılmaz.
Kendi elindeki topa kafa atarak atılan gol sayılmaz.

Varyasyonları

Kale içinde oluşturulacak hedefler vurulur.

Arkadaşını Kurtar 

Şekil 19

A 07 (Oyuncular belirlenen çizgide beklerler)

Açıklama

Grup içerisinde bir oyuncu ebe olarak seçilir. Diğerleri belirli bir 
alanda ebeden kaçmaya çalışırlar. Kaçan tüm oyuncular aynı 
zamanda topla paslaşırlar. Ebe top elinde olan kişiye değemez. 
Topsuz oyuncu bulup değmeye çalışır. Ebelenecek olan oyuncu 
arkadaşları pas atarak kurtarmaya çalışır.

Anahtar Noktalar

Tüm oyuncuların hareketli olması sağlanır.

Varyasyonları

Top sayısı oyuncu sayısına göre artırabilir.
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Taşıma operasyonu

Şekil 20

A 08 (Oyunculariki eşit gruba ayrılır )

Açıklama

Oyuncular eşit iki gruba ayrılır ve her grubun karşısına üç 
halka bırakılır. Halkanın içerisine bir top bırakılır. Antrenörün 
işaretiyle en baştaki oyuncu gidip topu alıp bir sonraki halkaya 
götürür ve koşarak sıradaki arkadaşının eline vurarak onun 
çıkmasını sağlar. Onlarda bir sonraki halkaya topları taşır. 
Top ilk başladığı halkaya gelene kadar devam eder. Hızlı olan 
kazanır.

Anahtar Noktalar

Antrenörün işaretine dikkat edilmeli. Oyuncu eline değmeden 
sıradan çıkmamalı

Varyasyonları

Oyun top sürerek veya taşıma yapılarak oynanabilir. Halk sayısı 
artırılabilir.

Dikkat oyunu

Şekil 21

A 09 (Ortada daire oluşturulur)

Açıklama

Belirli sayıda oyuncular biraz büyükçe daire oluştururlar. 
Oyuncuların bazılarına top verilir. Top olan oyuncu daire içindeki 
oyunculara top atar. Topsuz oyuncular kimden top geleceğini 
bilmediği için toplu oyunculara dikkatle bakarlar. Top kendisine 
gelen oyuncu aynı şekilde topu aktarır.

Anahtar Noktalar

Topun atıldığı kişiye dikkat edilmeli

Varyasyonları

İki, üç topla da oynanabilir.
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Kale İçerisine Top 

Şekil 22

A 10 (Oyuncular tam saha içerisindedir)

Açıklama

Oyuncular tam saha içerisinde kalenin diğer tarafından oyuna 
başlar. Paslaşarak topu kale sahasına bırakmaya çalışır. Topu 
kazanan takım aynı kale içerisine tekrar bırakmaya çalışır. Topu 
kale içine bırakan takım her seferinde 1 puan alır. Oyundiğer 
takımdan tekrar başlar.

Anahtar Noktalar

Top yere düşerse topu karşı takım alır. Topu uzaktan kaleye 
atmak yok. 

Varyasyonları

Takım sayısı kalabalık olabilir. Çok kalabalık ise tam saha 
kullanılabilir.

Slalom Oyunu 

Şekil 23

A 11 (Oyuncular birbirine paralel iki grup oluşturur )

Açıklama

Eşit iki grup oluşturulur. İki grubun karşısına da çapraz ve 
paralel bir şekilde slalom dizilir. Oyuncular slalom arasından 
gidip gelerek arkasındaki eşine el vurur ve diğeri başlar.

Anahtar Noktalar

Slalomun devrilmemesine dikkat edilmeli. Erken çıkmamalı.

Varyasyonları

Toplu ya da topsuz yapılabilir.
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Tam İsabet Oyunu 

Şekil 24

A 12 (İki grup oluşturulur)

Açıklama

Antrenör tarafından iki veya üç grup oluşturulur. Oyunculardan 
belli bir uzaklığa hedef koyulur. Belirlenen zaman içerisinde 
hedefi en çok vuran grup oyunu kazanır.

Anahtar Noktalar

Belirlenen mesafe dışına çıkmadan atış yapılmalıdır.

Varyasyonları

Kale kullanılarak direklere vurma da oynanabilir.
Halkalar koyulup içerisinden topu geçirmede yapılabilir.

Sarhoş Oyunu 

Şekil 25

A 13 (Hedef belirlenir)

Açıklama

Oyuncuların hepsinin elinde bir top vardır. Antrenör tarafından 
atış yapılacak hedef belirlenir. Bu hedefe belirli bir uzaklıkta 
top yere konulur. Oyuncu elini topun üstüne koyarak topun 
etrafında 10 tur döner. Dönüşü tamamlayan oyuncu hedefi 
vurmaya çalışır. En çok hedefi vuran oyuncu kazanır.

Anahtar Noktalar

10 tur dönmelerine dikkat edilmeli

Varyasyonları

Döndükten sonra belirlenen çizgi üzerinde giderek şut atma
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Top Bırakma

Şekil 26

A 14 (Çift Elle Top Bırakma)

Açıklama

Oyuncular ikiye ayrılır. Çift elle paslaşarak topu karşı kale 
sahası alanının içine bırakmaya çalışırlar. Paslaşırken topu 
düşürmemeye çalışırlar. Adım hatasında çocuğa tolerans 
gösterilip sertlikten kaçınılmalıdır.

Anahtar Noktalar

Hücum oyuncusu bilinçli olarak boşa kaçmalıdır.

Varyasyonları

Karşı takımın oyuncusu top elinde olan oyuncuya değerse top 
el değiştirir.

Topla Dokun

Şekil 27

A 15 (Guruptan iki ebe belirlenir)

Açıklama

Ebeler aralarında paslaşarak topsuz kaçan oyunculara 
değmeye çalışırlar. Dokundukları oyuncu ebe olur ve ebe sayısı 
artar. Oyun herkes ebe olana kadar devam eder.

Anahtar Noktalar

Paslaşan ebeler topu atmadan ebelemek zorundadır.

Varyasyonları

İki gruba da ayrılarak yapılabilir.
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Krallar İle Paslaş

Şekil 28

A 16 (Dört köşede bir oyuncu)

Açıklama

Dört köşede karşılıklı birer kral vardır. Bunların ikisi A takımı 
ikisi de B takımı kralıdır. Ortadaki oyuncular hem kendi 
aralarında hem de kralları ile paslaşmaya çalışırlar. Top 
olmayan takımda topu kapmaya çalışırlar. Kralın her aldığı top 
sayı ile değerlendirilir. En çok top olan kral kazanır.

Anahtar Noktalar

Krallar belirlenen alan dışına çıkamaz

Varyasyonları

Oyuncu sayısına göre kral sayısı artırabilir.

HAREKET EĞİTİMİNE ÖZGÜ OYUNLAR

Yanıma Gel 

Şekil 29

B 01 (Oyuncular bir daire oluşturur)

Açıklama

Oyuncular antrenörün belirlediği alanda geniş bir daire 
oluşturur. Ortada duran ebe antrenörün işaretiyle dairedeki 
oyunculara değmeye çalışır. Yan yana gelen oyuncular 
ebelenmekten kurtulur. Tek yakalanan ebe olur.

Anahtar Noktalar

Oyuncular arasında mesafe mutlaka olmalı
Yan yana gelen oyuncular ebelenmekten kurtulduktan sonra 
aynı mesafeye açılmalıdır.
Oyuncular belirlenen daire içinde kayma adımı yapabilirler. 

Varyasyonları

Yakalanma anındaki hareketler çeşitlendirilebilir.
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Hadi Yakalayalım 

Şekil 30

B 02 (Çiftler Oluşturulur)

Açıklama

Oyuncular ikişerli olarak el ele tutuşurlar. Ebe olacak oyuncular 
da ikişerli olurlar ve ellerine yelek alırlar. Belirlenen alan içinde 
Eller kopmadan kaçan oyunculara yelekle değmeye çalışırlar
Yeleğin değdiği ikili ebe olur.

Anahtar Noktalar

Kaçarken veya yakalarken ellerin bırakılmamasına dikkat edilir.

Varyasyonları

Oyuncu sayısına göre ebeler üçerli yapılabilir.

Gündüz ve Gece

Şekil 31

B 03(Oyuncular Çizginin iki tarafında )

Açıklama

İki takım bir çizginin her iki tarafında karşı karşıya durmaktadır. 
“Gündüz” denilince Gündüz takımı Gece takımını kovalar. Kaçan 
takım Antrenör tarafından belirlenen alan dışına çıkmaya 
çalışır.

Anahtar Noktalar

Oyun başlangıcında Antrenör Oyuncuların çizgeye olan 
mesafeleri aynı olmasına dikkat etmeli, 

Oyuncular Antrenörün verdiği sinyal sesine odaklanmalıdır.

Varyasyonları

Bu oyunu toplu ve topsuz olarak da oynatabiliriz.
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Renkli Bandı Çaldın

Şekil 32

B 04 (Oyuncular belirlenen alan içinde)

Açıklama

Her oyuncunun belinde renkli bir bant vardır. Antrenörün 
belirlediği alan ve zaman içinde herkes serbest olarak hareket 
eder ve arkadaşlarının belindeki bandı çalmaya çalışır. En çok 
bandı toplayan oyunu kazanır.

Anahtar Noktalar

Oyuncu sayısına göre alanın büyüklüğü ayarlanmalı

Varyasyonları

İkişerli olarak da oyunu oynatabiliriz.

Çiftimi Buldum

Şekil 33

B 05 (Oyuncular belirlenen alan içinde)

Açıklama

Antrenör tarafından belirlenen alan içinde bir çift ebe belirlenir, 
diğer oyuncular ebeden kaçarlar. Ebelenen üçüncü kişi çiftin 
elini tutar ve ebe üç kişi olur, ebelenen dördüncü kişi ile 
üçüncü kişi yeni bir çift ebe oluşturur, böylece ebe sayısı çift 
olarak artar. Oyun son oyuncu ebelene kadar devam eder.

Anahtar Noktalar

Ekip olarak hareket etmeyi öğrenirler.

Varyasyonları

Ebe üçlü yâda dörtlü olarak çeşitlendirilebilir.
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Topu Al 

Şekil 34

B 06 (Oyuncular belirlenen çizgide beklerler)

Açıklama

Çiftler halinde sıraya geçilir. Salonun diğer tarafına toplar 
konulur ve oyun belirli bir sürede oynanır. Çiftler el ele 
tutuşarak topları almaya çalışır. En çok topu alan çift oyunu 
kazanır. 

Anahtar Noktalar

Antrenörler çiftlerin ellerini bırakmasına izin vermemeli.

Varyasyonları

Daha kalabalık gruplar yapılabilir.

Yılan Oyunu 

Şekil 35

B 07 (Sahanın bir alanı belirlenir)

Açıklama

Bir ebe belirlenir. Diğer oyuncular belirlenen alanın dışına 
çıkmaksızın dağılır. Ebe olan oyuncu tek tek herkesi ebelemeye 
başlar. Ebelediği kişi de ebenin elini tutar ve her ebelenen 
tuttukça yılan büyümeye başlar. Son kişi kalana kadar oyun 
devam eder.

Anahtar Noktalar

Belirlenen alan dışına çıkılmamalı. Yılan büyüdüğünde diğer 
ebelerin kopmamasına dikkat edilmeli. İşbirliğine önem 
verilmeli

Varyasyonları

Oyuncu çokluğu varsa yılan biraz büyüyene kadar yarı saha 
oynanır. Büyüdüğü zaman tam saha oynatılabilir.
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Mendil Kapmaca

Şekil 36

B 08 ( Belirlenen çizgide sıralanır)

Açıklama

Oyuncular orta çizginin iki tarafına eşit uzaklıkta sıralanır
İki grubun tam ortasında antrenör elinde bir mendille bekler. 
Antrenörün işaretiyle koşarak mendili almaya çalışırlar. Alan 
kaçar alamayan kovalar Mendili alıp ebelenmeden grubunun 
başına geçen oyuncu sayı alır.

Anahtar Noktalar

Antrenörün işaretine dikkat edilmeli. Başlama çizgisine dikkat 
edilmeli.

Varyasyonları

Ortaya top konularak da yapılabilir.

Gölge Oyunu

Şekil 37

B 09 (Yer merdiveninin iki tarafına sıralanır)

Açıklama

 İki grup sahanın iki tarafında dururlar. Grupların başlarındaki 
iki oyuncu yer merdivenin iki tarafında hazır beklerler. İşaret ile 
beraber A grubundaki oyuncu ne yaparsa B grubundaki oyuncu 
onu taklit eder antrenörün işaret ile belirlenen alanın dışına 
çıkmaya çalışırlar. Hızlı çıkan kazanır.

Anahtar Noktalar

Diğer oyuncunun hızına yetişebilmeli.

Varyasyonları

Toplu ya da topsuz yapılabilir.
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Çift Kişilik Yatak Oyunu

Şekil 38

B 10 (Öğrenciler belirlenen alanda dururlar)

Açıklama

Oyuncular çiftler halinde salonun zeminine yüzüstü uzanarak 
büyük daire oluşturulur. Bir tavşan ve bir oyuncu ayakta kalır. 
Oyuncu tavşanı kovalamaya çalışır. Tavşan herhangi birinin 
yanına uzanırsa diğer taraf kalkar ve yeni oyuncu tavşan olan 
oyuncuyu kovalar. 

Anahtar Noktalar

Antrenör tavşan ve oyuncuya dikkat etmeli. Yer değişme hatası 
yapılmamalı. Ebe kovalarken yatan oyunculara dikkat etmeli

Varyasyonları

Grup halinde de oynanabilir.

Bacak Arasından Geçme Oyunu

Şekil 39

B 11 (Oyuncu sayısına göre alan belirlenmeli)

Açıklama

Antrenör sporcuların arasından Bir ebe belirler. Bu ebe diğer 
oyunculara dokunmaya çalışır. Dokunduğu kişi bacaklarını 
açarak bekler ve bir arkadaşı bacak arasından geçerek onu 
kurtarır.

Anahtar Noktalar

Ebelenen kişi ebelendiği yerde ayaklarını açarak bekler.

Varyasyonları

Oyuncu sayısına göre ebe sayısı belirlenebilir. Oyun oyuncu 
sayısına göre belirli alanda oynanır.
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Tavuk ve Şahin 

Şekil 40

B 12 Oyuncular belirli bir alan içerisinde

Açıklama

Tavuk 5,6 oyuncunu arkasında duruyor. Herkes birbirinin 
tişörtünden tutarak duruyorlar. Şahin belirli alan içerisinde 5,6 
oyuncunun arkasındaki tavuğu yakalamaya çalışır.

Anahtar Noktalar

Tavuğun önündeki oyuncular elleriyle şahine müdahale 
etmemeli.

Varyasyonları

Grubunun en önündeki oyuncu ve şahine top verilerek de oyun 
yapılabilir.

Artı Oyunu 

Şekil 41

B 13 (Belirlenmiş alan vardır ) 

Açıklama

Belirlenmiş alan içerisinde bir ebe vardır. Diğer kişiler ise kaçar. 
Ebe yaklaşınca yakalanmamak için iki kişi yerde birbirinin 
üzerine yatarak artı pozisyonuna geçmek zorundadır.

Anahtar Noktalar

Her seferinde ayrı bir kişi ile eşleşmeli

Varyasyonları

Kucağa ve sırta atlama şeklinde de yapılabilir.
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Kaçanı Koru

Şekil 42

B 14 (Kale sahası içinde oynanır) 

Açıklama

Kale sahası içinde bir kaçan ve bir kovalayan vardır. Bu arada 
guruptaki diğer kişiler kaçan kişiyi korur.

Anahtar Noktalar

Kaçanı koruyan kişilerin elleri arkadadır. Kolunu kullanan ebe 
olur

Varyasyonları

Kaçan ve kovalayan top sürerek de yaptırılır.

Aralardan Geç 

Şekil 43

B 15 (Oyuncular tek sıra haline geçerler )

Açıklama

Oyuncular belli bir mesafe aralığında tek sıra haline gelirler. 
Antrenörün işaretiyle belli bir tempoda sahanın etrafında 
koşmaya başlarlar. En arkadaki oyuncu aralardan geçerek 
sıranın en önüne geçer. Tüm oyuncular sırayla aralardan 
geçerler.

Anahtar Noktalar

Oyuncular arasındaki mesafeye dikkat edilmeli  

Varyasyonları

Top sürerek yaptırılabilir.
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En Hızlı Kim

Şekil 44

B 16 (Oyuncular kale sahası içinde)

Açıklama

Tüm oyuncular kale sahası içinde kaçarlar. Ebe olan oyuncu 
antrenörün işaretiyle kaçan oyunculara değmeye çalışır. 
Ebenin değdiği oyuncu ebelendiği yerde oturur. Tüm oyuncular 
ebelenene kadar oyun devam eder. 
En kısa sürede oyunu tamamlayan kazanır.

Anahtar Noktalar

Oyuncular kale sahası dışına çıkmamalıdır.

Varyasyonları

Top sürerek yaptırılabilir.

ÖNERİ

Ülkemizde buyıl (2018-2019) Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonunda geçerli olan kate-
goriler ve yaş aralıkları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Türkiye Hentbol Federasyonundaki kulüp bazında yaş grupları

Kategoriler
Top

Doğum Tarihleri ve Yaşlar
Kız Erkek

Mini-Mini 0 0 (2009-2010)  8-9 Yaş        

Minikler 1 1 (2006-2007-2008-2009)  9-10-11-12 Yaş

Küçükler   1 2 (2004-2005-2006-2007)  11-12-13-14 Yaş

Yıldızlar 2 3 (2002-2003-2004-2005)  13-14-15-16 Yaş

Gençler  2 3 (2000-2001-2002-2003)  15-16-17-18 Yaş

Okul Hentbolundaki Yaşlar ve Kategoriler
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Kategoriler
Top

Doğum Tarihleri ve Yaşlar
Kız Erkek

Mini-Mini 0 0 (2009-2010)  8-9 Yaş

Minikler 1 1 (2008-2009-2010) 8-9-10 Yaş             

Küçükler   1 1 (2007-2008) 10-11 Yaş

Yıldızlar 2 2 (2004-2005-2006) 12-13-14 Yaş

Gençler  2 3 (2001-2002-2003-2004)  14-15-16-17 Yaş

Türkiye’deki eğitim sistemine göre okulla devam eden öğrencilerin yaş grupları

İlkokul 
1.Sınıf 6 Yaşında 
2.Sınıf 7 Yaşında 
3.Sınıf 8 Yaşında 
4.Sınıf 9Yaşında 

Ortaokul
5.Sınıf 10 Yaşında 
6.Sınıf 11 Yaşında 
7.Sınıf 12 Yaşında 
8.Sınıf 13 Yaşında

Lise 
9.Sınıf 14 Yaşında 
10.Sınıf 15 Yaşında 
11.Sınıf 16 Yaşında 
12.Sınıf 17 Yaşında 

Ana lig ve Yıldızlar Ligi
11-12-13 Yaş grubunda olan okullar arası müsabakalar ile kulüpler arası müsabakalarda bir kopukluk olduğu 
görülmektedir. 

Örneğin: Okullu yıldızlarda oynayan bir kadın sporcu 2 numara top kullanılırken aynı yaşta kulüplü küçüklerde 
ve ana ligde 1 numara top kullanmaktadır. Okul ve kulüp takımlarının daha kolektif çalışabilmeleri için aşağıda-
ki tablo oluşturulmuştur.

OKUL VE KULÜPLERDE YAŞ KATEGORİLERİ
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İLKOKUL
Sınıf Yaş Grubu Okullarda Kulüplerde Yarışma Top

1.Sınıf 
2.Sınıf 
3.Sınıf 
4.Sınıf 

6 Yaşında
7 Yaşında
8 Yaşında
9 Yaşında

Mini-Mini
Hentbol

Mini-Mini
Hentbol

Festival
Herkes

Şampiyon
(4+1)

0 Numara

Hareket eğitimi, oynayarak öğrenme, motorik özeliklerin gelişimine özgü oyunlar

ORTAOKUL 
Sınıf Yaş Grubu Okullarda Kulüplerde Yarışma Top

5.Sınıf 
6.Sınıf 

10 Yaşında
11 Yaşında

Mini Hentbol Mini Hentbol
Müsabaka

(4+1)
(6+1 geçiş)

Kız Erkek

10 Yaşında
11 Yaşında

9 Yaşında
10 Yaşında
11 Yaşında

1 1

 
Hareket eğitimi, oynayarak öğrenme, motorik özeliklerin gelişimi ve hentbol özgü oyunlar

Sınıf Yaş Grubu Okullarda Kulüplerde Yarışma Top

7.Sınıf 
8.Sınıf 

12 Yaşında
13 Yaşında

   Küçükler Küçükler

Müsabaka

Kız Erkek

10 Yaşında
11 Yaşında
12 Yaşında
13 Yaşında

10 Yaşında
11 Yaşında
12 Yaşında
13 Yaşında

2 2

Hareket eğitimi, oynayarak öğrenme, motorik özeliklerin gelişimi ve hentbol özgü oyunlar

LİSE
Sınıf Yaş Grubu Okullarda Kulüplerde Yarışma Top

9.Sınıf 
10.Sınıf 

14 Yaşında
15 Yaşında

Yıldızlar Yıldızlar

Müsabaka

Kız Erkek

14 Yaşında
15 Yaşında

12 Yaşında
13 Yaşında
14 Yaşında
15 Yaşında

2 3

Sınıf Yaş Grubu Okullarda Kulüplerde Yarışma Top

11.Sınıf 
12.Sınıf 

16 Yaşında
17 Yaşında

Gençler Gençler

Müsabaka

Kız Erkek

14 Yaşında
15 Yaşında
16 Yaşında
17 Yaşında

14 Yaşında
15 Yaşında
16 Yaşında
17 Yaşında

2 3

Gelişmiş hentbola özgün antrenmanlar, Özleştirilmiş hentbol antrenmanları 
Not: ISF Oynanacağı yıllar yaş terfii eklenecektir.
Tartışma ve Sonuç
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Literatürde minihentbolla ilgili kısaca ne anlatıldığını yazarsak; İlköğretim çağına gelmiş yaşları 6-12 
Aralığındaki çocukların oyun oynayarak, eğelenerek, motorik özelliklerinin gelişiminin yanında hentbol oyun 
kurallarını ve fair play ruhunun öğretildiği hentbolun en önemli safhasıdır.

Mini hentbolun güncel hentbolda önemi nedir? Takım sporlarında veya bireysel sporlarda sporcunun spora 
başlama yaşı ile elit sporcuların yetişmesinde doğru bir orantıvardır. Motorik özelliklerinin keşfedilip geliştiril-
mesi yanında hentbol tekniğinin ve oyun kurallarının öğretildiği, fair play ruhunun kazandırıldığı mini hentbola 
gereken önemi veren kulüplerin, üst liglerde daha başarılı olduğu görülmektedir.Üst yapıların sporcu kaynağı 
olan mini hentbolda doğru eğitimi alan bir sporcu tüzelde takımına genelde de ülke hentboluna büyük katkı 
sağlayacaktır.

Sonuç olarak; Ülkemizde mini hentbolla ilgili çalışmalara bakıldığında kişisel bazı çabalar sonucunda tur-
nuvalar yapıldığı ama federasyon nezdinde belli bir sistem oluşturulmadığı görülür. Özellikle mini hentbol-
un sporcu kaynağı olan ilkokul ve ortaöğretim kurumlarında halde hazırda herhangi birçalışmanın yapıldığı 
görülememektedir. Ülke hentbolun istenilen seviyeye gelmesi için mini hentbola gereken önem verilmelidir.  
Mini hentbola ilgili bir sistem oluşturulmalı, bu sistem Türkiye Hentbol Federasyonun alt yapı programına 
alınmalı ve ülke genelinde uygulanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalanıp mini hentbolun yaygın-
laşması için uzun vadeli projeler üretilmelidir.

KAYNAKLAR
• Let’s Play Mini-Handball (International HandballFederation)
• BİLGE M. 2007 Avrupa Hentbolu Geleceğini Projelendiriyor 
• ARIPINAR E. DONUK B. Fair Play Yayın Nu 881 Kültür Serisi 460 Ötüken
• MINI HANDBALL (EuropeanHandballFederation )

EKLER

EK1- Veli onay formu
EK2- Master Coach tez paylaşım onay formu



HENTBOLDA DAR ALAN OYUNLARI

İLKNUR YAZICILAR ÖZÇELİK

MASTER COACH TEZİ

DANIŞMAN
PROF. DR. YAVUZ TAŞKIRAN

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE 2019
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Hentbolda Dar Alan Oyunları 
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ÖZET

Dar alan oyunlarının bir eğitim aracı olarak kullanılması, spora özgü taktik ve teknik becerilerle birlikte fiziksel 
kapasiteyi geliştirme becerisi nedeniyle, son yıllarda bilimsel araştırmaların odağı haline gelmiştir. Bu çalış-
manın amacı, hentbolda bireysel ve grup temel teknik-taktiklerini geliştirmek ve pekiştirmek için, dar alan 
oyunlarının kuramsal olarak aktarılması ve uygulamalarının yapılmasıdır. Çalışmaya 14-16 yaş aralığında, 16 
gönüllü hentbolcu katılmıştır. Oyun uygulamalarına katılan sporculardan, antrenmanlardan önce bilgilendi-
rilmiş gönüllü onay formu doldurtularak alınmıştır. Çalışmada aksiyon araştırma yöntemi kullanılmıştır. Dar 
alan oyunları belirlenirken, top ile oynanan oyunlar olmasına, az antrenman malzemesi gerektirmesine, az 
sayıda oyuncu ile oynanabilmesine, hentbol yarı sahası veya daha dar oyun alanlarında oynanabilir olmasına 
dikkat edilmiştir. Çalışmada dar alan oyunları, bireysel hücum teknikleri, bireysel savunma teknikleri ve grup 
taktikleri olmak üzere üç ana başlıkta toplanmıştır. Oyun açıklamalarında yer alan çeşitlendirme bölümünde, 
oyunlarda oyuncuların grup sayısı arttırılarak, oyun alanı küçültülerek, farklı kurallar uygulanarak veya ku-
rallar değiştirilerek oyunların nasıl uyarlanabilecekleri konusunda önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada 
yer verilen dar alan oyun örnekleri, oyunculara kazandırılmak istenen becerileri öğretmek, pekiştirmek ve 
antrenman hedeflerine ulaşmak için antrenörler veya öğretmenler tarafından değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Oyun, dar alan oyunları, hentbol

Small-Sided Games in Team Handball
ABSTRACT

Using small-sided games as an educational tool has become the focus of scientific researches in recent 
years since these games are able to develop the physical capacity and sports related tactics and techniques. 
The aim of this study is to realize the theoretical conveyance and applications of the small-sided games in 
order to develop and reinforce the basic individual and group tactics and techniques in handball. 16 voluntary 
handball players, in the age group of 14-16 years, participated in the study. The informed consent form was 
obtained from the players, who participated in the game applications, before the training sessions. Action re-
search method was used in the study. While determining the small-sided games, the criteria such as being a 
ball game, requiring less training materials, being played with limited number of players, and being played in 
handball half court or narrower game areas were taken into consideration. Small-sided games were gathe-
red under three main titles as individual attack techniques, individual defense techniques, and group tactics. 
In the diversification section in the game explanations, suggestions were made on how to adapt the games 
by increasing the group number of the players, reducing the game area, applying different rules or changing 
the rules. The small-sided game examples presented in this study can be changed or developed by the tra-
iners or teachers to teach and reinforce the desired skills for players, and to reach the training objectives.

Keywords: Game, Small-Sided Games, Team Handball,
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GİRİŞ
Evrensel bir kavram olan oyun, çocuklarımızın fiziksel, sosyal, bilişsel ve psikolojik gelişimleri açısından büyük 
önem taşımaktadır. Çocuk oyun aracılığıyla sadece eğlendiğini düşünürken gelişim ve öğrenmelerine büyük 
katkılar sağlamakta, sosyal rolleri deneme imkânı bulmakta ve kendisini bekleyen dış dünyaya karşı donanı-
mını arttırmaktadır (AYAN vd., 2015). 

Oldukça eski bir geçmişe sahip olmakla beraber, oyun etkinlikleri hala açıklanmaya ve üzerinde bilimsel ça-
lışmalara gereksinim duymaktadır (PEHLİVAN, 2005; Akt. ÇELİK ve ŞAHİN, 2013). Huizinga (2017, sf:53) oyunu, 
“özgürce razı olunan, ama tamamen emredici kurallara uygun olarak belirli zaman ve mekan sınırları içinde 
gerçekleştirilen, bizatihi bir amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile alışılmış hayattan başka türlü 
olmak bilincinin eşlik ettiği, iradi bir eylem veya faaliyet” olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre oyun, biçim 
açısından kısaca özgür kurmaca ve olağan yaşamın dışında yer aldığı hissedilen ama yine de oynamayı ta-
mamen özümleme yeteneğine sahip bir eylem olarak detaylıca açıklanabilir. Oyun her türlü maddi çıkar ve 
yarardan arınmış bir eylemdir, bu eylem özellikle sınırlandırılmış bir zaman ve mekanda tamamlanmaktadır. 
Belirli kurallara uygun olarak düzen içinde gerçekleşmekte ve kendilerini gönüllü olarak bir gizem havası ile 
çevreleyen ya da alışılmış dünyaya yabancı olduklarını kılık değiştirerek vurgulayan grup ilişkilerini doğurmak-
tadır (ÇAMLIYER ve ÇAMLIYER, 2017, sf:108).

Oyun bireylerin fiziksel, zihinsel yeteneklerini geliştirici, yaşantıyı zevkli kılıcı, sanatsal ve estetik nitelikleri ve 
beceriyi geliştirici etkinliklerdir (HAZAR, 2018). 

Oyun her zaman bir öğrenme etkinliğidir, çünkü öğrenmeyi, kuralları kavramayı, onların bir sistem oluşturdu-
ğunu görmeyi, onları inceleyerek biçimlendirmeyi ve oluşturdukları çeşitli alıştırma biçimlerinde ustalaşmayı 
gerektirmektedir (NICOLOPOULOU, 1993-2004; Akt. HAZAR, 2018). 

Oyunun çocukların psiko-motor, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine genel olarak katkısı olduğu belirtil-
mektedir (ÇELİK ve ŞAHİN, 2013; ÇOBAN ve DEVECİOĞLU, 2011; ÇAMLIYER ve ÇAMLIYER, 2017; KIRBAŞ ve KOPARAN 
GİRGİN, 2018). Ayrıca beden eğitimi ve spor alnında oyun, çocukların motorsal (kuvvet, sürat, esneklik-hare-
ketlilik, dayanıklılık, koordinasyon ve beceri) özelliklerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. (ÇOBAN ve 
NACAR, 2010; KIRBAŞ ve KOPARAN GİRGİN, 2018).

Oyunların hazırlanmasında ve seçiminde; oyunun eğitsel değeri ve amacına, oyuncuların seviyesine, oyun ala-
nına, oyunda kullanılacak araç-gereçlere ve oyunun süresine dikkat edilmelidir (ÇAMLIYER ve ÇAMLIYER, 2017, 
sf:137; ÖZSU, 2008, sf:13). Oyunların hentbol antrenmanlarında uygulama amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•Teknik elementlerin öğrenilmesi (atışlar, top tutma-atma, sıçrama vb.)
•Teknik ve taktik anlayış
•Oyun anlayışının geliştirilmesi (Rakibi rahatsız etme-Eşe yardım-Hedefe varış-Saha, alan farkındalığı)
•Oyun kurallarına alışma
•Sağlıklı bir mücadele gücüne erişme (BİLİR vd., 1977, sf:13)

Oyunlar eğlenceli olduğu gibi gerçek oyunun birçok taktiksel yönünün en iyi öğreticisidir. Antrenörler sıklıkla 
zamanlarının büyük bir kısmını teknik öğretmeye harcarlar. Fakat karar verme, risk alma, aldatma, farkındalık, 
rakibi anlama, karşı hücuma geçme ve gol atma fırsatlarının farkına varma gibi öğretim yöntemlerine zaman 
harcamazlar (DORAK ve VURGUN, 2008, sf:5). Bunun sonucunda da öğrenciler derslerde ve antrenmanlarda 
izole edilmiş becerileri çalışmaktan sıkılmakta ve sürekli öğrenmelerine "bugün oyun oynayacak mıyız?" soru-
sunu sormaktadırlar (ŞAHİN, 2007, sf:2). 
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Teknik ile beceri birbirlerinden ayrı kavramlardır. Bu iki kavramı birbirinden ayırmak için kullanılan basit denk-
lem ise: Teknik + Oyun Ortamı= Beceri'dir (DORAK ve VURGUN, 2008, sf:6).  Teknik tek başına bütün becerilerin 
önemli bir parçasıdır (ŞAHİN, 2007, sf:27).  Oyun ortamı ise baskı, karar verme, zamanı kullanma ve riski içerir 
(DORAK ve VURGUN, 2008, sf:5). Bu bilgiler göz önüne alındığında becerinin yapılmasına etki eden diğer fak-
törleri (örneğin, hangi kale atışını kullanacağına karar verme, atış kullanırken kaleciyi aldatma vb.) göz önüne 
almadan yapılan teknik eğitim sorgulanmaktadır (ŞAHİN, 2007, sf:27). Günümüzde hentbol oyunu özellikle oyu-
nun çok süratli oynanmaya başlamasıyla birlikte, kısa sürede ve yorgunluğa rağmen doğru karar verme önem 
kazanmıştır. Karar verme, iş birliği, yardımlaşma, ardışık görevleri başarı ile tamamlayabilme mutlaka kontrol 
edilmeli ve geliştirilmelidir (ŞAHİN, 2013).

1. Dar Alan Oyunları
Günümüzde modern hentbol oyunu; sprint, sıçrama, dönme, itme, blok ve atma gibi yüksek şiddetli kısa süreli 
aktiviteleri içeren bir spor branşıdır. Bu nedenle hentbol oyuncularının, oyun boyunca aralıklı yüksek şiddetli 
eylemleri sürekli olarak gerçekleştirme becerisinin olması çok önemlidir (DELLO IACONO vd., 2015-2016).

Dar alan oyunlarının bir eğitim aracı olarak kullanılması, spora özgü taktik ve teknik becerilerle birlikte fiziksel 
kapasiteyi geliştirmesi nedeniyle, son yıllarda bilimsel araştırmaların odağı haline gelmiştir ve bir antrenman 
türü (metodu) olarak dar alan oyunlarının kullanımının artışı ile bilim adamları dar alan oyunlarına daha fazla 
ilgi göstermeye başlamışlardır (DELLO IACONO vd., 2016; AGUIAR vd., 2012).

Antrenörlerin dar alan oyunlarını, oyuncuların teknik ve taktik yeteneklerini, fiziksel kondisyonlarını, karar ver-
me yeteneklerini geliştirmeye ve daha kısa süreler içerisinde verimli ve etkili antrenmanlar yapmaya olanak 
sağladığı için, oyunun tüm seviyelerinde yaygın olarak kullandıkları belirtilmektedir (AGUIAR vd., 2013). Dar 
alan oyunlarında bu değişkenlerin düzenlenmesiyle ortaya çıkan değişiklikleri daha iyi anlamak antrenman 
sürecini kontrol etmekte antrenörlere yardımcı olacaktır (AGUIAR vd., 2012).

Becerili olabilmek için, bir hareketi birçok kez tekrar etme zorunluluğu vardır. Ancak bu tekrarın oyuna özgü 
olduğundan emin olmak gerekir. Çünkü sporcular oynadıkları oyunla güdülendikleri için bu hareketi tekrar 
ederler. Dar alan oyunları (DAO) oynamak bunu yapmanın en iyi yoludur. Teknik öğretime ayrı bir yer veren 
“gerçek” oyunların içine tekniği iyi bir şekilde transfer ederek bu sorun çözülebilir. Antrenmanlar tekniklerin 
vurgulanmasına dayanan birçok küçük oyun içermelidir. Bu oyunların içinde antrenör teknik yardıma ihtiyacı 
olan oyuncularla bireysel olarak çalışabilir. Teknik böylece merkeze alınır ama az vurgulanmış olur (SUTER, 
1994; Akt. DORAK ve VURGUN, 2008, sf:9).

Hill-Haas ve arkadaşları yaptıkları çalışmada DAO’larını, yetenek-kondisyon oyunları ile oyun temelli antren-
manların küçültülmüş alanda az oyuncu sayısı ve adapte edilmiş kurallarla geleneksel oyundan farklı olarak 
oynatılması olarak tanımlamışlardır. Bu informal oyun yapısı birçok yeteneğin ortaya çıkmasını sağlayarak 
oyun seyir zevkini ve oyuna oyuncuların aktif katılımını artırmaktadır (HILL-HAAS vd., 2011; Akt. BİZATİ, 2016). 

Dar alan oyunlarında (DAO) amaç, gerçek müsabakada gerekli fizyolojik yüklenmelere, teknik, taktiksel ve 
motivasyonel gerekliliklere modifiye edilmiş antrenman uygulamaları ile ulaşmaktır. Bu gerekliliklere ulaş-
mak için oyun sahası ölçülerinin değiştirilmesi, farklı oyuncu sayısı kullanımı, kural değişiklikleri, sözel destek 
verilmesi, kaleci ve kale kullanılması gibi farklı uygulamalara gidilmektedir. Özellikle oyuncu başına düşen 
alan, bu değişikleri fazlaca etkilemekte ve oyuncu başına düşen alan artırıldığında daha yüksek egzersiz 
şiddeti ile karşılaşılmaktadır. Az oyuncu ile oynatılan DAO’larında ise, fizyolojik yüklenim ve teknik değerlerde 
artış olmaktadır. Kaleci kullanımı ise fizyolojik yüklenim amaçlanan DAO’larında uygun gözükmemektedir. Yine 
verilen sözel desteğin oyuncular üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (BİZATİ, 2016).
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Dar alan oyunlarında, gerçek müsabakada oynanacak oyun şekline göre çalışmaların basamaklama yaklaşı-
mına göre oynatarak geliştirilmek amaçlanmaktadır. Önceleri oyuncuların taktik ve teknik kapasite gelişimle-
ri için kullanılan bu çalışmalar günümüzde aerobik kapasite gelişimi için artarak kullanılmaktadır (HILL-HAAS 
vd., 2009; NGO vd., 2012; Akt. BİZATİ, 2016). DAO’larında antrenörler tarafından farklı alan ölçüleri, oyuncu sayısı 
ve oyun sürelerinin kullanılması ile fizyolojik, teknik ve taktiksel değerlerin değiştiği belirtilmektedir (BİZATİ, 
2010). 

DAO’ları topla çok fazla temas sağlayarak oyuncuların temel taktiksel problemleri devamlı tekrar yapmasını 
sağlar, çok fazla topla temas oyuncunun motivasyonunu yüksek tutarak oyuncuların daha uzun süre oyun 
içinde kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir. DAO’larında, oyun içinde gizlenmek zordur, çünkü bütün oyun-
cular defans ve hücumu beraber yapmak zorundadır, bu da oyuncuların defansif-ofansif ve ofansif defansif 
geçişlerini daha çabuk hale getirecektir. Her oyuncunun skor üretme ve skor üretecek oyuncuyu durdurma 
şansı olduğu için kişisel güven kazanımı pozitif etkilenecektir. DAO’ları oyunculara gerçek müsabaka için ge-
rekli oyunun fizyolojik ve teknik gereklerini daha fazla tekrar etme şansını yaratarak oyuncuların baskı ve 
yorgunluk anında karar verme yeteneklerini artırmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, DAO’larının oyuncuların 
motivasyonunu yükselterek daha fazla konsantre olmalarını sağladıkları bilinmektedir (BİZATİ, 2016).

Sporcuların ihtiyaç duyduğu bütün kondisyonel özelliklerin geliştirilmesi gerektiğinden, birden fazla özelliği 
birlikte geliştirebilmek amacıyla antrenmanlarda (özellikle futbol branşında) sıklıkla dar alan oyunları kulla-
nıldığı belirtilmektedir (BİZATİ, 2010). 

Dar alan oyunları oyuncu sayısı, oyun alanı ölçüsü ve antrenman şiddeti antrenmanın amacına göre çok iyi 
belirlenmelidir. Sezon öncesi dönemde ve sezon içi dönemlerde kullanılacak iyi planlanmış dar alan oyunları 
ile daha yararlı sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir. Antrenörlerin dar alan oyunlarını, fiziksel kondisyonu 
koruma amaçlı ve aerobik antrenman uyaranı olarak sezon içi dönemde alternatif olarak kullanabileceği 
belirtilmektedir (BİZATİ, 2010).

Çalışmada bulgular bölümünde verilen dar alan oyun örnekleri, oyunculara kazandırılmak istenen beceri ya 
da becerileri öğretmek, pekiştirmek ve antrenman hedeflerine ulaşmak için antrenörler/öğretmenler tara-
fından değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda bireysel ve grup temel teknik-taktiklerini geliştirmek ve pekiştirmek için, dar alan oyunlarının 
uygulamalarına Amasya’da spor kulüplerinde lisanslı 14-16 yaş aralığında, 16 gönüllü hentbolcu katılmıştır. 
Oyun uygulamaları spor salonunda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan egzersizler öncesinde "Bilgilendirilmiş 
Gönüllü Onay Formu" doldurtularak alınmıştır.

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: Temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (KARASAR, 1994, sf:23).

Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır.
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Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanların 
da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alın-
ması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
katılma ile, “görüş birliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
var olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemler-
in çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler 
(KARASAR, 1994, sf:27-28; GÖKÇE ve ÇUKURÇAYIR, 2006, sf:27).

Bu çerçevede hentbolda temel teknik ve taktiklerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla uygulanan dar 
alan oyunları çalışması, bir aksiyon araştırmasıdır. 

BULGULAR

Bu bölümde dar alan oyunlarının açıklamaları ve çizimleri yer almaktadır. Oyunlar bireysel hücum teknikleri, 
bireysel savunma teknikleri ve grup (hücum-savunma) taktiklerine yönelik dar alan oyunları olmak üzere üç 
ana başlık altında toplanmıştır.

A. O1-11 BİREYSEL HÜCUM TEKNİKLERİNE YÖNELİK DAR ALAN OYUNLARI

A. 01

Şekil 1. Kurtaran Top Oyunu

Oyunun adı: Kurtaran Top

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 5 dakika.

Oyun alanı: Oyuncu sayısına göre, hentbol, basketbol veya 
voleybol yarı sahası kullanılabilir ya da koni ile oyun alanı 
sınırlandırılabilir. Sınırlanan alan hentbol yarı sahasından büyük 
olmamalıdır.

Oyunun amacı: Pas tekniğinin ve zamanlamasının geliştirilip 
pekiştirilmesi, çabukluk, reaksiyon becerilerinin geliştirilmesi.

Oyunda kullanılacak malzemeler: 3 adet hentbol topu.

Oyunun uygulanışı: Oyunculardan biri ebe olur, diğer oyuncularda üç tane top vardır. Antrenörün işareti-
yle oyun başlar. Oyuncular kendi aralarında pas yaparak ebeye yakalanmamaya çalışırlar, ebe ise topsuz 
oyuncu yakalamaya veya topsuz oyuncuya dokunmaya gayret eder. Yakalanan ebe olur. En az ebe olan 
veya hiç ebe olmayan oyunu kazanır. Şekil: 1 (BİLİR vd., 1977, sf:22).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Pas hatası yapan oyuncu ebe olur. 2. Belirli alanın dışına çıkan ebe 
olur. 3. Hentbol oyun kuralları geçerlidir.

Çeşitlendirme: 1. Pas atma şekli belirlenebilir. 2. Ebe sayısı arttırılabilir (DORAK ve VURGUN, 2008, sf:38) 3. 
Oyuncu sayısına göre hentbol yarı sahası dört ayrı alana bölerek (10x10m) ve gruplardaki top sayısı azal-
tılarak, oyun birden fazla grup ile oynanabilir. Böylece oyuncular daha aktif hale gelebilir.
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A. 02

Şekil 2. Topla Dokun Oyunu

Oyunun adı: Topla Dokun

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 2 tekrar.

Oyun alanı: Oyuncu sayısına göre, hentbol, basketbol veya 
voleybol yarı sahası kullanılabilir ya da koni ile oyun alanı 
sınırlandırılabilir. Sınırlanan alan hentbol yarı sahasından büyük 
olmamalıdır.

Oyunun amacı: Pas tekniklerini geliştirmek ve pekiştirmek, 
çabukluk, karar verme, koordinasyon, birlikte hareket edebilme 
becerilerini geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: 1 adet hentbol topu.

Oyunun uygulanışı: Belli bir alanda iki oyuncu ebe olur. Aralarında paslaşarak topsuz kaçan oyunculara 
dokunarak kendi gruplarına dahil ederler. Yalnızca elinde top olan oyuncu kaçana dokunma hakkına sa-
hiptir. Dokunulmayan son oyuncu kalana kadar oyun devam eder. Son kalan oyuncu oyunu kazanır. Şekil: 2 
(DORAK ve VURGUN, 2008, sf:34; ÇAM, 2015, sf:89).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Topla dokunmak zorunluluğu vardır, top atılamaz. 2. Top sürmek 
yoktur. 3. Fazla adım atılamaz. 4. Belirlenen oyun alanı dışına çıkılamaz, çıkan oyuncu ebe grubuna katılır 
(DORAK ve VURGUN, 2008, sf:34).

Çeşitlendirme: 1. Oyun 3 kişilik gruplar ile oynanabilir. Üç oyuncudan ikisinde bir tane top vardır ve kendi 
aralarında pas yaparak, kaçmakta olan oyuncuya dokunmaya çalışırlar. Dokunan oyuncu kaçan ile yer 
değiştirir. Oyun belirlenen süre (örneğin 5 dakika) boyunca devam eder. Oyun alanı her üç kişilik grup için 
ayrı olmak üzere daraltılır (5x5m gibi). 2. Pas çeşidi belirlenebilir.

A. 03

Şekil 3. Paslaşırken Paslaşanları Yakalama Oyunu

Oyunun adı: Paslaşırken Paslaşanları Yakalama.

Oyuncu sayısı: En az 8 oyuncu.

Oyunun süresi: 5 dakika.

Oyun alanı: Oyuncu sayısına göre, hentbol, basketbol veya 
voleybol yarı sahası kullanılabilir ya da koni ile oyun alanı 
sınırlandırılabilir. Sınırlanan alan hentbol yarı sahasından büyük 
olmamalıdır.

Oyunun amacı: Pas tekniklerini geliştirmek ve pekiştirmek, 
çabukluk, karar verme, koordinasyon, birlikte hareket edebilme 
becerilerini geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: İki oyuncuda bir tane olmak 
üzere her gruba 1 hentbol topu.

Oyunun uygulanışı: İki kişide bir top vardır. Herkes sahanın çeşitli yerlerinde paslaşırken ebe olan gurup 
paslaşarak kaçan guruba değmeye çalışır. Yakalanan grup ebe olur. Şekil: 3 (DORAK ve VURGUN, 2008, 
sf:35; ÇAM, 2015, sf:89).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Hentbol oyun kuralları geçerlidir. 2. Topu düşüren grup ebe olur. 3. 
Yalnızca top elinde olan değme hakkına sahiptir.

Çeşitlendirme: Oyuncu sayısına göre hentbol yarı sahası iki ayrı alana bölerek (20x20m) oyun birden fazla 
grup ile oynanabilir. Örneğin, 16 sporcu var ise, sporcuları 8 kişilik iki gruba ayırabiliriz. Bu sekiz kişilik grup 
kendi içinde ikişerli dört grup oluşturarak belirlenen oyun alanında oynayabilir. Böylece oyuncular daha 
aktif hale gelebilir.
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Şekil 4. Karışık Pas ve Numaralı Top Sürme Oyunu

Oyunun adı: Karışık Pas ve Numaralı Top Sürme

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 3 tekrar.

Oyun alanı: Hentbol kale sahası ile orta çizgisi arası.

Oyunun amacı: Top sürme ve pas tekniğini geliştirmek, pe-
kiştirmek. Çabukluk, sürat, koordinasyon, dikkat becerilerini 
geliştirmek. 

Oyunda kullanılacak malzemeler: Her grup için 2 adet hentbol 
topu.

Oyunun uygulanışı: Oyuncular iki grup oluşturur ve oyun alanının kale sahası çizgisi içerisinde iki topla 
paslaşırlar. Antrenör her gruptan birer numara söyler, numarası söylenen oyuncularda top varsa hemen, 
yoksa arkadaşlarından pas alarak top sürer ve karşıdaki engelin etrafından dolaşıp, tekrar grubunun 
arasına katılarak paslaşmaya katılırlar. Grubunun arasına ilk dönen taraf puan alır. Tüm oyuncuların nu-
maraları söylendikten sonra fazla puan alan taraf, yarışı kazanır. Şekil:4 (BİLİR vd., 1977, sf:47).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Pas yapılırken pas çeşidi söylenmelidir. 2. Top sürme kurallarına 
dikkat edilmelidir. 3. Pas isabetine dikkat edilmelidir.

Çeşitlendirme: 1. Değişik pas çeşitleri uygulanabilir. 2. Top sürerek hedef noktadan(dikme/koni) dönüldük-
ten sonra kendi grubuna sıçrayarak pas verilmesi istenebilir.
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A. 05

Şekil 5. Top Süreni Yakala Oyunu-1

Oyunun adı: Top Süreni Yakala

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 3 tekrar.

Oyun alanı: Hentbol yarı sahası veya hentbol dip çizgisi ile 9 m. 
serbest atış çizgisi arasında kalan alan. Hentbol yarı sahası da 
eşit iki alana bölünebilir.

Oyunun amacı: Top sürme tekniğini geliştirmek, çabukluk ve 
yön değiştirme becerileri kazandırmak.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Her oyuncuya bir tane hent-
bol topu. 

Oyunun uygulanışı: Oyuncular sınırları belli oyun alanında ikişerli eş olurlar. Eşlere birden itibaren numa-
ra verilir. Her oyuncuda birer tane hentbol topu vardır, antrenör numara söyler, numarası söylenen iki 
kişi top sürerek arkadaşlarına dokunmaya çalışırlar. Bu anda diğerleri de top sürerek yakalanmamaya 
çalışırlar. Her dokunmada puan alırlar. Tüm numaralar söylendikten sonra en fazla puan alan eşler oyunu 
kazanır. Şekil: 5 (BİLİR vd., 1977, sf:59). 

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Numarası söylenen her oyuncuya 30 saniye süre verilir. Kaçan 
oyunculara, 30 saniye içinde kaç kere dokunduğu önemlidir. 2. Hatasız top sürülmesine dikkat edilir. 3. 
Hatalı top sürenden veya oyun alanı dışına çıkandan, ebe puan kazanır.

Çeşitlendirme: Oyuncular eşli ve numaralı olmak yerine, tek 
başlarına oyun alanında top sürerler. İçlerinden bir ebe olur. 
Ebe top sürerek, top sürenlerden birine değdiğinde, değdiği kişi 
ebe veya belirlenen oyun alanı dışına çıkan oyuncu ebe olur. 
Belli süre (örneğin 5 dakika) devam eden oyun sonunda hiç 
ebe olmayan veya az ebe olan oyunun birincisi ilan edilir. Şekil: 
6 (BİLİR vd., 1977, sf:75; ÇAM, 2015, sf:210). Oyuncu sayısına göre 
hentbol yarı sahasını iki veya daha fazla alana bölerek oyun 
birden fazla grup ile oynanabilir. Böylece oyuncular daha aktif 
hale gelebilir. 

Şekil 6. Top Süreni Yakala Oyunu-2



193

Hentbola Özgü Isınma – Oyunlar
Temel Topsuz Hareketler – Mini Hentbol

HE
NT

BO
L

Hentbolda Dar Alan Oyunları

A. 06

Şekil 7. Top Sürerek Kırmızı- Beyaz Oyunu

Oyunun adı: Top Sürerek Kırmızı- Beyaz Oyunu

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 5 tekrar.

Oyun alanı: Hentbol yarı sahası veya voleybol sahası

Oyunun amacı: Topla birlikte sürat, çabukluk, reaksiyon ve top 
sürme tekniğinin geliştirmek ve pekiştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Her oyuncu için bir hentbol 
topu.

Oyunun uygulanışı: Oyuncular iki gruba ayrılır ve oyun alanının orta çizgisinde, iki grubun arasında 2 met-
relik mesafe olacak şekilde, karşılıklı dururlar. Ellerinde birer top vardır. Antrenör ortada durur elinde bir 
kırmızı bir de beyaz bayrak vardır. Hangi elindeki bayrağı kaldırsa o grup, top sürerek kenar çizgiye doğru 
koşarken, diğer grup top sürekli onları kovalar. Kaçan gruba dokunduklarında puan alırlar.  Her turda 
puanlar sayılır, belli turlar sonucu fazla puan alan grup yarışı kazanır. Şekil: 7 (BİLİR vd., 1977, sf:67). 

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: Top sürme kurallarına dikkat edilmelidir.

Çeşitlendirme: 1. Antrenör elinde bayrak ile oyunu başlatmak 
yerine, Gece-gündüz diyerek oyunu başlatabilir. Antrenör hangi 
grubun adını söylerse, o grup top sürerek kaçarken diğer grup 
top sürerek onların arkasından koşarak yakalamaya/değmeye 
çalışır. Şekil: 8 (TAŞKIRAN vd., 2002, sf:14). 2. Aynı oyun topsuzda 
uygulanabilir.

Şekil 8. Gece-Gündüz Oyunu
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A. 07

Şekil 9. Sınırlandırılmış Alanda Top Sürme
ve Çelme Oyunu

Oyunun adı: Sınırlandırılmış Alanda Top Sürme ve Çelme Oyunu

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 5 dakika.

Oyun alanı: Hentbol kale sahası.

Oyunun amacı: Top sürme becerisini geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Her oyuncu için 1 adet hent-
bol topu.

Oyunun uygulanışı: 10-12 oyuncu kale sahasının içinde top sektirirken aynı zamanda boşta kalan elleri ile 
diğerlerinin topunu kaçırmaya veya onların top kontrollerini kaybetmelerini sağlamaya çalışırlar. Oyuncu 
topunu oyun alanının dışına kaçırırsa, ekstra bir görev yüklenir (diğer kaleye koşmak vb.) Şekil: 9 (HOFF-
MAN, 2013, sf:65; ÇAM, 2015, sf:48).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Top sürme kurallarına dikkat edilmelidir. 2. Oyuncu, başkasının 
topunu çelmeye çalışırken kendi topunu elinde tutmamalıdır.

Çeşitlendirme: 1. Topu çelinen ve topunu kaybeden oyuncu olduğu yere oturur. Hata yapmayan ve topu 
çelinmeden oyunda kalan en son oyuncu oyunu kazanır.

A. 08

Şekil 10. Bayıltan Top Oyunu

Oyunun adı: Bayıltan Top

Oyuncu sayısı: En az 8 oyuncu.

Oyunun süresi: 10 dakika.

Oyun alanı: Oyuncu sayısına göre, hentbol, basketbol veya 
voleybol yarı sahası kullanılabilir ya da koni ile oyun alanı 
sınırlandırılabilir. Sınırlanan alan hentbol yarı sahasından büyük 
olmamalıdır.

Oyunun amacı: Atış isabetini arttırmak, karar verme, reaksiyon 
ve pas tekniğini geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: 1 adet hentbol topu.

Oyunun uygulanışı: Oyuncular arasında iki veya daha fazla kişi seçilir ve bunlara bir top verilir. Diğer oyun-
cular oyun alanına dağılır. Seçilen üç kişi topu yere düşürmeden kendi aralarında pas yaparak gruptan 
oyuncuları vurmaya çalışırlar. Topun isabet ettiği kişi olduğu yere oturur ve oyun dışı kalır. Kendi araların-
da pas yapan vurucular isabetsiz pas yapar ve top yere düşerse oturanlar tekrar oyuna girer.  Pas yapan-
lar devamlı değiştirilerek oyun bu şekilde devam eder. Şekil: 10 (BİLİR vd., 1977, sf:17; ÇAM, 2015, sf:87).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Yapılan atışlar diz altına olmalıdır. 2. Hentbol oyun kuralları geçer-
lidir.

Çeşitlendirme: Avcı Tilki Oyunu: Avcı ve tilki olmak üzere iki grup vardır. Avcı grubu belirlenen alanda 
paslaşır. Avcılar tilkileri diz altından vurmaya çalışırlar. Tilkiler topu kaparlarsa avcı durumuna geçerler. 
Tilkileri her vuruşta takım 1 puan kazanır. Belirlenen süre sonunda en çok puanı toplayan grup oyunu 
kazanır. Seçenekler: 1. Top sayısı arttırılabilir. 2. Alanın dışına çıkılırsa ceza puanı işler. 3. Diz altı bölgesinin 
dışında bir alana atılırsa top el değiştirir. 4. Pas hatası yaparsa top el değiştirir (DORAK ve VURGUN, 2008, 
sf:40).
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Şekil 11. Sağlık Toplarını Bombalama Oyunu

Oyunun adı: Sınırlandırılmış Alanda Top Sürme ve Çelme Oyunu

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 5 dakika.

Oyun alanı: Hentbol kale sahası.

Oyunun amacı: Top sürme becerisini geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Her oyuncu için 1 adet hent-
bol topu.

Oyunun uygulanışı: 10-12 oyuncu kale sahasının içinde top sek-
tirirken aynı zamanda boşta kalan elleri ile diğerlerinin topunu 
kaçırmaya veya onların top kontrollerini kaybetmelerini sağla-
maya çalışırlar. Oyuncu topunu oyun alanının dışına kaçırırsa, 
ekstra bir görev yüklenir (diğer kaleye koşmak vb.) Şekil: 9 
(HOFFMAN, 2013, sf:65; ÇAM, 2015, sf:48).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Top sürme kuralları-
na dikkat edilmelidir. 2. Oyuncu, başkasının topunu çelmeye 
çalışırken kendi topunu elinde tutmamalıdır.

Çeşitlendirme: 1. Topu çelinen ve topunu kaybeden oyuncu olduğu yere oturur. Hata yapmayan ve topu 
çelinmeden oyunda kalan en son oyuncu oyunu kazanır.



196

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

A. 10

Şekil 12. Numaralı Kale Atışları Oyunu-1

Oyunun adı: Numaralı Kale Atışları

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 3 tekrar.

Oyun alanı: Hentbol kale sahası.

Oyunun amacı: Atış çeşitlerini ve isabetini geliştirmek ve 
pekiştirmek. Alan farkındalığını arttırmak.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Hentbol topu, tebeşir/
kalem, hedefler için yelek, çember vb. kullanılabilir.

Oyunun uygulanışı: Oyuncular iki veya daha fazla grup olur ve duvardan 6-8 m uzak kalacak şekilde arka 
arkaya sıralanırlar. Duvarda grupların karşısına hentbol kalesi büyüklüğünde (2×3 m.) bir dikdörtgen çizilir. 
Kale enine bir boyuna iki olmak üzere bölünür. Böylece altı tane 1 m2 lik kareler oluşur. Köşelere büyük 
ortalar küçük olmak üzere karelere numaralar yazılır. Antrenörün işaretiyle gruplar duvardaki karelere 
isabet ettirmeye çalışırlar. Vurdukları rakam puanları olur. Belli süre sonra en çok puan alan veya belli 
puanı ilk tamamlayan grup oyunu kazanır. Şekil: 12 (BİLİR vd., 1977, sf:117).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Oyunculara her seferinde bir atış haklarının olduğu ve o atışta 
konsantre olunması gerektiği vurgulanmalıdır. 2. Oyuncuların atış yaparken, elinde top ile sınır çizgisini 
geçmemesine dikkat edilmesi gerektiği aksi taktirde atışın geçersiz olacağı belirtilmelidir.

Çeşitlendirme: 1. Duvar yerine hentbol kalesi kullanılabilir. 
Kalenin belirli bölgelerine hedef koyulabilir. Şekil:13. 2. 
Hentbol hücum pozisyonlarına (kanatlar-oyun kurucu-
lar-pivot) göre atış bölgelerine geçip atış yapılması is-
tenebilir. Bunun için eşit sayıda 2 grup oluşturulabilir. Yaş 
grubuna göre atış mesafesi ve atış pozisyonu değiştirilebil-
ir (örneğin küçük yaş gruplarında kanat pozisyonlarından 
atışlar kaldırılabilir. Sağ/sol, pivot ve orta oyun kurucu 
pozisyonları olmak üzere 4 pozisyondan ve 5m uzaklıktan 
atış yapılarak oynanabilir). 3. Her seferinde farklı bir atış 
tekniği (temel atış, dayanma adımlı atış, sıçrayarak atış vb.) 
yapılması istenebilir. 4. Üst düzey takım için kanatlardan 
çevirme atış ya da kale direğine çarptırarak hedefe isabetli 
atış yapmaları istenebilir. 5. Zaman baskısı yaratarak atış 
yapmaları istenebilir. 6. Oyunun zorluğunu arttırmak için 
hedeflerin boyutları küçültülebilir küçük hedeflerin puan-
ları arttırılabilir. 

Şekil 13. Numaralı Kale Atışları Oyunu-2
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Şekil 14. Yakan Top Oyunu

Oyunun adı: Yakan top

Oyuncu sayısı: En az 12 oyuncu.

Oyunun süresi: 3 tekrar.

Oyun alanı: Voleybol sahası.

Oyunun amacı: Hızlı-çabuk paslaşmayı, atış isabetini ve reaksi-
yonu geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: 1 adet hentbol topu.

Oyunun uygulanışı: Takımlar bir voleybol sahasının iki yarısına 
dağılır. Her takım kendi savunma oyuncularını diğer takımın sa-
hasının üç yanına yerleştirir. Takımların saha içindeki oyuncu-
ları kenarda duranlarla paslaşırken rakip takımın oyuncularını 
diz altından vurmaya çalışırlar. Bu arada top hakimiyetine de 
özen gösterirler. Rakip oyuncular ise hem vurulmamaya hem 
de topları yakalamaya çalışırlar. Topu yakalarlarsa kendi takım 
arkadaşları ile paslaşıp, diğer takımın ortadaki oyuncularına 
vurmaya çalışırlar Şekil: 14 (HOFFMAN, 2013, sf:101). Bir takımın 
saha içindeki bütün oyuncuları vurulunca, oyuncuları vuran 
takım 1 puan alır. Takımların kenardaki savunma oyuncuları 
sahaya girer. Saha içindeki oyunculardan 3 kişi saha kenarları-
na çıkar ve oyun devam eder. 

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: Atış yapan oyuncuların 
çizgiyi geçmemesi gerekir. Ortada topu yakalayan oyuncu topu 
yere düşürmemelidir.

Çeşitlendirme: 
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B. 01-04 BİREYSEL SAVUNMA TEKNİKLERİNE YÖNELİK DAR ALAN OYUNLARI

B. 01

Şekil 15. Ortada Tilki Oyunu (1 tilki ile)

Oyunun adı: Ortada Tilki

Oyuncu sayısı: En az 3 oyuncu.

Oyunun süresi: 10 dakika.

Oyun alanı: Hentbol yarı sahasında iki oyuncu arası 4-5 
metrelik mesafe.

Oyunun amacı: Reaksiyon, algılama, top çalma, savunma 
ve paslaşma becerilerini geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Her grup için 1 adet 
hentbol topu.

Oyunun uygulanışı: Oyuncular 3’lü gruplar oluştururlar. 3 kişiden biri ortada tilkidir. Diğer iki oyuncu 
birbirinden 3-4 m uzaklıkta karşı karşıya durur, tilki ise bu iki oyuncunun ortasına geçer. Amacı diğer iki 
oyuncunun paslaşmasını önlemektir. Oyuncularda toplarını tilkiye kaptırmadan paslaşmaya çalışırlar. Topu 
tilkiye kaptıran ortaya geçer ve tilki olur. Şekil: 15 (HOFFMAN, 2013, sf:114).  

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Başlangıçta aktiviteyi kolaylaştırmak için, sektirme paslarla 
başlanır. Sonra temel paslarla devam edilir. Paslar baş hizasını geçmemelidir. 2. Üç saniye kuralına uymak 
önemlidir. (HOFFMAN, 2013, sf:112). 3. Oyunda, tilki sayısı arttırılabilir, pas hatası yapan ebe olabilir (DORAK 
ve VURGUN, 2008, sf:39).

Çeşitlendirme: 9 kişilik grup ile: Oyuncular 9 kişilik grup 
oluşturur. İçlerinden 7 kişi daire olur, 2 kişi ise bu dairenin 
ortasına geçer ve atılan pasları kesmeye çalışır. Topu 
kaptıran ortaya geçer veya çalınan her top için oyuncular 
bir puan kazanır. Oyun sonunda en çok puan kazanan veya 
ortaya hiç geçmeyen oyunu kazanır. Paslaşanlar yandaki 
oyuncuya pas veremez. Baş hizasını geçen, direkt, endirekt, 
sol ve sağ el pasları serbesttir. Şekil: 16 (HOFFMAN, 2013, 
sf:125; DORAK ve VURGUN, 2008, sf:39; ÇAM, 2015, sf:87). 
2. 6 oyuncu bir daire (her grup için, yarı çapı 4-5m. lik 
daire) oluşturur ve kendi aralarında pas yaparken, dairenin 
ortasındaki 3 oyuncu pasları engellemeye, çalmaya çalışır. 
Her ele geçen top için 1 puan verilir ya da topu kaptıran 
kapan ile yer değiştirir. Ortadaki oyunculardan biri elinde 
top olan hücum oyuncusuna baskılı savunma yapmak 
zorundadır. Diğer iki savunmacı oyuncu ise topu kesmek 
ile görevlidir. Paslaşan oyuncuların 3 saniye kuralına uy-
malarına özen gösterilmelidir. Hata yapan ortaya geçebilir. 
Şekil: 17 (HOFFMAN, 2013, sf:126).
3. Oyun 5 hücum 4 savunma oyuncusu ile oynanabilir. 
Oyuncular sınırlandırılmış bir alanda (örneğin voleybol yarı 
sahası, 9x9m oyun alanı vb.) hareketlidir. Topu kontrol eden 
oyuncular, açık alanda hareket edebilecekleri ve pas alabi-
lecekleri pozisyonda olmadır (boş alana kaçmalıdır). Sayıca 
az olan oyuncular ise belirtilen zaman diliminde (örneğin 
2-3 dakika) mümkün oldukça pas kesmeye çalışmalıdır. 
Başta topu bir kez sektirmelerine (tip) izin verilebilir, sonra 
kaldırılabilir. 3 adım, 3 saniye gibi hentbol oyun kuralları 
uygulanır. Sayıca az olan oyuncular tarafından yapılan 
fauller puan düşüşüne neden olur.  Oyun alanının dışına 
çıkan toplar savunma oyuncularına puan kazandırır Şekil: 
18 (HOFFMAN, 2013, sf:128).

Şekil 16. Ortada Tilki Oyunu (İki tilki ile)

Şekil 17. Ortada tilki (üç tilki ile)

Şekil 18. Ortada tilki (4 tilki ile)
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Şekil 19. Kral ve Koruyucuları Oyunu

Oyunun adı: Kral ve Koruyucuları

Oyuncu sayısı: 10-12 oyuncu.

Oyunun süresi: 5-10 dakika.

Oyun alanı: Hentbol yarı sahası ortasına 3 m çapında bir daire 
çizilir. İkinci daire iç daireye 5 m uzaklıktadır.

Oyunun amacı: Savunma ve atış isabetini pekiştirmek ve 
geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: 1 adet hentbol topu.

Oyunun uygulanışı: Oyuncular 10-12 kişilik gruplara ayrılır. İçlerinden bir kral ve iki tane koruyucu seçilir. 
Alanın ortasında 3 m çapında bir daire çizilir. İkinci daire iç daireye 5 m uzaklıktadır. Koruyucu iç dairede 
yer alırlar, diğer oyuncular dış dairededirler ve ellerinde üç tane top vardır. Antrenörün işaretiyle dışarda-
kiler paslaşarak kralı vurmaya çalışırken, koruyucular dairenin dışına çıkmadan kralı korumaya çalışır-
lar (Gelen topları tutarak veya vücutlarının değişik yerleriyle vurarak). Kralı vuran kral olur. Kralın her 
değişmesinde koruyucularda değişir. En çok kral olan oyunu kazanır. Şekil: 19 (BİLİR vd., 1977, sf:61).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: Kralın koruyucuları topları ayakları ile engelleyemezler.

Çeşitlendirme: 

B. 03

Şekil 20. Slaloma Dokun Oyunu

Oyunun adı: Slaloma Dokun 

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: 4 dakika veya 2 tekrar.

Oyun alanı: 3x3 metrelik alan.

Oyunun amacı: Savunma ve aldatma becerilerini geliştirmek, 
pekiştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Slalom çubuğu, huni, top.

Oyunun uygulanışı: Oyuncular ikişerli eş olurlar. Eşlerden biri savunma diğeri hücum olur. Hücum oyun-
cusu savunma oyuncusuna rağmen slaloma değmeye çalışır. Her oyuncu 2 dakika boyunca hücum/savun-
ma olur.  Belli bir süre sonra (örneğin 4 dakika) slaloma, hücum oyuncusunu en az dokunduran savunma 
oyuncusu oyunu kazanır. Şekil: 20 (ÇAM, 2015, sf:209; SOSTARİC, 2018).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: Oyuncunun önce topsuz hücum yapması daha sonraki tekrarlarda 
top ile hücum yapması istenir.

Çeşitlendirme: 1. Aynı oyun kuralları içinde hedef top veya başka bir oyuncu olarak değiştirilerek oynana-
bilir. 2. Savunma oyuncusu için kale sahası (6m) çizgisi yerine geçen bir çizgi belirlenebilir. Savunmanın bu 
çizgi içine girmemesine dikkat edilir.
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Şekil 21. Top Çalma Oyunu

Oyunun adı: Top Çalma Oyunu

Oyuncu sayısı: En az 6 oyuncu.

Oyunun süresi: Her oyuncu için 2 tekrar.

Oyun alanı: Hentbol yarı sahası, her grup için 5x5 metrelik alan.

Oyunun amacı: Savunma, top çalma, çabukluk, aldatma becer-
ilerini geliştirmek, pekiştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Her grup için 4 adet hentbol 
topu.

Oyunun uygulanışı: Oyuncular 6 kişilik gruplar halinde ayrılır ve grupta 4 top vardır. Bu gruptaki 4 kişinin 
her biri kare oluşturacak şekilde farklı bir köşeye geçer ve her birinde 1 top vardır. Karenin büyüklüğü 5x5 
metredir. Ortaya, kalan iki oyuncu geçer. Bu oyunculardan biri savunma diğeri hücumdur. Amaç belirlenen 
süre (30 saniye-1dakika) içinde hücum oyuncusunun 4 köşedeki oyuncu ile tek tek pas yapması, savun-
ma oyuncusunun da bu pasları engellemesidir. Savunma oyuncusu da kestiği pas sayısı kadar puan alır. 
Gruptaki her oyuncu savunma ve hücum olarak yer değiştirerek oyunu oynar. Herkes oynadıktan sonra 
kestiği pas sayısı çok olan oyunu kazanır. Şekil: 21 (SOSTARİC, 2018).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Top yere düşünce pas geçersiz sayılır, savunma puan alır. 2. Bir 
grup hücum-savunma oynadıktan sonra başka bir grup geçer. Oyunun ikinci turunda hücum ve savunma 
yer değiştirerek oyun tekrar eder. 3. Puanlarda eşitlik durumunda, eşit puana sahip olan 2 oyuncu oyunu 
tekrar oynar ve kazanan belirlenir.

Çeşitlendirme: 

C. 01-05 GRUP(HÜCUM/SAVUNMA) TAKTİKLERİNE YÖNELİK DAR ALAN OYUNLARI

C. 01 

Şekil 22. Köşedeki Krallar ile Paslaş Oyunu

Oyunun adı: Köşedeki Krallar İle Paslaş

Oyuncu sayısı: 10-12 oyuncu.

Oyunun süresi: 5-10 dakika.

Oyun alanı: Oyuncu sayısına göre, hentbol, basketbol veya 
voleybol yarı sahası kullanılabilir ya da koni ile oyun alanı 
sınırlandırılabilir. Sınırlanan alan hentbol yarı sahasından büyük 
olmamalıdır.

Oyunun amacı: Pas tekniği, zamanlama, çabukluk, reaksiyon ve  
boş alana kaçma gibi becerileri geliştirmek, pekiştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: 1 adet hentbol topu.

Oyunun uygulanışı: A takımı ve B takımı olarak iki grup vardır. 4 
köşede de birer kral vardır. A takımı A takımı kralları ile paslaş-
maya çalışır. B takımı savunma yapar. Topu kaparlarsa B takımı 
B takımı kralları ile paslaşamaya çalışır. Krallarıyla on pas 
yapan 1 puan alır. Şekil:22 (DORAK ve VURGUN, 2008, sf:45).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Pas hatası yapan takım topu kaybeder. 2. Hentbol oyun kuralları 
geçerlidir (DORAK ve VURGUN, 2008, sf:45).

Çeşitlendirme: : 1. Değişik pas şekilleri belirlenebilir. 2. Top sürme oyundan kaldırılabilir (DORAK ve VURGUN, 
2008, sf:45).
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Şekil 23. Kale Alanı Topu Oyunu

Oyunun adı: Kale Alanı Topu 

Oyuncu sayısı: 10-12 oyuncu.

Oyunun süresi: 5 dakika.

Oyun alanı: Kale sahası (6 metre) çizgisi ile serbest (9 metre) 
atış çizgisi arası.

Oyunun amacı: Yükleme, düz dalma, aldatma ve savunmada 
kayma adımı becerilerini kazandırmak.

Oyunda kullanılacak malzemeler: 1 adet Hentbol topu

Oyunun uygulanışı: Oyuncular iki gruba ayrılır. Gruplardan biri savunma diğeri hücum olur ve kale sahası 
çizgisi önünde yerleşir. Hücum oyuncuları düz dalma ile topu kale alanına sokmaya çalışırlar. Savunma 
oyuncuları ellerini arkada birleştirerek kayma adımları ile hücum oyuncularını engellemeye çalışırlar. Belli 
bir süre (örneğin 2-4 dakika) sonra gruplar yer değiştirir. Her iki grupta hücum/savunma olduktan sonra 
en fazla kale alanına top bırakan grup oyunu kazanır. Şekil: 23 (ÇAM, 2015; sf:209).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: Hentbol oyun kuralları uygulanır.

Çeşitlendirme: 

C. 03

Şekil 24. Küçültülmüş Kaleye Gol Atma Oyunu

Oyunun adı: Küçültülmüş Kaleye Gol Atma

Oyuncu sayısı: En az 8 oyuncu. 

Oyunun süresi: 10 dakika.

Oyun alanı: Hentbol yarı sahası.

Oyunun amacı: Top çalma; pas arası yapma ve engelleme, 
hücuma geçmek, güvenli pas verme ve yakalama, reaksiyon 
becerilerini geliştirmek, pekiştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Kale için, slalom çubuğu veya 
koni, hentbol topu

Oyunun uygulanışı: : Oyun yarı sahada oynanır. Minyatür kale kullanılır. 1,5 m kale. Takımlar beş veya daha 
az oyuncudan oluşabilir. Hücum yapan takımdan bir oyuncu rakip kalenin arkasına geçip pas aldığında gol 
olur.  Şekil: 24 (DORAK ve VURGUN, 2008, sf:33).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Kale arkasına yalnızca bir kişi geçebilir. Her seferinde kale ar-
kasında değişik biri olmalıdır. 2.  Gol atan takım devam eder. 3. Gol olabilmesi için tüm takımın gol atılan 
alanda olması gerekir (gol atan gruptan bir kişi alanı geçmemişse gol sayılmaz, eğer gol yiyen takımdan 
bir kişi geçmemiş ise iki gol sayılır). (DORAK ve VURGUN, 2008, sf:33).

Çeşitlendirme: 1. Yere sektirerek gol olabilir. 2. Her iki kaleye de gol atılabilir. 3. Ters el kullanılabilir. Bu 
kurallar takımın seviyesine göre uygulanıp, çeşitlendirilebilir. 4. İkiden fazla kale kullanılabilir. Örneğin üçer 
dörder kişilik 3 takım ve 3 mini kale. Herkes kendi kalesini korurken diğerlerine gol atmaya çalışır.
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Şekil 25. Mindere Top Bırakma oyunu

Oyunun adı: Mindere Top Bırakma Oyunu

Oyuncu sayısı: En az 8 oyuncu.

Oyunun süresi: 5-10 dakika.

Oyun alanı: Hentbol yarı sahası.

Oyunun amacı: Grup savunmasını ve grup hücumunu, hızlı 
paslaşma ve oyun kurma becerilerini, algılama becerilerini, 
reaksiyonu, hücumda oyun taktik davranışlarını geliştirmek 
ve adil oyun (fairplay) kavramını kazandırmak.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Hentbol topu, iki adet 
minder.

Oyunun uygulanışı: Her yarı sahanın (20x15m) dip çizgisinin 1m önüne 1er adet minder yerleştirilir. 4-5 
oyuncudan oluşan iki takım yarışırlar. Kura ile oyuna başlayan takım belirlenir. Oyun, oyun alanının 
merkezinden pasla başlar. Takımın oyuncuları kendi aralarında paslaşarak oyun alanının sonundaki min-
dere topu bırakmaya çalışırlar. Rakip takım oyuncuları top ve pas yolunu kesmeye çalışırlar. Amaç karşı 
mindere topu kaybetmeden ulaşmak ve topu oraya bırakmaktır. Topu mindere bırakma 1 puandır. Oyun 
süresi içinde en fazla puana sahip takım oyunu kazanır. Şekil:25 (HOFFMAN, 2013 sf:67, ÖZSU, 2008, sf:131). 

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Oyuncuların topla boğuşmasına ve birbirine zarar verecek tarzda 
davranmasına izin verilmez. 2. Top sürmek veya pas, sektirme pas atmak serbesttir. 3. Hentbol oyun kural-
ları geçerlidir (HOFFMAN, 2013, sf:67; ÖZSU, 2008, sf:131). 4. Hücum oyuncuları bilinçli olarak boşa kaçmalıdır. 
5. Top elinde olan kişiye takım arkadaşları destek vermelidir. 6. Oyun alanını en iyi biçimde kullanılmalıdır. 
7. Savunma oyuncuları da birebir savunmayı çok iyi biçimde yaparken aynı zamanda ikili sıkıştırmayı en iyi 
biçimde uygulayabilmelidir (DORAK ve VURGUN, 2008, sf:32).

Çeşitlendirme: 1. Top, minder yerine her iki takım için 
belirlenen çizginin gerisine bırakılabilir. 2. Tüm pas çeşitleri 
kullanabildiği gibi bazı zorluklar getirilebilir. (Temel pas, se-
ktirme pas …).  3. Top elinde olan oyuncuya karşı takımdan 
bir oyuncu değerse, top o takıma geçer. 4. Az kullanılan 
elle oynanır. 5. Savunmayı geliştirmek için adam adama 
savunma koşulu getirilebilir. Savunma oyuncusunun savun-
duğu hücum oyuncusu sayı yaparsa o savunma oyun-
cusuna ceza (şınav-mekik vb.) verilebilir. 6. Bu seçenekler 
takımın düzeyine ve gereksinmelerine göre uygulanır 
(DORAK ve VURGUN, 2008, sf:31). 7. Sandalyeye top bırakma 
şeklinde oynanabilir. Oyun alanı 12x12m bir kare olacak 
şekilde sınırlandırılmıştır. Karenin 4 köşesinde de 1 tane 
sandalye vardır. 2 sandalye bir takıma diğer iki sandalye 
ise diğer takıma aittir. Oyuncular ikişerli gruplara ayrılır. 2:2 
oyun oynanır. Oyunun amacı topu yere düşürmeden ve top 
sürmeden paslaşarak rakibin sandalyesine bırakmaktır. 
Şekil: 26 (SOSTARİC, 2018) Oyuncuların adam adama savun-
ma yapmalarına dikkat edilmelidir. Süreye bağlı olarak ya 
da ulaşılması gereken puana bağlı olarak oynanabilir. Zam-
an baskısı yaratılabilir. Alan genişliği biraz daha arttırılarak 
ya da aynı alan da 3:3 oyun şeklinde oynanabilir.

Şekil 26. Sandalyeye Top Bırakma Oyunu
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Şekil 27. Top Sektirme Oyunu

Oyunun adı: Top Sektirme

Oyuncu sayısı: En az 8 oyuncu.

Oyunun süresi: 10 dakika.

Oyun alanı: 10x12 metrelik iki yarı saha veya voleybol 
sahası.

Oyunun amacı: Savunma ve hücumu geliştirmek, hücum-
dan savunmaya veya tam tersine dönmek, oyun taktik 
davranışlarının temel kurallarını öğretmek, geliştirmek.

Oyunda kullanılacak malzemeler: Oturma bankı/cimnastik 
sırası, koni/slalom çubuğu.

Oyunun uygulanışı: Oturma bankları veya cimnastik sıraları kullanarak saha 10x12 metrelik iki yarıya 
bölünür. Her iki ana çizgi (koniler, direkler) kaledir. 6 oyuncudan oluşan bir takım, ortadaki banka kadar 
ilerleyerek kaleye şut atabilir ve sonra geri dönerek rakiplerinin kale çizgisi seviyesindeki şutlarını karşılar. 
Şekil: 27 (HOFFMAN, 2013, sf:136).

Önemli noktalar/Yöntemsel öneriler: 1. Top kale çizgisinin önünden sekerek, uçarak ya da yuvarlanarak 
geçerse gol olur. 2. Topu ele geçirdikten sonra hücum oyuncusu bir pas kullanmak zorundadır. 3. Aynı 
sıradaki oyuncu iki defa arka arkaya puan alamaz. 4. Top geri atılmamalıdır (HOFFMAN, 2013, sf:136).

Çeşitlendirme: 1. Oyun 1 veya 2 kaplan (tiger) ile oynana-
bilir. Burada kaplan (tiger) denen oyuncular, her takımdan 
1 veya 2 oyuncu seçerek belirlenir. Kaplanlar rakip takımın 
sahasında yer alırlar ve amaçları rakibin topunu kesmek 
veya şutunu engellemektir. Eğer topu çalarlarsa hemen 
kendi takım arkadaşlarına pas vererek hücuma geçme-
lerini sağlarlar. Şekil: 28 (HOFFMAN, 2013, sf:138). 2. Kaleler 
küçültülerek nizami hentbol kalesi boyutlarına getirilebilir.

Şekil 28. Top Sektirme Oyunu (1 kaplan ile)

TARTIŞMA VE SONUÇ

Günümüzde modern hentbol oyunu; sprint, sıçrama, dönme, itme, blok ve atma gibi yüksek şiddetli kısa süreli 
aktiviteleri içeren bir spor branşıdır. Bu nedenle hentbol oyuncularının, oyun boyunca aralıklı yüksek şiddetli 
eylemleri sürekli olarak gerçekleştirme becerisinin olması çok önemlidir (DELLO IACONO vd., 2015; DELLO 
IACONO vd., 2016).

Dar alan oyunlarının bir eğitim aracı olarak kullanılması, spora özgü taktik ve teknik becerilerle birlikte fiziksel 
kapasiteyi geliştirme becerisi nedeniyle, son yıllarda bilimsel araştırmaların odağı haline geldiği ve bu konu 
ile ilgili araştırmaların sayısının, futbolda arttığı, hentbol, basketbol gibi takım oyunlarında ise henüz yeni yeni 
çalışıldığı bilim insanları tarafından rapor edilmektir (BİZATİ, 2010; AGUIAR vd., 2012-2013; DUARTE vd., 2009; 
HALOUANI vd., 2014; HILL-HAAS vd., 2010; KÖKLÜ vd., 2011-2012; YOUNG & ROGERS, 2014; COUTINHO vd., 2016; BUCH-
HEIT vd., 2009a-2009b, CORVINO vd., 2014; DELLO IACONO vd., 2015-2016-2018; COUTINHO vd., 2016; KLUSEMANN 
vd., 2012; COUTINHO vd., 2016).
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Elit hentbolcular ile hentbolda dar alan oyunları ile ilgili yapılan araştırmalar, sporcuların rutin antrenman-
larına ek olarak dar alan oyunlarının, yüksek şiddetli aralıklı koşu antrenmanlarında olduğu gibi, tekrarlanan 
sprint becerisi ve aerobik güçte benzer gelişmelere yol açtığını rapor etmişler ve dar alan oyunlarının teknik 
ve fizyolojik kapasiteye etkilerini incelmişlerdir. Bunun yanında hentbol ile ilgili dar alan oyunlarının, teknik 
ve fizyolojik kapasiteye etkilerini, daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için oyuncuların sayısı, oyun alanı 
boyutları ve süresi açısından, nasıl kurgulanacağı konusunda bilimsel bilgi eksikliğinden söz etmektedirler 
(BUCHHEIT vd., 2009a-2009b, CORVINO vd., 2014; DELLO IACONO vd., 2015-2016-2018; COUTINHO vd., 2016).

Bu çalışmada, hentbolda bireysel ve grup temel teknik-taktiklerini geliştirmek ve pekiştirmek için, dar alan 
oyunlarının kuramsal olarak aktarılması ve uygulamalarının yapılması amaçlanmıştır.

Oyunların hazırlanmasında ve seçiminde; oyunun eğitsel değeri ve amacına, oyuncuların seviyesine, oyun 
alanına, oyunda kullanılacak araç-gereçlere ve oyunun süresine dikkat edilmelidir (ÇAMLIYER ve ÇAMLIYER, 
2017, sf:137; ÖZSU, 2008, sf:13). 

Oyuncuların seviyesi, oyun kurallarının uygulanması ve oyunun amacına ulaşması açısından önemlidir. Ye-
terli teknik-taktik kapasiteye sahip olmayan oyuncular ile oynanan zorluk derecesi yüksek oyunlar amacına 
ulaşmayacağı gibi oyuncuların motivasyonunu da düşürecektir. Bu olumsuzlukların engellenmesi için, eğer 
oyunun yapısını bozmayacaksa, oyunun kurallarında, alan büyüklüğünde, oyuncu sayısında veya süresinde 
değişiklik yapılabilir.
 
Oyunların süresi belirlenirken oyunun kuralları, oyuncuların sayısı ve seviyesi, oyun alanının büyüklüğü ve 
antrenman hedefleri dikkate alınmalıdır. Oyunlar, tekrar sayısı (örneğin 3 tekrar, 5 tekrar gibi) veya zaman 
dilimi (örneğin, 5dakika, 10 dakika gibi) verilerek oynatılabilir. Oyunların süresinin tekrar sayısına veya zam-
ana göre belirlenmesinde oyunun kuralları ve oynatılma amacı önemlidir. Tekrar sayısı verilen oyunlarda 3 
tekrar, 5 tekrar gibi, tek sayılarda tekrarlar vererek oyunu oynatmak, oyunda alınan sayı veya puanlarda eşitlik 
olduğunda kazananı belirlemek açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Zaman dilimi verilen oyunlarda 
ise bu süre belirlenirken, oyuncuların oyundan sıkılmamasına ve yorgunluk düzeylerinin artmamasına dikkat 
edilmelidir. Oyun süresinin belirlenmesi için önemli diğer bir nokta da oyunun antrenmanın hangi bölümünde 
oynatılacağıdır. Oyun “antrenmanın ısınma bölümünde mi, ana bölümde mi yoksa soğuma bölümünde mi?” 
oynatılacak buna karar verilmelidir. Bu karardan sonra, seçilen bölümler için ayrılan antrenman içindeki süre, 
oyunun süresinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

Bu çalışmada yer alan oyunlardaki oyuncu sayısı, oyunun oynanabilmesi için gereken asgari oyuncu sayısı 
dikkate alınarak belirlenmiştir. Kalabalık oyuncu kadrosuna sahip takımlarda yapılacak çalışmalar sırasında 
oyuncular, az sayıda oyuncudan oluşan birden fazla küçük gruba ayrılabilir. 

Dar alan oyunlarında oyun alanı maksimal büyüklüğü, bu çalışmada, hentbol yarı sahası olarak dikkate alın-
mıştır. Hentbol yarı sahası dışında oyun alanını daraltmak için, basketbol ve voleybol yarı sahaları kullanıla-
bilir. Örneğin hentbol yarı sahası 10x10 metrelik dört ayrı alana veya daha küçük daha fazla alana bölünebilir. 
Sporcu sayısının azlığı ya da çokluğuna göre oyun alanı sınırları belirlenmelidir. Bu alan oyunun kurallarına, 
takımdaki sporcuların sayısına bağlı olarak değişebilir. Dar alan oyunlarında amaç, oyuna katılan her oyun-
cunun daha aktif olması ve topla daha çok buluşarak, hareketleri daha fazla tekrar etmesidir. 

Dar alan oyunları, topla çok fazla temas sağlayarak oyuncuların temel taktiksel problemleri devamlı tekrar 
yapmasını sağlar, çok fazla topla temas oyuncunun motivasyonunu yüksek tutarak oyuncuların daha uzun 
süre oyun içinde kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir (BİZATİ, 2016).
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Sonuç olarak; bu çalışmada yer verilen dar alan oyun örnekleri, oyunculara kazandırılmak istenen beceri ya da 
becerileri geliştirmek, pekiştirmek ve antrenman hedeflerine ulaşmak için, oyuncu sayısı, oyun alanı ölçüsü, 
antrenman şiddeti ve oyunun süresi gibi kriterler antrenörler tarafından geliştirilebilir, çeşitlendirilebilir ve 
değiştirilebilir. 

Hentbolda dar alan oyunlarında, oyun alanı ölçüleri, oyuncu sayıları, kuralların uygulanması antrenmanın şid-
deti, kalecilerin oyuna dahil edilmesi vb. unsurların teknik-taktik ve fizyolojik etkilerini incelemek için daha 
fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.
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Hentbolda Topsuz Temel Hareketler 
ÖZET

Hentbolda günümüzde hız ve hareket becerilerinin ön plana çıktığı bir oyun anlayışı gelişmiştir. Bu anlayışın 
doğal sonucu olarak oyuncuların topla hareketleri yanında topsuz hareketleri de başarıyla uygulamaları, 
hentbol oyununun kalitesini ve oyun estetiğini artırmıştır. Bu çalışmanın amacı;  yoğun hız, kuvvet, beceri, 
dikkat ve maksimum odaklanma gerektiren hentbol oyununda daha etkin yapılanmayı sağlayabilmek için 
gereken “topsuz temel hareketler” sürecini doğru anlamak, doğru yapılandırmak ve etkili kullanmak sureti-
yle en iyi performansını sahaya yansıtılmasına katkı sağlamaktır. Araştırma grubu, 18-22 yaş grubu 6 erkek 
hentbolcudan oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay 
formu doldurtarak alınmıştır. Hentbolda temel topsuz hareketlerin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, 
müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersi-
zlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Yön değiştirme, kayma, adımlama, sıçrama, konma 
ve düşme becerilerinin geliştirilmesine yönelik toplam 33 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak 
sunulmuştur. Topsuz temel hareketler (koşular, yön değiştirmeler, kaymalar, sıçramalar) hentbolun doğasın-
da olan ve bireysel becerileri etkileyen çok önemli parametrelerden biridir. Müsabaka boyunca topla oynama 
süresinden daha çok, topsuz temel hareketlerin yer aldığı görülmektedir. Becerilerin kalitesi için; daha hızlı 
koşmak, daha çabuk yön değiştirmek, daha yukarı sıçrayabilmek ve bu hareketlerin sonrasında da hareketi  
güvenli olarak sonlandırarak sakatlık riskini minimum seviyeye indirmek temel amaç olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Yön Değiştirmeler, Yana Kaymalar, Sıçramalar-Konmalar,  Düşmeler.

Basic Movements Without Ball in Team Handball 
ABSTRACT

Nowadays, there has a developed game understanding based on speed and movement skills in handball. 
The fact that players are able to successfully make movements without ball as well as those with ball as a 
natural result of this understanding has increased the quality of the team handball game and game aes-
thetics. The purpose of this study is to understand and structure correctly the process of “basic movements 
without ball” in order to provide a more effective organization in the handball game that requires intensive 
speed, force, skill, attention and maximum focus, and to help to reflect the best performance in the field by 
using it efficiently. The sample group consisted of 6 male handball players aged 18-22. The informed consent 
forms were obtained from the players, participating in the exercises, prior to the training sessions. This study, 
conducted to develop basic ball-free movements in handball, was an action research for the configuring of 
appropriate exercises ranging from the simple to the complex in order to solve the problems encountered 
during the competition. A total of 33 exercises were mentioned theoretically and presented visually in order 
to improve the skills of changing direction, sideslips, stepping, leaping, take-offs, and steps-off and fallings. 
The basic movements without ball (running, changing direction, sideslip, takes-off) are one of the most im-
portant parameters that are a part of nature of handball and affect individual skills. It was observed that 
basic movements without ball took part during the course of the competition rather than the time when a 
handball player play with ball. For the quality of skills; the main goal should be running faster, changing direc-
tion more quickly, jumping upwards and then minimizing the risk of injuring by ending the movement safely.

Keywords: Team Handball, Changing Direction, Sideslip, Take-offs and step-offs, Fallings.
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GİRİŞ
Tarihsel gelişimine bakıldığında geçmişten günümüze uzanan hentbol oyun anlayışında hız ve hareket ba-
kımından bazı değişim ve gelişmelerin olduğu sonucuna ulaşılabilir. Şöyle ki: Günümüz hentbol oyununda 
geçmişe nazaran hız ve hareket kabiliyetlerinin daha da ön plana çıktığı bir oyun anlayışı gelişmiştir. Bu anla-
yışın doğal sonucu olarak oyuncuların topla hareketleri yanında topsuz hareketleri de başarıyla uygulamaları, 
hentbol oyunununkalitesini ve oyun estetiğini artırmıştır. Ayrıca bu değişim, hentbol oyununun güzelleştiril-
mesi ve seyir zevkinin artmasına da katkı sağlamıştır. Böylelikle hem oyuncunun hem de seyircinin bu spora 
olan ilgisi artmış, bu spor dalından daha fazla keyif alınması sağlanmıştır. 

Topsuz temel hareketler sayesinde hentbol oyuncuları tarafından gerçekleştirilecek koşu, yön değiştirmelerin 
sıçramaların doğru ve uygun zamanlamayla yapılması sayesinde oyuncuların hareket verimliliği artacak, bu 
da performansı en üst noktaya taşıyarak sahaya yansıtmak anlamına gelecektir.

Tezin Amacı

Yoğun hız, kuvvet, beceri, dikkat ve maksimum odaklanma gerektiren hentbol oyununda daha etkin yapılan-
mayı sağlayabilmek için gereken “topsuz temel hareketler” sürecini doğru anlamak, doğru yapılandırmak ve 
etkili kullanmak suretiyle en iyi performansını sahaya yansıtılmasına katkı sağlamaktır.

1. HENTBOLDA TEMEL TOPSUZ HAREKETLER 
Oyun, toplu ya da topsuz olarak birkaç pozisyon değişikliği ile nitelendirilebilir ve bunların çoğu genellikle 
oyuncular koşarken yapılır. Bunun sebebi ise koşma ile uzun mesafeleri kısa sürede kat edebilmek ve bu 
sayede oyuncunun hem hücumda hem de savunmada daha avantajlı bir pozisyona geçmesini sağlamaktır. 
Oyun esnasında koşma hareketinin periyodik/döngüsel ritmi; ivmelenme, hız azalması ve çeşitli top teknikleri 
ile aksama yaşasa da klasik koşma modelinin safhaları, bireysel veya birlikte, sık sık görülür ve özel teknikle-
rin temelini oluşturur. (MARCZİNKA, 2016, s. 28)

Topsuz Temel Hareket Safhaları
1. Başlangıç
2. Koşma
3. Yön değiştirme
4. Durma

1.1.Başlangıç
Başlangıç hareketinin amacı vücudu temel pozisyondan hareket yönüne doğru kımıldatmaktır. Bu sayede 
oyuncu istenilen hıza olabildiğince çabuk ulaşır. 

* Temel pozisyonda, oyuncu merkez ağırlığını ve kademeli olarak vücut ağırlığını arka bacaklara vererek güçlü 
bir itme yaratır ki bu da vücudun hareket yönüne doğru olan itme kuvvetini arttırır. 

* Bu hareketi, hafiflemiş ön ayakları yukarı ve aşağı doğru dizden bükerek kolları sallayıp güç alma ve oyun-
cunun öne doğru bir kısa adım alması takip eder(Şekil 1).
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Şekil 1. Başlangıç Pozisyonu (MARCZİNKA, 2016, s. 28)

* Merkez ağırlığı düşük tutmaya yardımcı olmak için göğüs, hafifçe öne eğilir. Vücut, dengesini en uygun 
şekilde tutmak için hareket eder.

İlk birkaç adım, istenilen ivmeyi kazanmak amacı ile kısa ve dinamik biçimde gerçekleştirilir. Daha sonra ise 
göğüs doğrultularak uzun adımlar atılır. Kolların hareketi, topun hareketine göre belirlenir. Eğer başlayan 
oyuncunun topu alma gibi büyük bir şansı varsa kollar göğsün önünde topu yakalamak için hazır bekler. Eğer 
oyuncutop ile çıkış yaparsa (koşmaya başlarsa) topu sektirmeye ya da fırlatmaya hazırlanmalıdır. Herhangi 
diğer durumlarda, kollar yanlarda sallanarak ivme kazandırmaya yardımcı olur.

Kısa fakat yoğun başlama safhası, oyuncu uygun koşma ritmine ulaşana kadar devam eder. 

1.2.Koşma
Koşmanın amacı oyuncunun başlangıç safhasında oluşan ivmesini, ritmi bozmadan koşu hareketine aktar-
mak ve devam ettirmektir. 

Oyun esnasında gerçekleştirilen standart (düz) koşma dışında, hentbolun bazı özel gereksinimleri gereği,  
farklı birkaç koşu türü  ( geri geri koşma, yanlara koşma vb.) bulunmaktadır. Özellikle yön değiştirirken ya da 
top teknikleri ile birleştirmede, bazı özel ayırt edici hususlar bulunmaktadır. Örneğin;

 *İtme ve inme arasındaki eğri kısa ve düzdür, bunun yanında ağırlık merkezinin dikey hareketi de küçüktür 
(Şekil 2).

* Bu yolla, oyuncunun ağırlık merkezi yere daha yakın olur ve bu, oyuncunun hızlı bir şekilde yön değiştirmesi-
ne, topu yakalamasına, dönüşüne ve durmasına yardımcı olur (MARCZİNKA, 2016, s. 29).
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Şekil 2. Uçuş Pozisyonu (MARCZİNKA, 2016, s. 29)

Oyuncu önce topuğuyla yerle teması sağlar, daha sonra tam tabanı basar ve böylece akıcı koşuyu sağlar. 
Kollar göğsün yanında sallanırken dirseklerden bükülür ve bu, koşu ritmini devam ettirmek ya da herhangi bir 
top tekniğini gerçekleştirmek için yapılır.

Oyuncu koşarken mutlaka ama mutlaka çevresi ile göz temasında bulunmalıdır. Bunu hızlanma, yavaşlama, 
yön değiştirme ya da koşu hareketini belirlemek için kullanır. 

1.3. Değiştirme
Yön değiştirmenin amacı, vücut dengesini korurken oyuncunun orijinal hareket yönünü değiştirmesini ve yeni 
bir yöne girebilmesini sağlamaktır. 

Oyuncunun hareketini gerçekleştirebilmesi bakımından yön değiştirme, toplu veya topsuz, hem hücumda 
hem de savunmada ya da özellikle bire bir durumlarda önemli rol oynar.  Oyun durumuna ve sahada oyuncu-
nun aldığı pozisyona göre,  açısal ya da dairesel yön değişiklikleri yapmak mümkündür. 

1.3.1. Açısal yön değiştirme
Hücum ya da savunma esnasında gol bölgesi civarında, dar alanda hızlıca pozisyon almayı kolaylaştırdığından 
özellikle rakibe yakınken oldukça etkilidir. 

* Oyuncu kademeli olarak ağırlık merkezini yavaşlattığında, adımlarını kısaltır, yavaşlar (1-4) ve daha sonra 
yöneleceği yeni yöne doğru ters ayağından güçlü bir destek alarak yön değiştirir (5).

* Vücut ağırlığı, oyuncu yön değiştirmek için geçici olarak durduğunda bu destek ayağına biner ve hafiflemiş 
diğer ayak yeni hareket yönüne doğru adım atar (6).

* Alınan bu adım gövdenin dönmesine yardımcı olurken destek ayağı ile yapılan güçlü itme de hareketin daha 
kolay yapılmasını sağlar. Kollar dengeyi sağlamak için yanlarda sallanır (Şekil 3) (MARCZİNKA, 2016, s. 30).
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Şekil 3.Açısal Yön Değiştirme (MARCZİNKA, 2016, s. 30)

1.3.2. Dairesel yön değiştirme
Sahada sürekli koşma hâlindeyken ve özellikle rakibe uzakken kullanışlıdır. Çünkü bu hareketin uygulaması 
daha uzun sürmekte ve hareket için geniş bir alan gerekmektedir. 

* Oyuncu adımlarını biraz kısaltarak yavaşlar (1-3) ve daha sonra ağırlık merkezini azaltır, gövdeyi yeni hareket 
yönüne doğru yönlendirir. 

*Daha sonra, uzun adım ile kendini sürekli olarak iterek (4 ve 6), dairesel bir yolda koşma hızını bozmadan/
kesmeden koşmaya devam eder. 

* Omuz ve kanatların da kolların yardımıyla yeni hareket yönüne doğru yönelmesi avantajlı olacaktır. 

Şekil 4.Dairesel Yön Değiştirme (MARCZİNKA, 2016, s. 30)

Yön değiştirirken, vücut dengesini korumak için, ağırlık merkezini en uygun şekilde tutmak her zaman önem-
lidir. Bu, tüm vücudun özellikle bacakların gövde ile koordineli şekilde hareket etmesini gerektirir. Basit bir 
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prensip olarak dönüş açısı ne kadar keskin alınırsa o kadar güçlü destek adımı alınır ve ağırlık merkezi düşü-
rülür. (MARCZİNKA, 2016, s. 30)

1.4. Durma
Durmanın amacı oyuncunun mevcut hareketini sonlandırmak, temel pozisyonu almak ve sonrasında seçile-
cek tekniği olabildiğince çabuk ve kolay şekilde uygulamaktır. 
Sürekli değişen oyun durumları oyuncunun -gerekliyse- olabildiğince kısa ve çabuk yoldan durmasını gerek-
tirmektedir. 

Bu, aşağıdaki teknikler kullanılarak uygulanabilir:

Destek alarak durma: Çift ayak ile hızlı koşu durumunda, güvenli ve ani durmayı sağlar. 

* Hareket, gövdeyi yavaşça geri çekme yardımı ile koşma ivmesini yavaş yavaş düşürme biçiminde başlar (1-2). 

* İkinci adımdan sonraki adım uzun ve yassı bir adımdır. Oyuncu, dizini olabildiğince bükerek ağırlık merkezini 
yere yaklaştırır (3).

* Gövde geri çekilir, ayak yere olabildiğince hızlı ve sağlam basar, bu da oyuncuyu temel pozisyonda durdurur 
(4). (MARCZİNKA, 2016, s. 31)

Şekil 5.Destek Alarak Durma (MARCZİNKA, 2016, s. 31)

Vücut ağırlığı temel olarak arka bacaktadır, böylece ivme oyuncuyu orijinal hareket yönüne daha fazla itmez. 
Bunun yanında, herhangi bir çeşit koşu tarzından, bu yöntemle iki adımda durmak mümkündür. 

Sıçrayarak durma: Hafif bir koşu veya topu yakalamadan önce yapılan kullanışlı bir durmadır. 

* Oyuncu, giderek yavaşlayan bir koşu sırasında, tek ayak üstüne neredeyse belirlene-meyen/algılanamayan 
bir sıçrama gerçekleştirerek (2) aynı anda iki ayak üstüne iner (3-4). 

* Dizler olabildiğince bükülür, ağırlık merkezi ve gövde, kolların yardımı ile koşunun ivmesini dengelemek için 
alçaltılır/düşürülür. 



220

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

* Oyuncu yere inerken topu yakalama pozisyonundaysa gövde ve kollar dengeyi bozmayacak kadar döner 
(MARCZİNKA, 2016, s. 31).

Şekil 6.Sıçrayarak Durma (MARCZİNKA, 2016, s. 31)

Bu tekniğin avantajı, oyuncunun havada yakaladığı top ile herhangi bir yöne üç adım daha atarak başlaya-
bilmesidir. Dezavantajı ise eğer koşu ivmesi çok yüksek ise oyuncunun sadece ileri doğru atılan fazladan bir 
adımla tamamen durabilmesidir. 

Durduktan sonra, oyuncu hemen devamında teknik uygulamaya çalışmalıdır çünkü temel pozisyonda harca-
nan fazla zaman, hareketlerinin devamını getirmesini zorlaştıracak ve bu da rakip oyuncuya müdahale şansı 
verecektir. 

1.5. Sıçrama
Oyuncuların kale sahası üstünde ve özellikle gol bölgesinde etkili olabilmek için daha teknik unsurlar uygula-
mak istemelerinden dolayı, sıçramaların sayısı ve önemi artmıştır. İyi sıçrayan bir hücum oyuncusu gole daha 
çok yaklaşır, iyi bir savunma bloğu üstünde daha etkili atış yapabilir. Eğer bu oyuncu bir savunmacı ise iyi bir 
sıçrama ile blok alanını genişletebilir. 

Sıçrama yeteneği kaleciler için de son derece önemlidir.  Çünkü kaleci, uzak mesafeli atışları kurtarırken veya 
üst köşelere atılan topları kurtarmak için kendini genellikle uzak ayaktan iter. Kanat atışlarını kurtarmak için 
kaleci sıçrayıp kendini atıcıya doğru iter, yani atıcıya daha da yaklaşır. Bu hareketle atıcının atış alanını da-
raltır.  Yakın mesafe atışlarını kurtarırken- özellikle aşırtma atışlarında- uygun kurtarma tekniğini uygulamak 
için yine etkili sıçrama yapabilmelidir ki başarılı olabilsin. 

Oyun esnasında, hücum ve savunma teknikleri oyuncuya sıçrama konusunda birçok yönden varyasyon sağlar.
Dikey sıçrama, uzun sıçrama, koşarken tek ya da çift ayak sıçrama, temel pozisyon sıçraması vb. bu varyas-
yonlara verilebilecek örneklerdir. Genel prensip, temel pozisyondan çift ayak sıçramaktır fakat koşarken tek 
ayak sıçramak daha pratiktir. 

1.5.1. Koşarken tek ayak sıçrama
Oyuncu sıçrarken topu atmaya çalışıyorsa genel olarak atma koluna ters olan ayakla tek ayak sıçraması 
yapar. Tek ayak sıçrama koşma ritmini bozmadan uygulanabilir.Sıçrama anında havada kalma süresine kadar 
uzun olursa top teknikleri(özellikle hücumda) de o kadar rahat uygulanır.
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Oyun esnasında görülen tüm sıçramalar oyuncunun sıçrama aşamalarının karakteristik özelliklerine dayanır.

Sıçrama aşamaları: 
1. İvme kazanma
2. İtme
3. Hava hareketleri
4. İnme (Konma)

1.5.1.1. İvme kazanma
İvme kazanmanın amacı sıçrama ve itme için gereken yatay hızı yakalamaktır. Toplu ya da topsuz koşarken 
adımların sıklığını ya da uzunluğunu artırarak hız arttırılabilir. Son üç adım ve özellikle son adım; koşmadan, 
sıçramaya olan yumuşak geçişte belirleyici bir konumdadır. 

*Ağırlık merkezi yere yaklaştırılarak güç transferi yolu daha da artırılabilir ve vücut kütlesi hareketi en uygun 
yoldan, denge kaybetmeden devam ettirilebilir. Bunun yanında, ivme yakalarken, oyuncu her adımda ve ikinci 
son adımında, dizini bükerek ağırlık merkezini öne doğru atıp yere basar.

*Bu alçak pozisyonda oyuncu sıçrama ayağı ile uzun,düzdestekli bir sıçrama adımı alır. Sıçrama ayağı ile uzun 
düz adımı aldıktan sonra, ağırlık merkezini öne atarak topuklarıyla yere basar ve daha sonra ayağın dış kenarı 
üstüne doğru devrilir (yuvarlanır). Vücut kütlesi öne doğru hareket etmeye devam eder, ağırlık merkezinden 
dolayı hız kazanır ve bu esnada ayak desteklerinden dolayı sıçrama ayağı üstüne çok iyi baskı uygular. Bunun 
sonucu olarak, ayak yerden kuvvetli bir itiş kazanır ve ayak kasları etkili bir itiş için esneme yaratır. 

* Uzuvların sallanması itmenin etkisini artırarak sıçrama yüksekliğini bir üst seviyeye taşır. Öncelikle hızlan-
dırılmış bir aşağı doğru hareketle, sallanan kollar bacak üstüne ağırlık yapar (Şekil 7.a) ve daha sonra yavaş 
bir yukarı hareketle, kollar bacak üstündeki baskıyı alır (Şekil 7.b). Sonuç olarak Etki-Tepki Kanunu prensibi, 
koordinasyonlu bir sallama hareketi ile uygulamak vücut kütlesini kaldırmada etkili bir rol oynar (Şekil 7.3). 

Şekil 7.İvme Kazanma (MARCZİNKA, 2016, s. 35)
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1.5.1.2. İtme 
İtme hareketinin amacı, oyuncuyu destekli bir pozisyondan (yerde) desteksiz bir pozisyona (havada) getir-
mektir. 

Oyuncu bunu vücudunu doğrultarak, sıçrama ayağını ayak parmakları üstünde esneterek ve kolları sallama-
nın yardımı ile yapar. 

*Yukarı doğru kolları sallama hareketinin yavaşlamasıyla, sıçrama ayağı hafifler ve bunun sonucu olarak 
ön-gerilmeli kaslar, eklemleri bir yay hareketi gibi gerer. Bunun yanında yapılan baskının gücü, zeminde dur-
mayı yavaşlatır ve Etki-Tepki Kanunun bir sonucu olarak da oyuncu yerden havalanır (Şekil 8).

* Daha kolay ve ekonomik güç transferi uygulamak için, itiş kuvveti çizgisi ağırlık merkezi eğiminde olmalıdır. 
Demek oluyor ki dikey bir sıçramada, ağırlık merkezi yukarıda (Şekil 8.a) ve uzun sıçramada ise itme anında 
destek noktasının (Şekil8.b) önünde olmalıdır. 

Şekil 8.İtme (MARCZİNKA, 2016, s. 36)

1.5.1.3. Hava hareketleri
Havada oyuncunun amacı top tekniklerini uygulamak, vücut dengesini sürdürmek ve yönünü kullanarak en 
ekonomik inişi sağlamaktır. 

Kazanılan ivmenin bir sonucu olarak, oyuncunun vücut kütlesi Süreklilik Yasası’na (pasif hava hareketi) göre 
ilerler. Oyuncu sıçrama güzergâhınınfaklı safhaları esnasında uygun tekniği uygular (aktif hava hareketi). 

* Yukarı doğru sıçrama güzergâhında yer çekiminin bir sonucu olarak, oyuncu eşit oranda yavaşlama 
hareketinde yükselir. Bu safha oyuncuya hava ve zaman olarak top tekniklerini uygulaması için en uygun 
zamanı sağlar (Şekil 9.a).

* Sıçramanın en üst noktasında, güç miktarı oyuncuya sıfır etki eder. Dolayısıyla oyuncunun harekete geçme 
olasılıkları sınırlıdır (Şekil 9.b). 
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* Aşağı doğru iniş güzergâhında yerçekiminin bir sonucu olarak oyuncu eşit oranda hızlanma hareketiyle 
düşer. Bu, oyuncunun hareket olasılıklarını azaltır, yani oyuncu kısaca iniş için hazırlanmalıdır (Şekil 9.c). 

Şekil 9.Hava Hareketleri (MARCZİNKA, 2016, s. 36)

1.5.1.4. İnme (Konma)
Bu safhanın amacı yere basma etkisini azaltarak herhangi bir sakatlığa neden olmadan yere inmeyi sağlamaktır.

Oyuncu eğer sıçrama esnasında sıçrama bacağını vücuduna doğru çekmediyse, aşağıda geniş ve serbest 
şekilde bıraktıysa, düzgün bir iniş gerçekleştirebilir. 

*Bu ayak yere doğru hafifçe esner ve öncelikle ayak parmaklarının uçları yere temas eder. Daha sonra ayak 
tabanının yumuşak bir şekilde yer ile tamamen temas eder.

* Bilek ve diz eklemleri daha sonra, yere basıldığında etkiyi azaltmak için bükülür. Bu esnada diğer ayak da 
kalan etkiyi azaltmaya destek olmak için pozisyon alır. 

* İniş ayağı tercih edilen hareket yönüyle aşağı doğru konumlandırılmalı ve böylece yumuşak inişe olanak 
tanınır. Bu, oyuncunun dengesini sürdürmesine ve devam/sonraki hareketini yapmasına yardımcı olur. 

İniş sonrası vücut dengesini devam ettirmek için oyuncu ağırlık merkezini, özellikle göğsüyle, daha havadayken 
ayarlamalıdır. Böylece vücut ağırlığı destek ayağına doğru yer değiştirmelidir. 

Şekil 10.İnme (Düşme) (MARCZİNKA, 2016, s. 37)
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1.5.2. Temel Pozisyonda Çift Ayak Sıçrama
Oyuncu havada top kontrolü sağlamaya çalışırsa genelde temel pozisyonda çift ayak sıçrar. Çift ayakla iterek 
ve kollarını sallama kuvvetini kullanarak, maksimum yüksekliğe ulaşmak mümkündür. Bu, oyuncunun özellikle 
savunmada, topsuz aktivitesine son derece yardımcı olur (Havada şutu engellemek). 

1.5.2.1. İvme kazanma
İvme kazanmanın amacı, sıçrama için gereken dikey hızı yakalamak ve itiş için hazırlanmaktır. 

Oyuncunun yatay hızı olmadığı için temel pozisyonda sıçrarken ivme kazanmak zordur.  Gereken güç sadece 
kolları sallayarak ve itiş gücü kullanarak mümkün olur.

İvme kazanmanın birinci kısmı, iki yandaki kolları geriye doğru çapraz (diyagonal) sallama ile başlar. Aynı 
zamanda sallamanın kazandırdığı hız ile bel, diz ve bilek eklemleri bükülür ve ayak kasları gerilir, göğüs öne 
çıkar ve ağırlık merkezi destek noktasının üstüne doğru hareket eder (Şekil 11.a). 

* İvme kazanmanın ikinci kısmı, kollar sallanırken bacaklardaki baskının azaltılması ve vücudun arkasında 
çapraz (diyagonal) olarak geçici süre durmasıyla başlar.Daha sonra, oyuncu göğsünü öne kollarını çeker, 
dizlerini esnetir ve kollarını ileri-yukarıya doğru hızlıca savurur ki bu da vücudun yerden hızla uzaklaşmasına 
yardımcı olur. 

Şekil 11.İvme Kazanma (MARCZİNKA, 2016, s. 38)

1.5.2.2. İtme
İtmenin amacı, oyuncuyu ağırlık merkezini kullanarak destekli bir pozisyondan (yerde) desteksiz bir pozisyo-
na, gerekli yüksekliğe (havada) getirmektir. 

İvme kazanmanın sonunda oyuncu, kolları sallayarak ve ayakların gücünü kullanarak,  çift ayak yerden sıçrar. 

* Kolları yukarı doğru sallama hareketi ile ayaklardaki baskı azalır ve gerilmiş kaslar tıpkı bir yay hareketi gibi 
eski orijinal hâllerine geri döner. 

* Bel, diz ve ayak bileği eklemlerinin esnemesi sonucu, tüm vücut esner/uzar ve ağırlık merkezi üst ve destek 
noktasının önüne gelir. 

* Ayak kaslarının gücü ve kolları sallamak, oyuncuyu itme gücü yönüne doğru çeker ve oyuncu yükselmiş olur. 
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Şekil 12. İtme (MARCZİNKA, 2016, s. 38)

1.5.2.3.Hava hareketleri
Havada oyuncunun amacı top tekniklerini uygulamak ve vücut dengesini devam ettirmeye çalışmanın yanı 
sıra hareket yönünü kullanarak ekonomik bir iniş yapmaktır.

Kazanılan ivme sonucu olarak, oyuncu Süreklilik Yasası ( pasif hava hareketi) gereği havada ilerler ve istenilen 
tekniği (aktif hava hareketi) uygulamak için çabalar. 

* Yer çekimi sonucu olarak, yukarı doğru hareketlenme yönünde (Şekil 13.a), oyuncu eşit oranlı bir yavaşlama 
hareketi ile yükselir ve daha sonra sıçrayışının sınırına ulaşır(Şekil 13.b), sonrasında ise sıçradığı yönde düşer 
(Şekil 13.c).

* Bu süre, hava ve zaman olarak, oyuncunun havadaki hareket olanaklarını kısıtlar.

* Dolayısıyla kullanılan tekniğe göre yukarı sıçrama yönü dinamik hareketler için uygun görülürken aşağı iniş 
süresi ise teknik hareketlerin uygulanması için fırsat yaratır. 

Şekil 13.Hava Hareketleri (MARCZİNKA, 2016, s. 39)
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1.5.2.4. İnme (Düşme)
Bu aşamanın amacı düşmenin etkisini azaltarak herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeden düzgün bir 
biçimde yere inmektir.

Aynı anda çift ayaküstüne inmek güvenlidir çünkü indiği alanda daha çok alanı kaplar. Bunun yanında, bu çeşit 
bir iniş bir adım olarak sayılmaz ve böylece oyuncu üç adım daha atabilir.

Oyuncu inişe geçtiği andan itibaren düşüş için hazırlıklı olmalıdır. 

* Sıçramanın en üst sınırına ulaşıldığında, bacaklar yavaşça esner ve daha sonra birlikte önce ayak parmakları 
olmak üzere yere iner.

*Bundan sonra, oyuncu tabanlarını yere indirir ve bel, diz bilek eklemlerini inmenin etkisini azaltmak için büker.

*Göğüs hafifçe öne eğilir ve denge kurmada kollar devreye girer. Dolayısıyla oyuncu tam olarak aşağı temel 
pozisyonda inişini gerçekleştirmiş olur ki bu da oyuncunun bir sonraki hareketini kolayca yapmasını sağlar. 

Şekil 14.İnme (Düşme) (MARCZİNKA, 2016, s. 39)

Sıçrama oyuncunun hareketine önemli ölçüde yardımcı olsa da sebepsiz yere yerle bağlantısını kesme konu-
sunda dikkatli olmalıdır. Yani, havada olmak yer değiştirme şansını düşürdüğünden, vücut dengesi istikrarsız 
hâle gelir ve dolayısıyla bu da hem hücumda hem savunmada çabuk tepki verme olasılığını azaltır. 

1.6.Düşme
Hentbol bir temas sporu olduğundan, bir oyuncunun her zaman istediği pozisyonda ya da istediği dengede 
ayaklarının üstüne düşememesi gibi durumları barındırır. Bu bireysel hatalardan (tekniğin yanlış kullanılması), 
zorunluluktan (şut sonrası ya da mücadele sonrası) ya da kural ihlallerinden (Rakip tarafından itilmek) dolayı 
oluşabilir. 

Ne olursa olsun, oyuncu her durumda düzgün bir iniş için çabalamalıdır ki bu da temel pozisyonuna olabildi-
ğince çabuk dönmesi için ona avantaj sağlasın.

Dahası, düşüş tekniklerinde uzmanlaşmak sporcuyu fiziksel sakatlanmalardan korurken oyun içinde de etkili 
olmasını sağlar.
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Genel olarak oyuncular aşağıdaki düşüş tekniklerinden birini uygulayarak sakatlanmalardan kaçınırlar; 
1. Kolların üzerine iniş
2. Yuvarlanma
3. Takla atma
4. Göğüs üstünde kayma

1.6.1. Kolların Üzerine Düşme
Oyuncu yerde dengesini kaybeder ya da istenilen dengede iniş yaparsa, ellerinin üstüne düşerek çarpma 
etkisini azaltır. 

Oyuncu dengesini kaybettiği yöne doğru bir adım atar böylece vücut ağırlığının büyük kısmının bu taraftaki 
ayak ile yer değiştirmesini sağlar. Bu durum oyuncunun dengesini sağlamasını kolaylaştırır. 

Şekil 15.Kollar Üzerinde Düşme (MARCZİNKA, 2016, s. 40)

Oyuncu yüz üstü ya da sağa ve sola doğru herhangi bir yöne düşmeye çalışabilir böylece düşerken kollarını 
yere doğru uzatabilir (b).

Eller, omuz genişliği mesafesinde, yaklaşık aynı zamanlama ile yerle temas eder, böylece avucun yumuşak alt 
kısmı ilk teması sağlar (c) ve daha sonra bilek ve dirsek eklemleri, yavaşça bükülerek, düşmenin etkisini azal-
tır. Oyuncu bacaklarını esneterek/gererek ve başını kaldırarak dizlerini ve çenesini yere çarpmaktan kurtarır. 
Daha sonra eğimli şınav pozisyonunda yere iner (d).

Şuttan sonra, atma kolunun farklı bir pozisyonda olduğundan dolayı, uygulanan bu işlem biraz değiştirilir, 
eller yere hafif ritmik bir fark ile temas eder. Serbest kol, atış kolunu beklemez, tek kolun üstünde kaslara 
uygulanan baskı biraz fazladır fakat hemen atış kolunun gelmesiyle bu baskı hafifler. Kolların üstüne başka bir 
iniş yöntemi ise oyuncunun kullandığı şut sonrası ellerini ve ayaklarını olabildiğince genişletip düşme şiddetini 
azaltmasıdır. 

1.6.2. Yuvarlanma
Oyuncu şınav pozisyonunda inmeye çalıştığında yatay etkinin fazlalığından bunu başaramayıp, yatay etkinin 
oyuncuyu merkezkaç ekseninde döndürdüğü durumlarda, yuvarlanarak sakatlanmalardan kaçınabilir. 

Bu durumda, serbest kolun avuç içi ve bacağın dış tarafı yaklaşık aynı zamanlama ile yere temas sağlar (a) ve 
daha sonra fırlatma kolu, vücudun önüne yere doğru uzatılarak vücut üstünde hızlı yuvarlanmayı engeller (b). 
Dirsek eklemleri yuvarlanmanın hızını yavaşça keser, vücut ağırlığı, yuvarlanma yönüne doğru, fırlatma kolu ile 
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yer değiştirir ve daha sonra oyuncu sırtının üstüne doğru dönerek yuvarlanır (c). Kafayı kaldırarak ve kolları 
vücuda doğru çekerek, oyuncu yere çarpmalarını ve tabi ki olası sakatlıkları engeller. Bükülme kuvvetinin bir 
sonucu olarak, oyuncu tekrar yuvarlanarak yüz üstü pozisyona gelir. Fakat bu defa kol kaslarını esneterek ve 
bacakları çekerek, vücudunun tekrar tekrar yuvarlanmasını engeller veşınav pozisyonunda durur (d). 

Şutta, atıcı kolun öne hareketi dönüş eksenini etkiler bu yüzden yatay yönde çıkarılır/değiştirilir. 

Şekil 16.Yuvarlanma (MARCZİNKA, 2016, s. 41)

1.6.3. Takla Atma
Herhangi bir belirgin olmayan pozisyonda, oyuncu öncelikle ayaklarıyla yere temas edebiliyor fakat dikey et-
kisi çok yüksek olduğundan vücudu dönüyorsa oyuncu takla atarak sakatlanmalardan kaçınabilir. 

Öncelikle, denge kaybedilen taraftaki el, kasıtlı olarak uzatılarak zemin ile temas sağlanır ve dirsek bükülerek 
çarpmanın etkisi azaltılmaya çalışılır(a). Bu arada, oyuncu başını içeri çekerek kendini olabildiğince genişletir 
ve düşüş etkisini azaltmak için vücudunu kullanarak olabildiğince geniş yüzeye düşmeye çalışır (b). Dikey 
ivme, oyuncuyu daha ileri taşır; oyuncunun yatay ekseninde dönüş sağlayarak vücudunun daha yumuşak 
yerleriyle yer ile temasına olanak tanır. Böylece deltoid (üçgenimsi), trapezius (boyun ile alakalı) ve diagonal 
(çaprazlama) ile latissimusdorsi, gluteusmaximus, hamstring ve calves üstüne başarılı bir şekilde yuvarlanır 
(c).Daha sonra bacaklarını açar ve oturur pozisyonda hareketi bitirir (d). 

Şutta, atış kolu öne doğru hareket ettiği için, oyuncuya bu yöne takla imkânı verir; böylece oyuncu diagonal 
olarak yuvarlanmak için atış kolunun üstüne devrilir. 

Şekil 17.Takla atma (MARCZİNKA, 2016, s. 42)
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1.6.4. Göğüs Üstünde Kayma
Eğer saha zemini buna müsait ise oyuncu göğsünün üstünde kayarak düşüşünü yavaşlatabilir.

Genellikle dikey hızda hemen yatay pozisyonda düşen oyuncu, her iki avuç içinin yumuşak kısmı ile dirseklerini 
bükerek bu pozisyonda düşme etkisini azaltarak zemin ile temas eder (a). Bundan sonra, göğüsle ve birazcık 
ritmik fark ile, vücut, gergin göğüs kasları üstünde eşit oranda yavaşlama sağlayarak,  ivme kuvveti ile ileri 
yönde kayarken karın kasları ve üst bacaklar zemine temas eder (b). Oyuncu, sakatlıktan kaçınmak için, ayak-
larını iterken ve ellerini indirirken aynı zamanda çenesini yukarı doğru kaldırır (c), kaymayı şınav pozisyonunda 
bitirir (d). 

Şekil 18.Göğüs üstünde kayma (MARCZİNKA, 2016, s. 43)

Şutta, atış yönü genel olarak tekniğin uygulamasını etkiler, yani hareket hâlindeki atış kolu, merkezkaç ek-
seninde vücudun etrafında döner. Böylece vücudun bir tarafı; diğer tarafına göre çarpma esnasında daha 
fazla basıncı karşılar/absorbe eder. Özellikle kanattan atılan şut esnasında, oyuncunun kol hareketi oyuncuyu 
merkezkaç ekseninde döndürür ve böylece oyuncu sırtının üstüne kayarak inişi tamamlayabilir. 

Yine de en kötü şartlarda dahi oyuncunun yere düşme durumunda, oyuncu en azından kendini yönlendirerek, 
kendini genişleterek, kollarını ve ayaklarını kullanarak çarpmayı yumuşatabilir ki böylece de kafasını, omurga-
sını ve diğer hassas organların ve uzuvların yere çarpıp zarar görmekten kendini korur. 

Oyuncular kendilerini zor durumlardan kurtarmak için temel düşüş konusunda uzmanlaşmalıdır. Bu, fiziksel 
yaralanmadan kaçınma dışında, kendini korumanın ve zarar görmemenin tek yoludur ve bunun yanında oyun-
cunun etkililiğini arttırır. 
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YÖNTEM
Araştırma Grubunun Özellikleri

Hentbolda temel topsuz hareketlerin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, 18-22 yaş grubunda 6 erkek 
hentbolcu ile çalışılmıştır. Antrenmanlar spor salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (Karasar, 1994, s. 23).

Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır.

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanların 
da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak durumu iyileştirmek için alın-
ması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
katılma ile “görüşbirliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması,olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
varolduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemler-
in çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler 
(Karasar, 1994, s. 27-28; Gökçe ve Çukurçayır, 2006, s. 27).

Bu çerçevede hentbolda temel topsuz hareketlerin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon 
araştırmasıdır.

BULGULAR

A.YÖN DEĞİŞTİRME VE KAYMA ADIMLARI EGZERSİZLERİ

A01. Yön Değiştirmeli Yanlara Kayma Alıştırması

Amaç: Zihinsel işleme hızın, yanlara doğru çevikliği ve çabukluğu geliştirmektir.

Uygulama
* Dizler ve kalçaların hafifçe bükük, kolların rahat bir konumda yanlara doğru açık ayaklarında omuz genişli-
ğinde açık olduğu bir konumda uyarı beklenir.

* Antrenörün verdiği uyarı sonrası -ayaklar çapraz olmayacak bir biçimde düz olarak- yana doğru kayma 
adımı ile kayılır.

* Kayma sırasında verilen yön değiştirme komutları ile yavaşlama ve yeniden hızlanma ile alıştırma sürdürülür.

Çeşitleme
* İşitsel uyaranlar yerine görsel uyaranlarda kullanılır.
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* Antrenör sporcunun önünde durur ve bir yarım daire içerisine verdiği komutlarla değişik yönlere doğru 
kaymasını sağlayarak sporcunun alan algılama duyusunun gelişmesini de sağlar.

A02. Yön Değiştirme İçin Yansıtmalı Alıştırmalar

Amaç: Zihinsel eylem hızı ve ilk adımın hareket zamanı çabukluğunu geliştirmektir.

Uygulama
* Bu alıştırma eşli olarak uygulanır.

* Yön değiştirici ayak hareketleri ve çeşitlemeleri uygulanır.

* Ayak ya da kol eylemlerinden biri ile başlanır (ya da ikisinin birleşimi ile); eşte benzer bir biçimde eylemi 
yansıtarak tekrarlar.

* Eşler yer ve rolleri değiştirerek alıştırmayı tekrarlar.

Çeşitleme
Hentbol ya da diğer spor dallarındaki savunma ve hücum eylemleri benzer bir biçimde yansıtmalı olarak 
uygulanır.

A03. W Düzeninde Geri Geri Koşudan-Sprint

Amaç: Yön değiştirme yeterliliğini geliştirmektir.

Uygulama
* İki noktalı çıkış konumunda durulur.

* 45° açılı geri geri koşu yapılır.

Geri geri koşudan sora dışta kalan ayak yönünde 45° açılı sprint yapılır. Sonrasında 45° açılı geri geri koşu 
yapılır ve ardından 45° açılı sprint koşusu uygulanır.

* Alıştırma iki kere tekrarlanır.

Şekil 19.W düzeninde geri geri koşudan-Sprint (BROWN-FERRİGO, 2018, s. 173)
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A04. Yön Değiştirme

Amaç: Yön değiştirme ve çabuk adım atma yeterliliğini geliştirmektir.

Uygulama
* İki nokta konumundan çıkış yerinde durulur. (bakınız şekil 20)

* Torbanın solundan (çizime bakış yönüne göre çevirenin uyarısı) son kenarına kadar sprint yapılır. Sprint 
sonunda dönerek ikinci torbaya doğru kayma adımı ile kayılır.

* İkinci torbanın solundan yeniden ikinci torbanın sonuna kadar sprint yapılır ve sonrasında 3’ü torbaya doğru 
kayma adımı ile kayma eylemi gerçekleştirilir.

* Uygulama tüm torbalarında -çizimde belirtilen yönlerde ve ödev sırası ile- ödevlerin yapılmasına kadar sürer.

Çeşitleme
* Torbalar arası araların mesafesi değişik biçimlerde düzenlenir.

* Alıştırmaya çeşitli kondisyon geliştirici eylemlerin uygulanması da eklenir.

Şekil 20.Yön değiştirme (BROWN-FERRİGO, 2018, s. 163)

A05. Öne Çapraz Adım Sekme

Amaç: Ayak koordinasyonunu, kalça gerçi ve bükücülerinin hareketliliği ve yön değiştirme yeteneğini geliştir-
mektir.

Uygulama
* Merdivenin sol yanında, iki nokta konumunda durulur.

* Sol ayak çaprazlama sağ ayağın önünden çekilerek iki karenin içerisinde yerleştirilir.

* Arkasından sağ ayak, sol ayağın arkasından çekilerek ilk karenin sağ dış yanına doğru sekilir.

* Sol bacak yana adım alarak birinci karenin sağ dış yanına yerleştirilir.

* Sağ bacakla, sol bacağın önünden, çaprazlama yaparak ikinci karenin içerisine sekilir.

* Sol ayak, sağ ayağın arkasından çekilerek, ikinci karenin sol yanına doğru sekilir.
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* Sağ bacak yana adım alarak ikinci karenin sol dış yanına yerleştirilir.

* Alıştırma benzer biçimde merdiveninsonuna kadar sürdürülür.

A06. Dikmeler Arasında Sekiz Çizme

Amaç: Yön değiştirme yeteneğini ve tepki süresini geliştirmek.

Uygulama
* İki dikme birbirine 3 ya da 5 metre olacak şekilde karşılıklı yerleştirilir.

* İki nokta duruşundan çıkış yapılır.

* Dikmeler arasında sekiz çizilirken dönüş yapılmasından dolayı dikmeler içten dönülmelidir.

Çeşitleme
* Dikmeler arasındaki mesafe değiştirilir.

* Dönüş açısı değiştirilir.

* Çıkışlar değişik konumlardan (Örneğin: yatarak, oturarak, dizler ve ellerin birlikte yerde olduğu 4 nokta ko-
numundan vb.) yapılmalıdır.

* Aynı uygulamalar kayma adımıyla da yapılır.

Şekil 21.Dikmeler arasında sekiz çizme (BROWN-FERRİGO, 2018, s. 140)

A07. Icky Adımı

Amaç: Koordinasyonu geliştirmek ve alt bacak çabukluğunu artırmaktır.

Uygulama
* Merdivenin sol yanından alıştırmaya başlanır.

* Sağ ayak ile yana doğru bir adım alınarak, merdivenin ilk karesine basılır. Ardından sol ayak, sağ ayağın 
yanına getirilir.

* Sonrasında sağ ayak, yana bir adım alarak merdivenin sağ dışına yerleştirilir. Ardından da sol ayak merdive-
nin ikinci karesine getirilir.

* Sonrasında sağ ayak da merdivenin ikinci karesindeki sol ayağın yanına getirilir.
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* Ardından sol ayak, yana bir adım alarak merdivenin sol dışına yerleştirilir ve sağ ayak, bir sonraki merdivenin 
bir sonraki karesine basar.

* Hareket ileri ve geri olarak yeniden tekrarlanır.

Çeşitleme
* Tüm merdiven alıştırmalarında alıştırmanın karmaşıklığını arttırarak zorlaştırmak için gözler, ayaklara bak-
madan alıştırma uygulanmalıdır.

Şekil 22.Icky Adımı (BROWN-FERRİGO, 2018, s. 141)

A08. Çapraz Adım Alarak Zigzag Sekme

Amaç: Ayak çalışması, gerici ve bükücülerin hareketliliğini ve yön değiştirme yeteneğini geliştirmek.

Uygulama
* Merdivenin sol yanında iki nokta konumunda durulur.

* Sol ayak, sağ ayağın önünden çapraz adım alınarak, ilk karenin içerisine sekilir.

* Sağ ayak, sol ayağın arkasından ilk karenin sağ yanına doğru çekilerek yerleştirilir.

* Sol ayak, yana doğru çekilerek, sağ ayağın yanına getirilir.

* Ardından sağ ayakla, sol ayağın önünden çaprazlama yaparak ikinci karenin içerisine sekilir.

* Sol ayak, sağ ayağın arkasından çekilerek, ikinci karenin sol yanına getirilir.

* Sağ ayak yana çekilerek, sol ayağın yanına getirilir.

* Merdiven sonuna kadar alıştırma bu biçimde devam eder.

Şekil 23.Çapraz adım alarak zigzag sekme (BROWN-FERRİGO, 2018, s. 161)
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B. SIÇRAMA EGZERSİZLERİ                                                          

B01. Temel pozisyonda ve hareket hâlindeyken tek ve çift ayak olmak üzere çeşitli ip atlama hareketleri yapılır.

B02. Temel pozisyonda sürekli olarak sıçrama ya da sekme ve yükseğe yerleştirilmiş hedeflere tek ya da çift 
el ile uzanma yapılır.

B03. Temel pozisyonda çift ayak ile ya da tek ayakla alınan 1, 2 ya da 3 adım sonrasıen yükseğe kadar ya da 
maksimum mesafeye sıçrama yapılır.

B04. Sürekli olarak ileri doğru sekerek ya da sıçrayarak ve kolları sallayarak ivme kazanmanın doğru tekniği 
çalışılır.

B05. Uzun benç üzerinde benç boyunca sürekli sağa sola sıçrama ya da sekme yapılır.

B06.  Bir ucu yere, diğer ucu ise yerden 0,5 - 1 metre yüksekliğe sabitlenmiş 3 - 5 metre uzunluğunda elastik 
ip üzerinden sürekli olarak sıçrama yapılır. 

B07. Uygun yükseklikteki ve oyuncunun kabiliyetine göre ayarlanan mesafedeki 3 - 5 engel üstünden sürekli 
olarak sıçramayapılır ve daha sonra alıştırmahızlı koşu veya uzun atlayış ile bitirilir.

B08. Yükseklikleri 20 - 30 cm arasında olan ve eğimleri 10 - 30 derece arasında olan bir dizi merdivenden 
sürekli olarak yukarı ve aşağı sekme ya da sıçrama çalışılır.

B09. Hentbol sahasında karışık sıçrama egzersizleri (Şekil 24)

a) Çift ayak ip atlama ve köşe çizgileri arasında ayak değiştirerek hareket etme çalışılır.
b) Giderek yükseltilen engeller üstüne sürekli olarak yukarı aşağı sıçrama çalışılır.
c) Uzun benç boyunca sağa sola sıçrama yapılır.
d) Serbest atış ve gol çizgisi arasında ayak değiştirerek çapraz sekme ve çizgiler arasında zigzak yaparak 
koşular çalışılır.

Şekil 24.Hentbol sahasında karışık sıçrama egzersizleri



236

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

C. DÜŞME EGZERSİZLERİ

Kollar üstüne iniş yaparak düşme

C01. Amaç şınav pozisyonunda kolları büküp vücudu yerden yukarı itmek ve daha sonra kolların üstüne tekrar 
inerken kolları dirseklerden bükerek çarpmanın etkisini azaltmaktır.

C02. Amaç diz çökme pozisyonundan ve çömelme pozisyonundan, ileri doğru düşerek, kollar üzerine çene 
yukarıda olarak kolları bükerek çarpma etkisini azaltmak için iniş yapmaktır.

C03. Amaç omuz genişliğinde duruş (stens) pozisyonunda vücudu esneterek ileri doğru düşme ve düşerken 
kolları bükerek çarpmanın etkisini azaltmaktır.

C04. Amaç pivot pozisyonundan birkaç dizi düşerek atış uygularken kollar üstüne kolları büküp çarpmanın 
etkisini azaltarak düşmektir.

C05. Oyuncu kolları iki yanda yüzüstü yere yatar ve her iki yöne doğru birkaç kez yuvarlanır, daha sonra yavaş 
yavaş kollarını ve bacaklarını açarak yuvarlanma hızını azaltır ve şınav pozisyonunda hareketi bitirir.

C06. Oturur bir pozisyondan, her iki yöne doğru -öne ve arkaya- yuvarlanır ve daha sonra yavaş yavaş hızını 
yavaşlatarak kolları ile şınav pozisyonunda hareketi bitirir.

C07. Çömelme pozisyonundan ileri doğru diagonal olarak ittikten sonra, atış kolunun aksi yönüne düşerken 
atış hareketini yapar, merkezkaç ekseninde yuvarlanıp şınav pozisyonunda durur.

C08.Pivot pozisyonundan, atış kolunun aksi yönüne, düşer atış yapar ve yuvarlanarak şınav pozisyonunda 
durur.

Takla atarak düşme

C09. Kolların yardımı ile ileri ve geri, kafayı içeri çekerek, birkaç kez takla atılır. Gerekirse mat kullanılabilir. 

C10. Çömelme pozisyonundan, kafayı içeri çeker pozisyonda tutarak değişimli olarak omuzlar üstünde kolları 
kullanmamaya çalışılarak takla atılır.

C11. Birkaç adım ile ivme kazandıktan sonra, sıçrama ayağı ile vücudu ileri itip ve atış kolu tarafındaki omuz 
üzerinden kolları kullanmadan takla atıp çömelir pozisyona geldikten sonra kolları kullanmadan ayağa kalkılır.

C12. Pivot pozisyonundan atış kolunun aksi yönüne düşerek atış yaparken takla atılırve çömelir pozisyonda 
durulur.

Göğüs üstünde kayarak düşme

C13. Kolların ve ayak parmak uçlarının yardımı ile yüzüstü yatarken vücudu göğüs üstünde öne doğru iterek, 
çeneyi yukarı kaldırıp kollar yana alınır.

C14. Çömelir pozisyondan her iki ayağı kullanarak ve kolları öne doğru savurarak ileri doğru atlayıp, çeneyi 
yukarıda tutup, çarpmanın etkisini azaltmak için kolları bükerek göğüs üzerine düşülür.



237

Hentbola Özgü Isınma – Oyunlar
Temel Topsuz Hareketler – Mini Hentbol

HE
NT

BO
L

Hentbolda Topsuz Temel Hareketler

C15. Temel pozisyonda sıçrama ayağından ileri doğru kendini itip, çene yukarıda göğüs üstü kayılır, çarpmanın 
etkisini azaltmak için eller ve bacaklar kullanılarak şınav pozisyonunda durulur.

C16. Kanat pozisyonundan atış sonrası düşüp göğüs üstünde kayarak kol ve bacakların yardımı ile şınav po-
zisyonunda durulur.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Hentbolda Topsuz Temel Hareketler (koşular,yön değiştirmeler ve kaymalar,sıçramalar) kapsamında oyunun 
oynanması esnasında toplu oyundan çok topsuz oyun önemli bir yer işgal etmektedir.

“Topsuz Temel Hareketler”in daha verimli kullanılması oyunun hızını artıracağı gibi oyuncunun da çabukluğunu 
ve sıçramasını geliştirerek görsel anlamda hentbol oyununun daha estetik ve mücadeleci bir hâl almasına 
neden olacaktır. Burada oyuncunun daha hızlı koşabilmesi daha çabuk ve daha iyi sıçraması istenir bu uygu-
lamaları yapabilen sporcular daha başarılı olurlar.

Topsuz Temel Hareketler çerçevesinde hareketlerin efektif olarak uygulanması yaptığımız hareketin esteti-
ğini artıracağı gibi hava hareketlerinde de havada kalma süresini uzatacaktır.  Buda atış çeşitliliği ve havada 
birden fazla tekniği rahatça uygulamamıza fırsat verecektir. Devamında da hareketleri güvenli olarak sonlan-
dırmak sakatlanma riskini minimum seviyeye indirecektir.

Tüm motorsal becerilerin ve maksimum konsantrasyonun en üst düzeyde olduğu hentbol oyununda daha 
etkili olabilmek için Topsuz Temel Hareketler sürecini etkili kullanmak suretiyle en iyi performans sahaya 
yansıtılmış olur.
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