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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.



3

Bireysel Hücum Teknikleri

HE
NT

BO
L

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 Top Tutma ve Topla Bütünleşme Teknikleri

ÖZET 

Hentbol topla oynanan bir takım oyunudur ve her hentbolcunun da topla bütünleşmesi en yüksek seviyede ol-
malı, topu herhangi bir organıymış gibi hissetmeli ve o derece rahat kullanmalıdır. Elit seviyedeki sporcuların 
yaptığı top kaybı hataları, alt yapıdaki topla bütünleşme antrenmanlarının yetersizliğinden kaynaklanmakta-
dır. Bu yüzden hem alt yapıda hem de elit seviyede özellikle sezon öncesi antrenmanlarda topla bütünleşme 
egzersizleri ihmal edilmemelidir. Bu araştırmanın amacı; farklı yüksekliklerde, açılarda ve şiddetlerde gelen 
topların doğru tekniklerle tutulup, sonrasındaki optimal bireysel hücum tekniğine (pas, aldatma, dripling, 
kale atışı) geçişteki koordinasyonun özellikle alt yapılarda doğru basamaklamalı egzersizlerle kurgulanarak 
antrenmanlara aktarılmasıdır. Araştırma grubu, 15-16 yaş, 16 erkek hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan 
egzersizler öncesinde “veli onay formu”  doldurtularak alınmıştır. Hentbolda top tutma ve topla bütünleşme 
tekniğinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için 
basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırma-
sıdır. Top tutma ve topla bütünleşme tekniğinin özelliklerini, çeşitlerini, farklı uygulamalarını geliştirmeye 
yönelik toplam 40 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak günümüz 
hentbolunda oyun çok hızlı oynanmaktadır. Bu bağlamda oyuncunun top kontrolünün en üst düzeyde olması, 
topla bütünleşmesinden geçmektedir. Çünkü olası top kayıpları “basit hata” olarak ele alınmaktadır ve maçın 
kaderini doğrudan etkilemektedir. Alt yapılarda bu egzersizlerin disiplinli bir şekilde verilmesiyle ilgili yaş 
gruplarının ilerleyen yıllarda hentbola katkı sağlayacağı bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Top Tutma, Topla Bütünleşme

Ball Holding and Ball Handling Techniques in Team Handball

ABSTRACT

Handball is a team game which is played with ball. Ball handling should be at the highest level for each player 
and they are supposed to feel the ball as if it is any of her/his organs so that they can use it extremely easily. 
The turnover mistakes that are done by elite level players are associated with the lack of ball handling trai-
nings in the infrastructure. Therefore, ball handling exercises should not be ignored both in the infrastructure 
level and in the elite level, especially prior to season trainings. The aim of this study is to hold the ball which 
comes from various heights, angles and intenseness through accurate techniques and to transmit optimal 
individual offensive technique (pass, faked shot, dribbling, goal kick) to trainings by building accurate multiple 
stage exercises, especially in the infrastructure groups. The sample group consisted of 16 male handball pla-
yers aged 15-16. Before the exercises, “parent approval form” was obtained from the participants. The study, 
which was conducted to improve ball holding and ball handling technique in handball, was an action research 
for configuration of the proper exercises ranging from the simple to the complex to solve the problems 
that are encountered during the competition(match). Totally 40 exercises intended to improve the features, 
sorts, and various applications of ball holding and ball handling technique were described theoretically and 
presented visually. Consequently, in today’s handball, the game is played so rapidly. In this context, the fact 
that the player’s ball control is at the high level is associated with ball handling. This is because the turnovers 
are regarded as “simple mistakes” and they affect the fate of the match directly. It is a fact that by giving 
these exercises in a disciplinary way at the infrastructure level, the related age groups would contribute to 
handball in the forthcoming years. 

Key Words: Team Handball, Ball Catching, Ball Holding.
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GİRİŞ
Hentbol topla oynanan bir takım oyunudur ve her hentbolcunun da topla bütünleşmesi en yüksek seviyede 
olmalı, topu herhangi bir organıymış gibi hissetmeli ve o derece rahat kullanmalıdır.
Top tutma hentbol sporunun temelini oluşturur. İyi bir hentbolcu olmanın temeli de topu istediği gibi kullan-
mada ve topa hakim olmada yatar.  Bu nedenle oyun içinde top en rahat ve en uygun pozisyonda tutulmalıdır. 
Topun tutulmasını etkileyen üç ana faktör vardır. 
Bunlar:

• Topun hızı
• Geliş açısı  
• Yüksekliğidir.
 

Bu değişkenlere bağlı olarak da doğru tutuş tekniği antrenmanlarının hangi seviyede olursa olsun yapılması-
na özen gösterilmelidir. Yapılan çalışmalarda farklı boyut ve ağırlıkta toplar kullanılması becerinin arttırılması 
için en etkili metottur. Egzersizlere her iki elle topun tutulması ile başlanılması ve top tutma esnasında topun 
yumuşatılması önemli bir ayrıntıdır. Bu becerinin kazanılması için öncelikle parmakların, şok emici, topun 
yumuşatılmasına yardımcı, doğru yerde konumlandırılmış olması gereklidir.
Unutulmamalıdır ki; üst seviyedeki sporcuların yaptığı top tutma hatalarının fazlalığı, küçüklükte yaptıkları 
topla bütünleşme antrenmanlarının azlığı ile alakalıdır. Bu yüzden özellikle sezon öncesi antrenmanlarda topa 
alışma ve yatkınlık antrenmanları üzerinde durulmalı ve bu egzersizleri çocukça görüp önemsemeyen spor-
cularla denk kuvvetler arasında geçen maçların kaybedilmesinde yapılan basit hataların ne kadar belirleyici 
olduğu anlatılmalıdır.

1.TOP TUTMA TEKNİĞİ
1.1. Topu Yakalama
Toplu oyun hareketlerini hızlı ve amaca yönelik bir şekilde uygulayabilmek, öncelikle iyi bir top tutma tekniği ile 
mümkün olabilir. Top tutma genellikle çift elle uygulanır. Ancak her oyuncu, oyun pozisyonlarının yarattığı du-
rumlarda topu tek elle de tutacak yetenekte olmalıdır. Top tutulurken kollar, dirseklerden bükülü olarak topa 
doğru uzanır. Parmaklar açık ve bombeli olup, başparmaklar topun aradan geçmesine engel olacak şekilde 
yaklaşık ve birbirine bakar, bu şekilde en büyük tutma yüzeyine erişilir. Topun hızı, kolların yumuşak hareketi 
ve bükülüşü ile frenlenir. Vücuda doğru çekilerek korunur.

Şekil 1. Top tutma (SEVİM, 2010, Sayfa 68)
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1.1.1. İki Elle Top Yakalama
Kol yumuşak bir hareketle topa doğru uzatılır. Topa temas edildiği anda kol, topun hızını frenleyebilmek için 
topun gidiş yönüne doğru arkaya kontrollü olarak uzatılır. Bu hareket vücutla desteklenir. Top diğer elle ko-
runarak emniyete alınır.
Topu iki elle yakalama topun geliş açısına, hızı ve yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Alçak 
topların tutuşlarında parmak uçları yeri, yüksek topların tutuşlarında yukarıyı gösterirler.

 
Şekil 2. Baş Üstü Yükseklikten Gelen Topların Tutulması (MARCZİNKA, 2016, s:63)

1.1.1.1. Gelen Topların Yüksekliğine Bağlı
1.1.1.1.1. Göğüs ve Yüz Hizasına Gelen Topların Tutulması
Göğüs ve yüz hizasında gelen topların tutulması için ellerin pozisyonu çok önemlidir. Her iki elin başparmak-
larının uç kısımları neredeyse birbirine tam dönük bakacak bir pozisyonda, geriye kalan tüm parmakların her 
birinin parmak uçları birbirine yarım dönük ve yukarıyı gösteren bir pozisyonda tutulması gereklidir. Böyle-
ce ideal tutuş için gerekli olan üçgen alanın oluşturulması(başparmaklar ve işaret parmaklarla oluşturulan 
üçgen) sağlanmış olur. Bu durumda kollar mümkün olduğunca öne ve ileriye uzatılmış konumdadır. Kolların 
bu durumda ileriye doğru uzatılması, topla ellerin vücudun önünde ve ilerisinde ilk temasın sağlanmasına 
neden olur. Kolların bu konumu, topun hızını azaltmak ve güvenli bir tutuş sağlamak için çok önemlidir. Topla 
el parmaklarının ilk temasın hemen ardından, her iki dirseğin vücudun yanlarına doğru alınması ile topun hızı 
azaltılarak karın ve göğüs boşluğuna doğru alınması gerçekleştirilir. Bu esnada tüm parmaklar topla temas 
halinde ve topu kavramış olmalıdır. Bu yükseklikten gelen toplarda sporcuların başparmaklarının topun üze-
rinde konumları, topun alt yarım küresinde kalmasına özellikle dikkat edilmesi gereklidir. 
Başparmakların bu konumu, gerilmesiyle topun hızını kesmek ve topun elden kaçmasına engel olmak oldukça 
kolaylaşacaktır. Her iki elin diğer parmakları ise topun üst yarım küresinde konumlandırılarak parmaklara 
yardımcı bir pozisyonadır.

Şekil 3. Göğüs ve Yüz Hizasına Gelen Topların Tutulması (CLANTON, 2014, s: 12)
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1.1.1.1.2. Baş Üstü Yükseklikten Gelen Topların Tutulması
Her iki elimizin başparmakları birbirine çok yakın; diğer parmaklarımız da gelen topu kavrayacak, içine alacak 
bir hazne şeklini alır. Kollar başımızın üzerinde ileriyi gösterecek, kafamız geride, gözlerimiz yukarı bakar 
şekilde konumlanırız. Kollar ileriye ve yukarıya gergin bir şekilde uzatılmalıdır. Topun ellerle buluşması sağlan-
dığında gergin ve ileriye bakan kollar, her iki dirseğin bükülmesiyle vücudun yanlarına doğru çekilir, gelen top 
yumuşatılır, karın ve göğüs boşluğunda güvenceye alınır. 

Şekil 4. Baş Üstü Yükseklikten Gelen Topların Tutulması (MARCZİNKA, 2016, s:63)

1.1.1.1.3. Yerden Gelen Topların Tutulması
Yerden yuvarlanarak veya yere yakın topların tutulması ayrı bir beceri ister, oyuncular bu topların hızına açı-
sına göre duruş pozisyonunu almalıdırlar. Topun oyuncuya gelmesinden önce gövde, bacaklar ve kollar topun 
hızına, uzaklığına ve açısına bağlı olarak konumlanır. “Eğer top vücudun sağ tarafında tutulacaksa sol ayak, 
sol tarafında tutulacaksa sağ ayak adım vaziyetinde olmalıdır” (SEVİM, 2017, S:55).

Şekil 5. Yerden Gelen Topların Tutulması ( EHF, s:41) 

1.1.1.1.4. Kalça Yüksekliğinden Gelen Topların Tutulması
Kalça seviyesindeki toplar genellikle sektirme atılan topların tutulmasıdır ki oyuncu bu topları bloke ederken 
topun geliş açısına ve şiddetine göre vücudunu konumlar. Topun gelişine göre sağ ya da sol ayak öne alınır; 
kollar gergin ve topun geliş yönünde baş önde, gözler yere bakar. Gelen top iki elle kavranır, dirseklerden 
bükülüp topun şiddeti emilir, top yukarı çekilir ve emniyete alınır.
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1.1.2. Tek Elle Top Yakalama
Oyuncunun topu çift elle tutması mümkün değilse tek elle tutması gerekir ki bu oyuncunun her zaman tercih 
edeceği bir durum değildir. Bunun için oyuncunun topun hızını, geliş açısını, yönünü iyi hesaplaması gerekir. 
Topa uzatılan kol, topun elle buluşması ile hafifçe geriye doğru çekilerek topun şiddeti kontrollü bir şekilde 
emilir. Bu pozisyonda vücut topla birlikte ahenk içinde topun gidiş yönüne doğru hareket eder. Top diğer elle 
de desteklenerek sağlama alınır. Daha çok bu tutuş şeklini hızlı hücuma atılan, tek pası alan oyuncularda ve 
pivot oyuncularında görmek mümkündür. Topu tek elle güvenli bir şekilde yakalamak oyuncuya zaman kazan-
dırır ve bazen beklenmedik bir hareket için fırsat oluşturur. Ancak bu teknik yalnızca oyuncu topu hiçbir risk 
olmadan, tek elle kavrama konusunda kendine yeteri kadar güven duyuyorsa önerilir.

Şekil 6. Tek Elle Tutma (MARCZİNKA, 2016, s:66)

1.1.2.1.  Göğüs ve Yüz Hizasına Gelen Topların Tutulması
Göğüs ve yüz hizasında gelen topları tek elle yakalamak pozisyonlara göre değişkenlik gerektirir. Kolların ve 
vücudun duruşu, topun geliş hızı ve açısı bu durumları etkileyen faktörlerdir. Elin bütün parmaklarının tamamı 
açık, topun yüzeyini kaplamayı amaçlayan, tutuş riskini en aza indirecek
şekilde topa sahip olmayı amaçlar. Kol mümkün olduğu kadar topa dönük ve ileriye doğru uzatılmalıdır. Top 
elle buluşur buluşmaz topun hızı, topun gidiş yönüne doğru dirseklerin hafif bükülmesiyle kontrol edilir.

1.1.2.2. Baş Üstü Yükseklikten Gelen Topların Tek Elle Tutulması
Önce vücut topun geliş yüksekliğine, geliş açısına göre konumlanır. Oyuncu dizlerini hafif kırar, vücudunun üst 
kısmı ve kolu yukarıya doğru bakacak şekilde uzanır, gözler gelen topu takip eder, topun geliş açısına göre 
ayaklar konumlanır(Sağ ya da sol ayak omuz genişliğinde öne alınır.). Top elle buluştuğunda gergin olan kol 
dirseklerden kırılarak, tutulan top vücudun yardımıyla kontrol altına alınır.

1.1.2.3. Yerden Gelen Topların Tek Elle Tutulması
Topun geliş yönüne göre oyuncu gövde ve bacaklarını büker, küçülür. Gelen topu yakalamak için sağ ya da sol 
ayak önde olacak şekilde konumlanır. Elin yüzeyi yere bakarken avuç içi yukarı bakacak. Bütün parmaklar açık 
topun geliş yönünde olmalı. Top parmaklara temas eder etmez top avuç içine alınır, yukarı doğru kaldırılır.

1.1.2.4. Kalça Yüksekliğinden Gelen Topların Tek Elle Tutulması
Bu yükseklikten gelen topları tutmak için oyuncu vücudunu öne doğru uzatır, topa doğru büker; kol gergin, 
topa doğru uzanmış parmakların tamamı açık, parmak uçları topa doğru avuç içi yeri gösterir durumdadır. 
Topla temas eder etmez kol dirseklerden bükülür, topun geliş yönüne doğru hızı yavaşlatılır ve göğse doğru 
çekilir. 
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2.TOPLA BÜTÜNLEŞME TEKNİĞİ
2.1. Kolun Olası Farklı Hareketlerine Bağlı Varyasyonlar
Topun hızına, şiddetine, yüksekliğine, açısına ve oyuncunun pozisyon içerisindeki koşu veya duruş şekline bağlı 
olarak farklılıklar gösterir. Topu elinde bulundurmak onu yakalayarak başlayan süreçtir. Şu da açıktır ki hatalı 
bir yakalayış oyuncuyu ve takımı dezavantajlı bir pozisyona düşürecek olan bir zaman kaybına sebep olabilir. 
Ancak güvenli ve düzgün bir yakalayışla oyuncu yalnızca pozisyona dayalı avantajını artırmakla kalmayıp, aynı 
zamanda sonuca giden pozisyonu da elde etmiş olacaktır. Bu yüzden başarılı bir performans için oyunun 
bütün seviyelerinde topu güvenli ve düzgün bir biçimde yakalamak gerekir. Yakalama işlemini daha iyi uygu-
layabilmek için şu prensiplere dikkat edilmelidir: 

•	 Hücum oyuncusunun hızına ve hareket yönüne etki etmemeli.
•	 Rakibin müdahale olasılığını önlemeli.
•	 Oyunun devamlılığına katkıda bulunmalı.

Yakalama basit bir hareket gibi görünse de gelen topun şiddetine geliş yönüne yüksekliğine bağlı olarak çe-
şitli yakalama teknikleri gerektirir.

2.1.2. Kolun Yüksekliğine Bağlı Varyasyonlar
2.1.2.1. Karşıdan Gelen Topu Yakalama Varyasyonları
Karşıdan gelen topu yakalama oyun içerisinde çok sık karşılaşılan bir durum olmamasına rağmen topu yaka-
lamanın hala en temel şekli olarak görülmektedir. Gelen topun açısına ve yüksekliğine bağlı olarak alçak ya 
da yüksek pozisyonlu topları yakalama farklı uygulamalar gerektirir.
Bel hizasının üstünde gelen bu toplar yüksekten yakalamaya girer ve bu topların yakalanması nispeten daha 
kolaydır. Yakalama süreci, top vücuda uzak konumdayken başlamalıdır. Buna eş zamanlı olarak üst gövde 
ileriye doğru hareket eder, kollar gelen topun yönüne doğru gerilir.
Her iki avuç içi bir huni şekli oluşturmak için yavaşça birbirine yaklaşır. Böylece işaret ve başparmaklar açık 
bir üçgen şeklini alabilir, diğer parmaklar ise biraz daha gerilmiş bir şekil alır.

Şekil 7. Karşıdan Gelen Topu Yakalama (MARCZİNKA, 2016, s:63)

Topa dokunma sırasında parmak uçları topu kavrayarak avuç içiyle onu iter. Dirsekten bükülmüş kollar topu 
yakalar ve onu göğüs bölgesine ya da direk atış pozisyonuna getirir. Gövde başlangıç pozisyonuna geri döne-
rek düzleşir, bir sonraki hareket için hazırlanır.
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Şekil 8. Karşıdan Gelen Topu Yakalama (MARCZİNKA, 2016, s:63)

2.1.2.2. Alçaktan Gelen Topları Yakalama Varyasyonları
Bel hizasının altında gelen toplar için farklı bir duruş pozisyonu gerekir. Oyuncu gelen topun pozisyonuna göre 
ağırlık merkezini düşürür, üst gövdesini ileriye doğru hareket ettirir. Kollarını gergin bir şekilde topa doğru 
uzatır.

Şekil 9. Alçaktan Gelen Topları Yakalama (MARCZİNKA, 2016, s:63)

Avuç içleri kürek şekli oluşturmak için dışarı bakar, böylece parmaklar serçe parmaklarla birlikte birbirine 
yakın pozisyonda aşağıyı gösterir. Dokunma anında parmak uçları topu avuç içine yuvarlar, dirsekten bükülü 
kollar vuruşu yakalar ve onu göğüs hizasına kaldırır. Gövde düzleştiğinde ve ağırlık merkezi yükseldiğinde 
oyuncu tekrar başlangıç pozisyonuna geri döner.

2.2. Kolun Hareketinin Yönüne Bağlı Varyasyonlar
2.2.1. Gelen Topu Yandan Yakalama
Oyun oynanırken top genellikle yan taraftan gelir. Topu tutma tekniği biraz değişir. Gelen topu tutmadaki 
yakalama işlemi içinde hazırlık hareketlerinin değişmesi gerekir. Topa doğru açıdan yavaşça dönmek, zor 
değildir. Her iki kol üst gövdeyle birlikte hareket eder ve uygun bir yakalama şekli oluşturmak için gelen topa 
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doğru uzanır. Top tutulduktan sonra kollar topun şiddetini emer; topu göğüs bölgesine getirirken üst bölge, 
başlangıçtaki konumuna geri döner.
Top atış kolunun zıt tarafından gelirse üst gövdeyi temel pozisyondayken döndürmek dezavantajlıdır. Genellik-
le gövde ters tarafa büyük ölçüde dönemez. Bu yüzden iki el de farklı bir şekilde topa uzanır; sol kol tamamen 
atış kolu da avuç içi birbirine bakacak şekilde topa uzanır ve bu iki kol uygun bir tutma şekli oluşturur. Kollar 
topun şiddetini alıp göğüs bölgesine getirirken üst gövde başlangıçtaki konumuna gelir.

2.2.2. Gelen Topu Koşarken Yakalama
Bir oyuncunun koşarken topu yakalaması topun geliş açısına, şiddetine, koşu hızına bağlı değişkenlikler gös-
terir. Bu tutuş tekniği oyunun ritmini, koşma hareketliğinin yumuşaklığını bozmayacağı şekilde uygulanmalı-
dır. Koşarken koordineli kol çalışması tamamen durur ve bacağından öne doğru itildiğinden sonra her iki kol 
topa uzanır.
Top yan taraftan gelirse bu işlem vücut da yana dönecek şekilde biraz değişir. Topu çabuk ve güvenli bir şe-
kilde yakalamak gerekir ve diğer ayak yere değerken kollar topu göğüs bölgesine getirir. Koşu ritmini adımla 
ilgili kurallara da dikkat etmelidir (MARCZİNKA, 2016, s:64).

2.2.3. Sıçrarken Gelen Topu Yakalamak
Oyuncular bazen hatalı yürüyüş(adım hatası) yapmamak için topu yakalarken adımlarını korumak için küçük 
sıçramalar yaparlar. Topun pozisyonuna göre bu sıçrayış, bir iki adımla yapılır. Eş güdümlü olarak kollar, hız 
oluşturmaya yardımcı olmak için yukarı kalkar ve topa doğru uzanır. O esnadaki geçici duruma göre top bir 
ya da her iki elle yakalanabilir. Eğer oyuncunun her iki ayağı da yere basıyorsa bu bir adım olarak sayılmadığı 
için avantajlı bir durum olur. Böylelikle sonraki hareketler kolayca yapılabilinir. (MARCZİNKA, 2016, s:65).

2.3. Kol Salınımı
Topun geliş açısına, yönüne, şiddetine, hızına bağlı olarak vücudun almış olduğu pozisyondur. Vücudun omuz-
ların, dirseklerin, bilek ve parmakların topu tutmadaki hareket organizasyonudur.
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YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda top tutma ve topla bütünleşme hareketlerin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, 16 erkek 
hentbolcu ile çalışılmış ve antrenmanlar spor salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi üret-
meye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; aksiyon 
araştırmaları ise bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile çözümü-
ne 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, “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, s:27-28; GÖKÇE ve ÇUKURÇAYIR, 2006, s: 27).
Bu çerçevede hentbolda top tutma ve topla bütünleşmesinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir 
aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

A. HER OYUNCUDA 1-2 TOP EGZERSİZLERİ 01-25
A 01. 

Şekil 10. A 01 Egzersizi (KAYMAZ, 2001, s:12)

Oyuncu topu yere bırakır, vücut ağırlığını her iki dizine de eşit olarak vererek dizlerini hafif büker. Yerdeki topu 
kollarını bükmeden ileri doğru sürmeye başlar. Bu çalışma ile oyuncunun vücut dengesini kurması ve topa 
olan hakimiyetinin arttırılması hedeflenir.
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A 02.

 
Şekil 11. A 02 Çift Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:14)

Oyuncu her iki eline de bir top alır. Ritmik ve tek zamanlı sıçramalar yaparak elindeki topları vücudunun ya-
nında çevirir. Her sıçramada toplar bir tur döndürülmelidir. Bu çalışma ile oyuncu sıçrama kaslarını ısındırır 
ve ellerdeki toplarla, topa olan hakimiyet arttırılır. Ayrıca bu sıçrama ile vücut tek zamanlı düşüşe alıştırılır. 

A 03.

Şekil 12. A 03 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:15)

Oyuncunun bir elinde top bulunur ve tek ayak üzerinde durur. Tek ayağı ile ritmik ve tek zamanlı sıçramalar 
yapmaya başlar. Sıçrama ritmi ile elindeki topu havadaki bacağının altından geçirip hafifçe yukarı atar. Sıçra-
ma ritmini bozmadan topu attığı eliyle kepçeleyerek tutar. Bu çalışma ile oyuncu topla vücudunun dengesini 
sağlar ve topla bütünleşir.

A 04.

Şekil 13. A 04 Çift Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:17)
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Oyuncunun her iki elinde de birer top olur. Ritmik tek zamanlı sıçramalarla her iki kolunu da gergin tutarak 
omuz yüksekliğinde, ayaklarını ise omuz genişliğinde açıp kapar. Bu çalışma ile oyuncu yere sağlam basmayı 
ve topa hakimiyetini geliştirir.

A 05.

Şekil 14. A 05 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:19)

Oyuncu iki eliyle topu olabildiğince yukarı atar, top aşağı düşene kadar ellerini önde ve arkada birbirine vurur. 
Başlangıçta 10 kere, sonrasında ise 15 kere ellerini birbirine çarpmaya çalışmalıdır. Bir sonraki seviye ise 20 el 
çarpma olmalıdır. Sonrasında topu tutar ve bir kez daha aynı seriyi tekrarlar. Bu çalışma ile oyuncu maç için-
de kendisine gelen topa en kısa sürede tepki vermeyi hedefler. Çabukluğu arttırmaya yönelik bir çalışmadır.

A 06.

Şekil 15. A 06 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:20)

Oyuncu elinde topu en yükseğe ve 3-5 metre ileri doğru atar. Hemen arkasından sprint yapar ve topu çift eliy-
le yakalar. Topu karın boşluğuna çekerek güvenli alana çeker ve çift ayakla yere düşer. Bu çalışma ile oyuncu 
yere çift düşmeyi, vücut ağırlığını her iki bacağına da dağıtmayı, topa hakim olmayı ve çabukluğu öğrenir.
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A 07.

Şekil 16. A 07 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:21)

Top tek elle açık yüzü karşıyı gösterek şekilde tutulur ve atış pozisyonu alınır. Topu atış yapıldığı anda bilek ha-
reketi ile 15-20 cm yukarı atılır hemen akabinde elin dış yüzeyi ile tutulur. Sonrasında yine aynı hareket yapılır, 
bu sefer top kepçelenerek tutulur. Bu çalışma ile elin topa olan hakimiyeti artırılır.

A 08.

Şekil 17. A 08 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:23)

Oyuncu tek elinde bir top ile her iki kolunu da yanlara doğru gergin olarak açar. Ritmik ve tek zamanlı sıç-
ramalar yaparak, bilek gücüyle topu başının üzerinden diğer eline doğru atar. Bu çalışma ile oyuncu, topun 
nerede olduğu hissetmeye alışır ve doğru zamanlamayı öğrenir. 
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A 09.

Şekil 18. A 09 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:24)

Oyuncu dizlerini ritmik bir şekilde karnına doğru çeker, bu sırada elindeki topu karnına çektiği bacağı altından 
diğer eline aktarır. Bu çalışmada el-ayak koordinasyonu sağlanır. 

A 10.

Şekil 19. A10  Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:25)

Oyuncu bir elinde top ile ritmik sıçramalar yapmaya başlar. Bu sırada topu baş hizasına kaldırır ve yere bırakır, 
akabinde topu tuttuğu elini seri bir şekilde topa tokat vuracakmış gibi indirir ve topu üstten tutar. 

A 11.

Şekil 20. A 11 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:26)

Oyuncu atış yapacağı elinde tuttuğu top ile ritmik sıçramalar yaparken, her sıçramada bir kere dayanma adı-
mına geçer ve şut çeker gibi yaparak topu savurur ama topu elinden çıkarmaz. Bu çalışma ile oyuncu, topa 
hakimiyeti arttırmanın yanı sıra inandırıcı bir şut aldatmasına da alışır.   
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A 12.

Şekil 21. A 12 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:27)

Oyuncu dizlerini kırar, elindeki topu bir kolu önde bir kolu arkada olmak üzere bacaklarının arasında tutar. 
Akabinde topu bırakır ve top yere düşmeden öndeki kolunu arkaya, arkadaki kolunu öne alarak topu yeniden 
tutar. Kol değişimlerini tekrar ederek çalışmaya devam eder. 

A 13.

Şekil 22. A 13 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:28)

Oyuncu kafasını yukarı kaldırır. Topla hiçbir şekilde göz teması kurmaz ve alçak top sürme yapmaya başlar. 
Akabinde komut ile kafasını daha da yukarı kaldırarak, koşarak top süremeye başlar. Oyuncu bu çalışma ile 
topu hissetmeye ve hakimiyeti altına almaya alışır.

A 14.

Şekil 23. A 14 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:29)

Oyuncu bir dizinin üstüne çöker, diğer diziyle yere paralel 90 derece bir açı oluşturur. Elindeki topu yere basan 
bacağının altından geçirerek sol eline geldiğinde sol eliyle, sağ eline geldiğinde ise sağ eliyle top sürme yapar. 
Belli bir tempoya ulaştığında, oyuncudan topa bakmaması istenir. 
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A 15.

Şekil 24. A 15 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:30)

Oyuncu bir elinde tek top ile dizlerini kırarak sağ bacağını öne, sol bacağını arkaya alır. Sıçrayarak bacakları-
nın arasından topu geçirir; bu sırada sol bacağını öne, sağ bacağını arkaya alacak şekilde ayaklarının konu-
munu değiştirir. Top (sağ veya sol) hangi eline geldiyse o eliyle aynı hareketi tersten yapar. Ellerini değiştire-
rek hareketlere devam eder. Top daima öndeki bacağın dışından içeri doğru atılır. Koşarken top hakimiyetini 
artırmaya yönelik bir çalışmadır.

A 16.

Şekil 25. A 16  Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:31)

Oyuncu yere paralel olarak uzanır. Boşta olan kolu ile kendisini yükseltir, bu kolu aynı zamanda dayanak kolu 
olacaktır. Toplu olan koluyla top sürme yaparken dayanak kolunun ekseninde dönmeye çalışır.  Üst düzey bir 
egzersiz olarak amaç, oyuncuyu zorlamaktır ve her durumda topa hakimiyeti artırmaktır.

A 17.

Şekil 26. A 17 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:32)
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Oyuncu tek top ile sahada dilediği yönde dripling yaparak top sürer. Antrenörün komutuyla dripling şeklini 
ve ritmini değiştirir. Bu değişikliklerde yere çömelerek top sürme, geri geri top sürme, yere paralel uzanarak 
dayanma, kolu ekseninde top sürme gibi hareketler yapılabilir. 

A 18.

Şekil 27. A 18 Çift Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:33)

Oyuncu tek bir elinde iki topu tutarak egzersize başlar. Akabinde topları yere bırakır ve tek eliyle her iki topu 
da dripling ile sürmeye çalışır. 

A 19.

Şekil 28. A 19 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:34)

Oyuncu topu iki eliyle tutar ve dik bir şekilde yukarı doğru atar, bu sırada oyuncu ayaklarını uzatarak yere 
oturur, top düşüşe geçtiğinde ise toparlanıp kalkar ve topu karın hizasında iki eliyle havada tutar.

A 20.

Şekil 29. A 20 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:35)
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Oyuncu iki eliyle topu havaya atar. Top yükselmeye başladığında hemen yüzüstü yere uzanır. Sonrasında en 
kısa zamanda kalkıp topu iki eliyle yakalar. 

A 21.

Şekil 30. A 21 Çift Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:36)

Oyuncunun her iki elinde de birer top vardır. Bu topları elleri arasında havaya atarak değiştirir. Sağ elindeki 
topu sol eline, sol elindeki topu da sağ eline atar. Bu sırada saha içinde ileri-geri, sağa-sola hareket eder.

A 22.

Şekil 31. A 22 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:39)

Oyuncu tek eliyle topu yukarı atar. Top havalandığında düz takla atar ve top düşmeden iki eliyle topu havada 
yakalar. 

A 23.

Şekil 32. A 23 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:40)
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Oyuncu iki eliyle topu başının üzerinden yere bırakır, top yere düşmeden iki ayağının arasına sıkıştırarak topu 
tutar. Sonrasında iki ayağının arasındaki topu sıçrayarak arkasından baş hizasına doğru atar, bu sırada iki 
eliyle topu kontrol eder. Son aşamada ise topu elinden bırakmadan ters takla atar.

A 24.

Şekil 33. A 24 Üç Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:41)
          
Oyuncu iki elinde üç top tutmaktadır. Kollar gergin ve ayaklar omuz hizasında açıktır. Bu konumda üç topu 
düşürmeden, kontrollü bir şekilde elden ele atar. Bu çalışma ile oyuncu topla bütünleşmenin yanı sıra zaman-
lama özelliğini de geliştirmiş olur.

A 25.

Şekil 34. A 25 Tek Toplu Egzersiz ( KAYMAZ, 2001, s:44)

Oyuncunun elinde tek top vardır, işaret parmağı üzerine aldığı topu diğer eliyle hız vererek çevirmeye başlar. 
Hız kazanan topu küçük bir hareketle yükseltip düşmesini sağlar, bu esnada yere düşen topa diziyle vurarak 
yeniden havalanmasını sağlar ve yine işaret parmağıyla ilk pozisyonda olduğu gibi tutar ve çevirir. 
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B. TOP TUTMA – TOPLA BÜTÜNLEŞMEYE YÖNELİK OYUNLAR 01-14

Hentbola yeni başlayanlar genellikle top gelirken korkarlar. Bu korkuyu yenmenin en iyi yolu 
ve topa alışmalarını sağlamak için alıştırmalara oyunlarla başlanmalı. Çocuklar için baş-
langıçta küçük ve yumuşak toplar kullanılmadır. Oyuncular sağ ve sol ellerini kullana-
rak topu taşımalıdır. Böylece oyuncular topu hissedecek ve topla hareket etmeye alışacaktır. 

B 01.

Şekil 35. B 02 Tek Elle Oyun (EHF, 2013, s:13)

AMAÇ: Yakalama, döndürme, top tutmak, topla koşmak.  
SONUÇ: Reaksiyon ve zekilik.

Bütün oyuncular dar bir alanda ellerinde topla koşmaya başlar. Zaman geçtikçe alan daraltılır, oyuncular bu 
alanda birbirlerine çarpmamaya çalışır.  

Şekil 36. B 02 Tek Elle Oyun  (EHF, 2013, s:13)

B 02 .  

Şekil 37. B 03 Altın Soygun (EHF, 2013, s:14)
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AMAÇ: Yakalama, döndürme, top tutmak, topla koşmak.  
SONUÇ: Reaksiyon ve zekilik. 

Oyuncuları iki ayrı takıma ayırın. Oyuncular, düdükle birlikte rakibin kutusunda olan topları hızlı bir şekilde 
kendi takımının kutusuna taşımalıdır. Oyuncular topları rakiplerinden değil kesinlikle kutudan almalılar. En 
çok topu takımının kutusuna taşıyan takım kazanmış olur.

Şekil 38. B 03 Altın Soygun (EHF, 2013, s:13)

B 03.

Şekil 39. B 04 Top Seçmek (EHF, 2013, s:15)

AMAÇ: Değişik büyüklükteki toplara alışmak.  
SONUÇ:  Sürat ve topa hakimiyet.

3 adet kutu üçgen bir şekilde alana yerleştirilir. Üçgenin tepesindeki kutuda değişik büyüklükteki toplar olur. 
Bu toplar tenis topu, hentbol topu, futbol topu, basketbol topu ve benzeri çeşitlikle toplar olmalıdır. Her ta-
kıma belli bir top tipi verilir. Takımlar topların karışık olduğu kutudan kendilerine atanmış topu alarak takım 
kutusuna en kısa sürede taşımaya çalışır.

Şekil 40. B 04  Top Seçmek (EHF, 2013, s:15)
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B 04.

Şekil 41. B 05 Üçlü Gruplarla Top Sürme (EHF, 2013, s:16)

AMAÇ: Süratli olmak ve topa alışmak. 
SONUÇ:  Sürat ve topa hakimiyet.

Oyuncular iki takıma ayrılır. Takımlar, kutuda bulunan değişik boyutlardaki üç top tipini sahada karşısında 
duran takım arkadaşına taşımalıdır. Topları ulaştırdığı takım arkadaşı da tam karşısındaki arkadaşına taşıma-
lıdır. Seriyi en hızlı bitiren takım oyunu kazanır. Eğer taşıma esnasında oyuncu toplardan herhangi birini dü-
şürse platformun başına dönmek zorundadır. Düşen topları toplaması için takım arkadaşları yardım edemez. 
Oyun slalom, bank gibi engellerle çeşitlenebilir.

Şekil 42. B 05 Üçlü Gruplarla Top Sürme (EHF, 2013, s:17)
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B 05.

Şekil 43. B 06 Topla Yer Değiştirme (EHF, 2013, s:18)

                                    
AMAÇ: Topu çabuk bir şekilde geri alma, zamanlama ve reaksiyon gelişimi.  
SONUÇ:  Yetenek ve oyun zekası gelişimi.

İki takım kurulur. Oyuncular kendi takımlarına ait kutulardaki topları dar bir geçitten diğer tarafa taşımaya 
amaçlar. İlk turda tek bir top alınır, sonrasında taşıyabildikleri kadar top alabilirler. Birbiriyle çarpışan oyuncu-
lar başa dönüp yeniden başlar. Dolu kutudan boş kutuya bütün topları taşıyan takım oyunu kazanır.

Şekil 44. B 06 Topla Yer Değiştirme (EHF, 2013, s:19)
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B 06.

Şekil 45. B 07  Bireysel Egzersiz (EHF, 2013, s:20)

AMAÇ: Topu hissetme ve yönlendirme. 
SONUÇ: Topa hakimiyet ve topla bütünleşme.

Her oyuncuda bir top bulunur. Herkes bacaklarını açıp bellerini bükerek topu bacaklarının arasından, sağ ve 
sol ellerini eşit derecede kullanarak sekiz çizerek geçirir. Aynı egzersiz oturur pozisyonda ve dört ayak pozis-
yonunda tekrarlanır.

Şekil 46. B 07 Bireysel Egzersiz (EHF, 2013, s:21-22)
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B 07.

Şekil 47. B 08 Bunu Kim Yapabilir Oyunu (EHF, 2013, s:24)

AMAÇ: Topun hızını hissetmek ve algılamak.  
SONUÇ:  Yoğunlaşma becerileri ve algı gelişimi.

Oyuncular yuvarlanan topla değişik görevleri yerine getirmeye çalışır.  
 
1) Bir çizgi üzerinde topu yuvarlamak. 
2) Bir bank üzerinde top yuvarlamak. 
3) Kısıtlı bir alanda top yuvarlamak. 
4) Bir daire çizgisi üzerinde top yuvarlamak.  
5) İşaretli bir alan doğru topu yuvarlayıp akabinde koşup işaretli alana girmeden topu tutmak. 

Şekil 48. B 08 Bunu Kim Yapabilir Oyunu (EHF, 2013, s:24)
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B 08.

Şekil 49. B 09 Bayrak Yarışı (EHF, 2013, s:26)

AMAÇ: Reaksiyon ve iki elin de gelişimi. 
SONUÇ:  Zamanlama ve sürat gelişimi.

a) Oyuncu bir top alır ve yuvarlayarak işaretli bölgede, hızlı bir şekilde parkuru tamamlamaya çalışır. Çıkış 
yaptığı alana dönüşte başladığı elini değil, diğer elini kullanmak zorundadır.
b) Oyuncu bir top alır ve slalom yaparak topu yerde yuvarlamaya başlar. Her slalom direğinde elini değiştirir. 
Top önde değil ayaklarınızın yanında sürülmelidir. Değişik boyutlarda toplar kullanılabilir.

Şekil 50. B 09 Bayrak Yarışı (EHF, 2013, s:27)
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B 09.

Şekil 51. B 10 Bayrak Yarışı (EHF, 2013, s:28)

AMAÇ: Reaksiyon ve ayrıştırma. 
SONUÇ:  Zamanlama, algı ve sürat  gelişimi.

Oyuncular 2 veya 4’lü gruplar halinde ayrılır ve sıraya geçerler. Sıradaki oyuncular bacaklarını açar, baştaki bir 
oyuncu topu arkadaşlarının bacaklarının arasına doğru yuvarlar, sıranın en sonundaki oyuncu topu yakalar ve 
en başa doğru koşarak aynı hareketi bir daha yapar. Aynı oyun şınav ve köprü pozisyonlarında tekrarlanabilir.

.
Şekil 52. B 10  Bayrak Yarışı (EHF, 2013, s:29)
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B 10.

Şekil 53. B 11 Top Yuvarlama (EHF, 2013, s:32)

AMAÇ: Reaksiyon ve güç gelişimi. 
SONUÇ:  Çocuklar topu düzgün yuvarlamayı öğrenir.

Oyuncular karşılıklı yüzüstü uzanırlar. Arada 2 ya da3 metrelik bir mesafe olmalıdır. İki ellerini kullanarak 
topu birbirlerine yuvarlarlar. Bu aşamada top kendilerine ulaştığında  elleri üçgen şeklinde olmalıdır. Oyun 
ek hareketlerle zorlaştırılabilir. Örneğin top gelmeden önce iki elini yere vurma, ayağa kalkıp yeniden eski 
pozisyona dönme, çömelip zıplama, şınav çekme gibi hareketler eklenebilir. Aynı oyun oyuncular arası mesafe 
çoğaltılarak tek elle de yapılmalıdır.

Şekil 54. B 11 Top Yuvarlama (EHF, 2013, s:33)
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B 11.

Şekil 55. B 12 Mekik Koşusu (EHF, 2013, s:51)

AMAÇ: Dripling, ritim ve sürat gelişimi. 
SONUÇ:  Dripling tekniğinin gelişmesi, sürat artırılması.

Oyuncular düzenli aralıklara yerleştirilmiş direkler arasında koşu yapar. Direkten uzak olan el, topu yönet-
melidir. 

Şekil 56. B 12 Mekik Koşusu (EHF, 2013, s:51)
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B 12.

 

Şekil 57. B 13 Top Yakalama (EHF, 2013, s:76-77)

AMAÇ: Atma ve yakalama hareketinde zamanlama gelişimi.  
SONUÇ:  Zamana karşı koordinasyon gelişimi.

1) Basit başlangıç; zaman sınırı yok, topu havaya at ve yakala.  
2) Zaman sınırı ile belli bir sayıda topu havaya atıp tut.  
3) Oyuncular takımlara ayrılır ve en az hata yapan, en kısa sürede belirli bir sayıda topu atıp yakalayan takım 
kazanır.

Üç oyun da değişik hareketlerle zorlaştırılabilir. 
A) Oyuncu topu havaya atıp yere oturup yeniden kalkarak topu tutabilir.  
B) Oyuncu topu havaya atıp dizlerinin üzerine çöküp yeniden ayağa kalkarak topu yakalayabilir. 
C) Oyuncu topu havaya atıp 5 kere ellerini önde ve arkada çırparak topu yakalar. 
D) Oyuncu topu havaya atıp iki eliyle yere dokunur. 
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B 13. 

Şekil 58. B 14 Duvardan Top Atma-Yakalama (EHF, 2013, s:80)

AMAÇ: Atma ve yakalama hareketinde zamanlama gelişimi.  
SONUÇ:  Zamana karşı koordinasyon gelişimi.

Oyuncular topu duvara doğru atarlar. Duvardan gelen topu tutarlar. Duvara attıkları topu eğer hatalı atmış-
larsa, topu yakalarken bunu anlayacaklar ve hatalarını düzelteceklerdir. Zaman sınırı koyularak belirli bir 
sayıda topu duvara atmaları istenebilir. 
Egzersiz 1: Duvara sektirmeli şut atılması. (10 şut)
Egzersiz 2: Duvara sektirmeli şut at ve elini çırp. (10 şut)
Egzersiz 3: Duvara direkt şut at. (5 şut)
Egzersiz 4: Duvara direkt şut at ve elini çırp. (5 şut)
Egzersiz 5: Duvara direkt şut ve etrafında bir kere dön. (5 şut)

B 14.

Şekil 59. B 15 Atma Tutma Sırası (EHF, 2013, s:92)

AMAÇ: Pas atma ve tutma becerisini geliştirme.  
SONUÇ:  Pas becerisinin zaman ve baskı altında gelişmesi.

Her 6 ya da 8 oyuncu , 2 ya da 4 sıra oluşturur. Sıranın başındaki oyuncu pasını verir ve yere oturur, pası alan 
topu oturanın arkasındaki atar. Hızlı bir şekilde bütün oyuncular yere oturana kadar oyun sürer. Herkes yere 
oturduğunda pası alan kişi süratle değişir ve aynı oyun tekrarlanır.
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Şekil 60. B 15 Atma Tutma Sırası (EHF, 2013, s:92)
 
TARTIŞMA VE SONUÇ

Günümüz hentbolunda oyun çok hızlı oynanmaktadır. Maç içerisinde saniyelerin önemi vardır. Bu bağlamda 
oyuncunun top kontrolünün en üst düzeyde olması, topla bütünleşmesinden geçmektedir. Çünkü olası top 
kayıpları “basit hata” olarak ele alınmaktadır ve maçın kaderini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca oyuncunun 
topla bütünleşmesi, oyunun akışına hız kazandırmaktadır. Ayrıca takımın maç içinde yaptığı setlerin başarılı 
olması, bireysel olarak oyuncunun top hakimiyetinin yüksek olmasından geçmektedir. Bireysel olarak top 
hakimiyetinin yanı sıra genel olarak takımın top atma ve tutma alışkanlığının da olması önemlidir. Bireysel ve 
takım halinde topla bütünleşmek, hızlı oynanan günümüz hentbolunda doğrudan skora gitmenin en önemli 
noktasıdır. 

Küçük yaşlarda bu eğitimlerin disiplinli bir şekilde verilmesiyle ilgili yaş gruplarının ilerleyen yıllarda hentbola 
katkı sağlayacağı bir gerçektir. Bireysel olarak topla bütünleşen bir oyuncu bireysel basit hatasını en aza 
indirgemektedir. Takım halinde yapılan topla bütünleşme çalışmalarıyla takımın topla bütünleşmesi sağlan-
dığında, pas hataları en aza indirgenmekte ve hızlı kurulan setler skora en üst düzeyde katkı sağlamaktadır. 
Takım içi uyumun en üst düzeye çıkarılması için topla bütünleşme antrenmanları hentbolun en temel yapı 
taşıdır. Küçük yaşlarda başlayan bu eğitimlerin standart ve ulusal çapta uygulanmasıyla hızlı oyun kuran, sko-
ra gidebilen, basit hataların en aza indirgendiği bir hentbol nesli yetişeceği kuşkusuzdur. Bu bağlamda sonuç 
olarak hentbolun en temel taşı olan top kontrolü basit olarak ele alınmamalı, topla bütünleşme başlığı altında 
önemle irdelenmeli ve antrenmanlarda önemli bir yer teşkil etmelidir. 
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Hentbolda Top Sürme
ÖZET 

Günümüz hentbolunda top sürme; topla bütünleşme yeteneği, sürat ve hareket birleştirilerek top sürme be-
cerisini ön plana çıkarmış, hareket becerisini arttırmış olduğu görülmüştür. Bu konular ışığında top sürme, el 
becerisi ve top koordinasyonu daha iyi olan oyuncuların hem performansları hem de hücum estetiğine olan 
katkıları fazlasıyla öne çıkarılmıştır. Modern hentbolda top sürme ve topla yapılan çalışmaların çoğunlukla 
altyapılar düzeyinde tekrarlanarak oyuncuların top koordinasyonu ve top sürme yeteneğinin geliştirilmesi he-
deflenmiştir. Bu çalışmanın amacı; koordinasyon, hız, kuvvet, beceri, dikkat ve odaklanma gerektiren hentbol 
oyununda bahsedilen parametrelerin top sürme yeteneğiyle ve top hâkimiyetiyle birlikte daha verimli hale 
getirilmesini sağlamaktır. Araştırma grubu, 6-14 yaş grubu bayan, erkek toplam 30 hentbolcudan oluşmuş-
tur. Hentbolda top sürme hareketleri ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka 
sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin ya-
pılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Topla bütünleşme, el becerisi, top sürme mekaniği, elin 
topa konumu, el ile topu yönlendirme, top ile hareket etme, koşma, top ile yön değiştirme becerilerinin geliş-
tirilmesine yönelik toplam 20 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sporcuların 
velilerinden onay formu alınmıştır. Top sürme hentbolun doğasında olan ve kullanılması gerekli olan para-
metrelerden biridir. Topla koordinasyonun müsabaka içerisinde, top sürme ve topun elden doğru zamanda 
çıkarılması hentbolun estetiği ve görselliği açısından çok önemlidir. Top sürme ve el becerilerinin kalitesi için; 
el top koordinasyonuna, topla bütünleşmeye ve süratli top sürmeye, topla çabuk yön değiştirmeye önem 
verilirken sonrasında bu özellikleri doğru zamanda kullanarak takım oyununa olumlu katkı sağlaması temel 
amaç olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Top Sürme, Topla Bütünleşme, Koordinasyon, 

Dribbling in Team Handball
ABSTRACT

It is seen that dribbling skill is brought into the forefront and enhances the movement skill by combining spe-
ed, ball handling skill, and movement in today’s handball.  In the light of these matters, contributions of the 
players, which are better at hand skill, dribbling skill, and ball coordination, to both performance and attack 
aesthetics have become prominent. Ball coordination and dribbling skill of players should be improved by 
practicing repeatedly ball and dribbling exercises mostly in the level of setup in the modern handball. The aim 
of this study is to improve mentioned parameters of handball, which requires coordination, speed, strength, 
skill, concentration, and attention, with ball domination and dribbling skill.  The sample group consisted of a 
total of 30 female and male players in age group of 6-14 years. This study conducted to develop dribbling and 
hand skills in handball was an action research for configuring the proper exercises ranging from the simple 
to the complex for solution of problems in the match (competition). A total of 20 exercises improving the 
skills of the ball handling, hand skill, dribbling mechanics, position of hand to ball, leading ball with hand, mo-
ving with ball, running, and changing direction with ball were explained theoretically and presented visually. 
Approval forms were obtained from the parents of the players. Being a part of nature of handball, dribbling is 
one of parameters required to be used.  In addition, ball coordination, dribbling, and unloading the ball at the 
right time during the match are crucial for the aesthetics and visuality of handball. Hand-ball coordination, 
ball handling, dribbling in high speed, changing direction quickly should be featured in training for the quality 
of dribbling and hand skills and the main goal should be positive contribution to team game by using these 
features at the right time.

Key Words: Team Handball, Ball Dribbling, Ball Handling, Coordination.
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GİRİŞ
Modern hentbolda top sürme ve tipin çok büyük önemi vardır. Hareket için adımın yetmediği yerde mesafe 
kat etmek için top sürme uygulanır. Hentbol hareket halinde veya durarak oyun kuralları dâhilinde bir elle to-
pun yere vurulmasıdır. Top sürerken el ve parmaklar senkronize şekilde top yere doğru itilir. Top vücuda yakın 
bir şekilde sürülür. Top sürme ile koşu temposu mutlaka senkronize şekilde ilerlemelidir. Top sürme işlemi 
esnasında top yukardan aşağıya doğru elin bilek hareketiyle itilmeli ve parmaklar kullanılmalıdır. Top sürme 
işlemini, sporcu bel ve kalça hizasını geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. Bunun dışında bu işlemi hareketin or-
tasında bir kere vurup tutma ve sonra harekete devam etme işlemine “TİP” denilir. Tip pas aldatması sonrası 
veya şut aldatması sonrası uygulanmaktadır.
Hentbolda kullanılan top sürme biçimi genellikle yüksek top sürme biçimidir. Oyunun yavaşlatılması gerekti-
ğinde pas verme olasılığının bir an yok olması nedeniyle yürürken ya da dururken top sürülebilir (DORAK, 2013, 
Sf.28).

Topu aldıktan sonra, top sürmeden önce oyuncu topu iki eliyle tutar. Top vücudun iki yanında kalça hizasında 
sektirilir. Top sektirme el ve dirseklerin kombine hareketiyle sağlanır. Topun sekme açısı oyuncunun hareket 
şekli ve hızına bağlıdır. Koşu ne kadar hızlıysa açıda o kadar daralır. Rakip yakına geldiğinde oyuncu pozis-
yonunu ve sektirme yüksekliğini alçaltmalı ve bu sayede topun rakip tarafından alınmasını engellenmelidir. 
Top sürmenin rolü oyuncunun üç adım attıktan sonra topu sürerek sahadaki yerini değiştirebilmesidir. Ancak 
adım hatası kuralını çiğnememek için dikkatli olunmalıdır. Top sürerken önemli olan şey oyuncunun topa ba-
karak değil hissederek sürebilmesidir. Bu; her yöne hareket edebileceği ve topa bakmadan aldatma yapabi-
leceği anlamına gelir. Yerden yüksekliğine göre düşük ve derin top sürme bulunmaktadır. Topu kaybetmemek 
için savunmadan uzak tutmak önerilir, bu yüzden hentbolcular top sürmeyi her iki el ile de yapabilmelidirler(-
BİRO, 2015, Sf.20).

Hentbolcular mesafe alabilmek ve yön değiştirmek için oyun alanı içinde her zaman tek eliyle top sürebilir-
ler. Top sürmenin amacı savunma oyuncusundan kurtulmak, topla beraber rakibi geçmek, hızlı hücumda gol 
atmak için kaleye yaklaşmak, pas verme imkânı bulunamadığı anlarda rakibi geçerek oyunu rahatlatmak ve 
daha uygun bir hücum pozisyonuna sahip olmak vb. gibi çok çeşitli nedenlere dayandırılabilir. Bütün bu akti-
vitelerin oyun içinde eksiksiz ve mükemmel olarak uygulanabilmesi bu becerinin kusursuz olarak kazanılması 
için antrenmanlarda alçak, orta ve yüksek seviyede uygulanan her türlü top sürme çalışmalarına sıklıkla yer 
verilmelidir. Bu gibi durumlarda gereksiz top sürmenin hücum oyununu yavaşlatacağı ve savunma pozisyonu-
nuzdaki takım oyuncuları için bir avantaj teşkil edeceği unutulmamalıdır. 

Antrenmanlarda sporcuların her iki elini kullanarak (sağ el / sol el / sağ ve sol el/ değiştirerek) top sürme 
becerisi kazandırmak ilk hedeflerimizden biri olmalıdır. Top sürme eğitiminde basitten zora doğru bir metot 
izlenilmelidir. Bu antrenman sıralaması durağan pozisyondayken top sürme, daha sonra yürüme pozisyonun-
da top sürme alıştırmalarına yer verilmelidir. Bu becerilerin kazanılmasını takiben koşu ve yüksek tempoda 
koşu pozisyonlarında da topu kontrol etme, top sürme, ani yön değiştirme ve çevreyi gözlemleme yetenekleri 
geliştirilmelidir. Top sürerken, topa göz temasında bulunmadan topun sürülmesine ve çevre kontrolünün 
sürekli olarak yapılmasına çok dikkat edilmelidir (ÇELİKSOY, 2017, Sf.19).

Hızlı hücum pozisyonunda pas verecek oyuncu yoksa ise, kaleye uzak mesafede olunduğunda top sürerek 
atışa yönlenmelidir. Eğer 3 adım ile birebir rakip savunma oyuncusu geçilemiyorsa top sürme ve TİP kullanıla 
bilinir (MARCZİNKA, 2016, Sf.34).
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1.Temel Pozisyonda Topu Yere Vurma
Top sürmenin rolü 0yuncunun üç adım attıktan sonra topu sürerek sahadaki yerini değiştire bilmesidir, ancak 
adım hatası kuralını çiğnememek için dikkatli olunmalıdır. Top sürerken önemli olan şey oyuncunun topa ba-
karak değil hissederek sürmesidir. Bu; her yöne hareket edebileceği, yön değiştirebileceği ve topa bakmadan 
aldatma yapa yapabileceği anlama gelir(JUHASZ, 2015, Sf.71).

 İlk olarak çift elle tutulmakta olan top, daha sonra tek eline alınarak tutulur. Top tutan elin ön kolu, dirsekten 
bükülü bir şekilde vücudun yan tarafında ve yukarıya doğru kaldırılır. Bu esnada topun en tepe kısmı kol dirse-
ği seviyesinin bir miktar üzerine çıkarılmıştır. Ön kol ve el bileğinin itiş gücü ile top yere doğru ittirilerek yere 
çarptıktan sonra yerden yukarı doğru sıçraması sağlanır. Topun elden çıkması sonrasında el bileği topun gidiş 
yönüne doğru hareketine devam eder. Topu yere doğru ittirme gücünün etkisiyle top yere çarpar ve çarpma-
nın etkisiyle tekrar yukarıya avuç içine doğru yönlenir. Yukarıya doğru yükselmekte olan topla avuç içi yere 
bakar konumda el parmakları ise açık ve rahat pozisyondadır bel hizası seviyesinde ya da biraz daha üstü bir 
seviyede tekrar temas sağlanır. İlk temas parmaklarla gerçekleşir bu esnada topu avuç içinin sadece çok az 
bir bölümünün değmesine izin verilir. Top el bileğinin ve ön kolun itiş gücüyle tekrar zemine doğru yönlendiri-
lir. Böylece top sürme gerçekleştirilmiş olur. Topun ileriye doğru sürülmesinde parmak uçlarının ileriye dönük 
ve topun en tepe noktasının biraz alt kısmındaki bölgeyle temas edecek şekilde topla buluşturulmasına dikkat 
edilmelidir. Topla birlikte yapılan sola ya da sağa doğru yön değiştirmelerde ise, topun tepe noktasına yakın ve 
gidilmek istenen yönün aksi tarafındaki alandan topla el parmaklarının temasının sağlanmış olması gerekir. 
Bu temas topun yerden sıçraması sonrasında en üst dış tarafta kalan bölümle ve parmak ucuyla yapılmalıdır.

Yeni başlayan sporcuların topu sektirebilmek için topa uygulamaları gereken şiddeti keşfetmeleri için önce-
likle topu dururken sektirmeleri yerinde olur. Daha sonra yavaş, orta şiddette ve en sonunda koşar pozisyon-
da top sektirme çalışmalarına geçilmelidir. Bu çalışmaların oyun formunda verilmesi, oyun alanının algılan-
masına takım arkadaşlarını ve rakiplerini gözetlemesine, topu rakipten saklama becerilerinin kazanılmasına 
katkı sağlayacaktır (MARCZİNKA, 2016, Sf.78-79).

Müsabaka esnasında pozisyonun gereği olarak çeşitli yüksekliklerde ve değişik yönlerde top sürme zorun-
luluğu ile karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır. Her sporcu farklı seviyelerdeki top sürme tekniğini 
tam olarak kavramalı ve bu tekniklerin tamamını karma bir şekilde uygulama becerisine sahip olmalıdır. Top 
sürme tekniği topun kazandığı yükseklik seviyesine göre 4’e ayrılmaktadır. 

Bunlar;
a.  Yüksek top sürme,
b.  Orta seviyede,
c.  Alçak top sürme,
d.  Karma top sürmedir.

Şekil 1. Temel Pozisyonda Top Sürme 
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2. Hareket Halindeyken Top Sürme
2.1 Yüksek Top Sürme
Yüksek top sürme tekniğinde top kalça veya dirsek seviyesi yüksekliğinde vücudun sağ ön tarafında (sol elli 
oyuncular sol ön tarafında) el yardımıyla gerçekleştirilir. Top sürme hareketi, topun koşu hızına bağlı olarak 
vücudun ön-yan tarafında el bileğinin yardımıyla gidilmek istenilen yöne doğru topun hızlı bir şekilde yere 
ittirilmesi ve yükselen topun bel hizası seviyesinde ve vücudun yan-ön tarafında yine el ile temasın sağlanarak 
el bileği yardımıyla tekrar yere doğru yönlendirilmesiyle meydana gelir (MARCZİNKA, 2016, Sf.80). Hareket koşu 
hızına bağlı olarak topun daha ön alanda ve yere daha sert biçimde çarptırılmasını gerektiği unutulmamalıdır. 
Hareket sağ ve sol elle tekrarlanarak beceri seviyesinin eşit düzeyde gelişmesine dikkat edilmelidir (ÇELİKSOY, 
2017, Sf.20)

 

Şekil 2.  Yüksek Top Sürme (HOFFMANN, 2013, sf: 61)

2.2 Orta Seviyede Top Sürme
Orta seviye yükseklikte top sürme tekniğinde top diz ile bel hizası arasındaki bir seviyede topun sürülmesidir. 
Top sürme hareketi, vücudun ön-yan tarafında el bileğinin yardımıyla gidilmek istenilen yöne doğru topun 
yere çarptırılması ve yükselen topun diz ile bel hizası arasındaki bir seviyede yükseklik kazanmasını sağlaya-
cak şekilde el ile temasın sağlanarak el bileğinin yardımıyla meydana gelir. Orta seviye yükseklikte top sürme 
tekniğinde vücut bir miktar eğik pozisyondadır. (ÇELİKSOY, 2017, Sf.20).

Şekil 3.  Orta Seviyede Top Sürme (HOFFMANN, 2013, Sf. 63)

2.3 Alçak Top Sürme
Alçak top sürme tekniğinde top diz seviyesi altında vücudun sağ ön tarafında( sol elli oyuncular sol ön ta-
rafında) el yardımıyla gerçekleştirilir. Top sürme hareketi, vücudun ön-yan tarafında el bileğinin yardımıyla, 
gidilmek istenilen yöne doğru topun yere çarptırılması ve yükselen topun, diz altı bir seviyede el bileğinin 
hafif bir temasıyla tekrardan yere doğru yönlendirilmesiyle meydana gelir(MARCZİNKA, 2016, Sf.80-81). Bu 
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esnada vücut diz ve kalça eklemlerinden hafifçe bükülerek yere doğru yaklaştırılmış bir pozisyondadır. Bu 
seviyede top sürülmesinde yüksek top sürme tekniğindeki gibi yüksek süratlere erişebilmek oldukça zordur. 
Top sürme hareketi sağ ve sol elle tekrarlanarak beceri seviyesi eşit düzeyde geliştirilmesi unutulmamalıdır(-
ÇELİKSOY, 2017, Sf.20).

Şekil 4.  Alçak Seviyede Top Sürme (HOFFMANN, 2013, Sf. 52)

2.4 Karma Top Sürme
Karma top sürme tekniği daha önceki üç tekniğin aynı top sürme birimi içerisinde birlikte kullanılması ile 
uygulanan bir tekniktir. Bu tekniğin istenilen şekilde uygulanabilmesi için diğer üç tekniğin mükemmel şekilde 
uygulanıyor olması gerekir. Bu teknikte top sürerken topun yerden yüksekliği her defasında sürekli olarak 
değişkenlik göstermektedir. Hentbolda müsabaka esnasında en çok kullanılan top sürme tekniği karma top 
sürme tekniğidir(ÇELİKSOY, 2017, Sf.20-21).

Şekil 5.  Karma Top Sürme (HOFFMANN, 2013, Sf. 50)

3. Top Sürme Neden Önemlidir?
Top sürme hentbol takım oyuncularında bulunması gereken yeteneklerden bir tanesi olmalıdır. Bu yetene-
ğin kullanımı tek pasa hızlı hücum, birebir oyunda yön değiştirmek ve rakibi geçmek için, yüksek savunma 
ile karşı karşıya kalındığında, pas verecek oyuncu olmadığında üç saniye kuralının ihlal etmemek için sıkça 
kullanılmaktadır. Bunların dışında şut ve pas aldatmalarından sonra sıkça kullanılır(sağ veya sol yana doğru). 
(MARCZİNKA, 2016, Sy.79)
Top sürme sporcunun kendisi veya takım arkadaşların için puan elde etme fırsatlarını yaratmak amacıyla kul-
lanılırsa yararlı bir beceri olabilir. Aşırı top sürme ise hiçbir yararlı amaca hizmet etmez. Uygun kullanılmayan 
top sürme oyunun hızlı temposunu ve başarılı atağı gerekli olan takım çalışmasını yok edecektir.
Hentbolda top sürme ve tip genellikle karşı takımın hücum yaptığı sırada pas arası yapılması- top çelinmesi, 
atışa blok yapılması, atışın kalecide kalması ya da topun dışarı atılması sonucunda uygulanan hızlı hücum ya 
da gelişmiş hızlı hücumlarda sıklıkla kullanılır. Yerleşik hücumda da oyun gereği top sürme ve tip hareketi 
uygulanır (DORAK, 2013, sf.29)
Üç adım ve pasın birlikte kullanımı sorun oluşturmak için en etkili yoldur. 
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Ancak, top sürme tercihinin sporcunun hareketliliğini ve etkinliğini arttırdığı üç durum vardır:
1. Hızlı hücumda sporcunun top elindeyken paslaşacağı hiçbir takım arkadaşı yoksa ve sporcunun önü 

kaleye kadar boş ise gol atışına gitmek için top sürülebilir. 
2. Bir savunmacıyı başarılı bir şekilde kandırmak için sporcu birebir bir durumda üç adımı kullanmış ise, 

sonrasında da gol için boşluk oluşmuşsa tip yapılır gol atışına devam etmek için ek üç adım hakkı 
kullanılmış olur.

3. Sporcu takım arkadaşlarına pas veremediğinde top sürerek rakipten faul almaya çalışabilir. Böylece üç 
saniye ihlalinden kaçınmış ve serbest atış kazanmış olur.  

4. Top Sürme Hataları Nelerdir?
Top sürme bir sporcu ve takımı için doğru kullanıldığında avantaj olurken gereksiz yapıldığında ise takımı 
ağırlaştırır ve dezavantaja döner. (MARCZİNKA, 2016, Sf.79). Top taşıma sıklıkla karşılaşılan top sürme hata-
larındandır. Top sürüp, tutup, tekrar top sürme ( bir topu savunmadayken çalıp, tutup tekrar top sürme) çift 
elle top sürme bu hatalara örneklerdendir. Sporcu boştaki arkadaşına pas vermesi gerekirken topu ekstra 
sürmesi takım hücumunda her zaman hatalara sebep olur. 
Paslaşmanın daha etkili olacağı yerde top sürmek, topu avuçlamak, çift top sürme yapmak, topun kontrolünü 
kaybetmek en belirgin hatalardandır.

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Araştırmanın evrenini hentbol eğitimi alan hentbol sporcuları, örneklemi ise Ankara ilinde Ahi Evran Orta-
okulunda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya 9-14 yaş aralığında, kadın ve erkek olmak üzere 
toplamda 30 sporcu katılım sağlamıştır. Sporculara veli onay formu verilmiştir.

Aksiyonun 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 “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 ÇUKURÇAYIR, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede hentbolda top sürme tekniklerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma bir aksiyon araştır-
masıdır.
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BULGULAR
Top Sürme ve Topla Bütünleşme Oyunları
 
A 01 Karşılıklı Gruplarda ve Engeller Arasında Top Sürme

Slalom Top Sürme Çalışması Egzersizleri

 
 Şekil 6.  A 01 Slalom Top Sürme

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Düzenli aralıklarda yerleştirilen huniler etrafında top 
sürerek slalom yapılır. Sonrasında huniler arası me-
safeler değiştirilerek değişik varyasyonlar yapılabilir.
Amaçlar
Top sürme tekniğini geliştirme ve top kontrolünü 
sağlamak. Sağ ve sol eli eşit düzeyde kullanabilmek.

Anahtar Noktalar

Her iki elin de eşit düzeyde kullanılması ve topun 
kontrol edilmesi. Dış el yani direkten uzak olan el, 
topu yönetir.

Varyasyonları

Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kulla-
nılabilir. Egzersiz kafa, kol, bacak, ayak sıralamasıyla 
yapılmaya çalışılabilir.

Şekil 7. Slalom Top Sürme Çalışması Egzersizleri (HOFFMANN, 2013, Sf. 50)
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A 02 Gölge Oynu

Gölge Oyunu

 
 Şekil 8. A 02 Tam Sahada Top Sürme

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama
İki oyuncu top sürerek birbirlerinin arkasından 
koşarlar. Öndeki oyuncunun yaptığı her hareketi 
arkadaki oyuncu tekrarlamalıdır.

Amaçlar
Top sürerken önündeki takım arkadaşını gözlemle-
me, algılama, reaksiyon verme, uyum sağlama ve zor 
koşullarda top sürmek.

Anahtar Noktalar
Öndeki oyuncu top sürerken ek hareketler de 
yapmaya çalışır.

Varyasyonları
Öndeki oyuncu sadece yönü ve hızı değil aynı 
zamanda hangi elin kullanacağını da belirler.

Şekil 9. Rakiple Tam Sahada Top Sürme Çalışması (HOFFMANN, 2013, sf: 55)
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A 03 Sınırlandırılmış Bir Alanda Çeşitli Formlarda Top Sürme Çalışması

Çeşitli Formlarda Top Sürme Egzersizi

 
 Şekil 10. A 03 Top Sürme Çalışması

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Hentbol topuyla kendi ekseni etrafında top sürmek, 
vücudunun çeşitli yerleriyle (omuz, diz, baş) topu 
sektirmek.

Anahtar Noktalar

Öğrenciler topu sağ ve sol ellerini kullanarak 
vücutlarının yanında sektirirler. Bu arada da aşağıda 
belirtilen görevleri yaparlar.

Varyasyonları

Oyuncular omuzuyla, başıyla ve diziyle topu yere 
düşürmeden sektirmelidir.

A 04 Sınırlandırılmış Bir Alanda Çeşitli Formlarda Top Sürme Çalışması (Kayma Adımı)

Top sürerken görsel işaretlere göre yön değiştir-
mek

 
Şekil 11. A 04 Kayma Adımı Top Sürme

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Bu alıştırma, top sürerken antrenörün hareketini 
görme, komutunu algılama ve tüm bunlara reaksi-
yon verme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. 

Anahtar Noktalar

Oyuncular dağınık olarak,  antrenöre yüzleri dönük 
dururlar. Herhangi bir komut almazlarsa yerlerinde 
top sektirirler. Antrenör sağı, solu, önü ve arkayı işa-
ret ettiğinde, o yöne doğru top sürerler.

Varyasyonları

Sporcu yön değiştirirken mutlaka el de değiştirilme-
lidir.

Şekil 12. Top sürerken görsel işaretlere göre yön değiştirmek  (HOFFMANN, 2013, Sf: 56)
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A 05 Sınırlandırılmış Bir Alanda Çeşitli Formlarda Top Sürme Çalışması (Geri Geri Top Sürme)

Geri Geri Top Sürme Egzersizleri

 
Şekil 13. A 05 Geri Geri Top Sürme 

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Sporcuların geriye hareket ederek top sürmesi ve 
engelin etrafından dönerek başladığı yere top süre-
rek geri geri gelmesidir.

Anahtar Noktalar

Burada top sürme tekniğinin sporcunun sürdüğü 
eliyle vücudunun yan tarafında doğru el-bilek uyu-
muyla yapılması için sporcular sürekli uyarılmalıdır-
lar.

Varyasyonları

Oyuncu topu önde değil yan tarafta sürmelidir. Sağ 
ve sol el kullanımına göre topun hangi tarafta olduğu 
değişebilir.

Şekil 14. Geri Geri Top Sürme Egzersizleri (HOFFMANN, 2013, sf: 60)
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A 06 Sınırlandırılmış Bir Sahada Birebir Top Sürme Çalışması

Topun Kontrolünü Sağlamak

 
Şekil 15. A 06 Bire Bir Top Sürme

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Sporcular kale sahasının içinde top sektirirlerken 
aynı zamanda boşta kalan elleri ile diğerlerinden top 
kaçırmaya veya onların top kontrolünü kaybetmele-
rini sağlamaya çalışırlar.
Amaç:
Zor durumlarda top sürmek, topu vücutla korumak, 
duruma göre el değiştirmek.

Anahtar Noktalar

Ne pahasına olursa olsun topu kazanmak.

Varyasyonları

Oyuncu topunu limit çizgisinin dışına kaçırırsa, ekstra 
bir görev yüklenebilir. (Örneğin diğer kaleye koşmak)

Şekil 16. Topun Kontrolünü Sağlamak (HOFFMANN, 2013, Sf. 65)
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A 07 Dörtgen Dizilişte Top Sürme

Dörtgen Dizilişte Rakip Takımın Kutusuna Topların 
Taşınması

  
Şekil 17. A 07 Dörtgen Diziliş Top Sürme

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Oyuncular beşerli gruplar halinde dört takıma ayrılır-
lar. Her bir sporcuda bir top bulunur. Karşılıklı çapraz 
gruplar birbirilerine doğru top sürerek yer değişti-
rirler.
Amaç:
Zor durumlarda top sürmek, topu vücutla korumak, 
duruma göre el değiştirmek.

Anahtar Noktalar

Karşılıklı gelen oyuncular çevre kontrolü yapabilme-
li, birbirlerini görmeli, nizami bir şekilde top sürerek 
çapraz köşeye gitmelidir. 

Varyasyonları

Top sürme kurallarına riayet edilmelidir. Çarpışma-
lardan kaçınılmalıdır.

Şekil 18. Dörtgen Dizilişte Rakip Takımın Kutusuna Topların Taşınması (HOFFMANN, 2013, Sf: 89)
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A 08  Top Sürme ve Topu Çelme

Top Sürme ve Topu Çelme

 
 

Şekil 19. A 08 Top Sürme ve Çelme

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

İkişerli gruplar halinde oyuncuların her birinde bir 
top bulunur. Oyuncular birbirlerinin tekrar ederek 
yan yana top sürmeye başlar, komutla birlikte 
birbirlerinin topunu çelmeye çalışırlar.
Amaç:
Zor durumlarda top sürmek, duruma göre el değiş-
tirmek ve vücuduyla topu korumak.

Anahtar Noktalar

Topla hızlı ve yön değiştirerek top sürebilmek.

Varyasyonları

Bu işlemleri yaparken top sürme hatasının yapılma-
ması.

A 09 Kırmızı-Beyaz Oyun

Kırmızı-Beyaz Oyunu 

 
Şekil 20. A 09 Kırmızı – Beyaz Oyun

 (Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Komutla öndeki takım top sürerek kaçar arkadaki ta-
kım da top sürerek öndeki grubu yakalamaya çalışır.
Amaç:
Zor durumlarda top sürmek, duruma göre top sürü-
len eli değiştirmek.

Anahtar Noktalar

Farklı varyasyonlarda topu hızlı sürebilmek.

Varyasyonları

Sporcuların baskı altında top sürebilmeleri sağlan-
malıdır.
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A 10  Numaran Kaç Oyunu

Numaran Kaç Oyunu

 
Şekil 21. A 10 Numaran Kaç Oyunu

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Kale sahasında her bir sporcuda top bulunur. Ko-
mutla birlikte karşı kale sahasına top sürerek gider-
ler. En son gelen oyuncu ceza puanı alır. Ceza puanı 
çok olan oyunu kaybeder. 
Amaç:
Oyuncu, hızlı hareket ederek belli bir noktaya top sü-
rerek ulaşmalıdır.

Anahtar Noktalar

Farklı varyasyonlarda topu hızlı sürebilmek.

Varyasyonları

Komut sporcuların beklemediği bir anda verilebilir.

A 11 Çapraz Öne ve Geri Top Sürerek Kayma

Top Sürerek Kayma

Şekil 22. A 11 Çapraz, Öne, Geri Top Sürme 

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Sporcular top sürerken komutla hocanın gösterdiği 
yere doğru hareket ederler. (Ön, geriye, sağ çapraz, 
sol çapraz) 
Amaç:
Hızlı hareket ederken sürekli sağ ve sol ellerini kul-
lanmalarını sağlamak.

Anahtar Noktalar

El değiştirirken top sürme kurallarına uymaları.

Varyasyonları

El değiştirirken top sürme yeteneğini geliştirme.

 
Şekil 23. Antrenör Komutuyla Çapraz, Öne, Geri Top Sürme
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A 12 Engelleri Aşarak Top Sürme 

Engelleri Aşarak Top Sürme

Şekil 24. A 12 Engelli Top Sürme

 (Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Sporcular belirli engellerin altından geçerek, bank-
ların üzerinden top sürerek parkuru tamamlamaya 
çalışırlar.
Amaç:
Birbirinden farklı engeller karşısında top sürebilmek.

Anahtar Noktalar

Sporcu engel noktalarından geçerken kontrolü kay-
betmemeli.

Varyasyonları

Engellerin arasındaki mesafeler değiştirilebilir.

A 13 Top Tutma – Topla Bütünleşmeye Yönelik Oyunlar

Top Sürerek Ebelemece

Şekil 25. A 13 Ebelemece

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Sporcular  top sürerek belirli bir alanda dolaşır, di-
ğer top süren arkadaşı topsuz eliyle diğer oyuncuyu 
ebelemeye çalışır. Oyuncular sağ ve sol ellerini kulla-
narak topu taşımalıdır.  
Amaç:
Top sürerek topla hareket etme sağa sola dönme, 
yön değiştirme ve topun yüksekliğini ayarlamayı öğ-
renirler.

Anahtar Noktalar
İki elin de kullanılması ve kurallara göre top 
sürülmesi.

Varyasyonları

Topu kepçelemeden yön değiştirme, top sürme ha-
tası yapmamak.

Şekil 26. Ebelemece  (EHF, 2013, s:13)
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A 14 Altın Soygun

Altın Soygun

Şekil 27. A 14 Altın Soygun

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Oyuncuları iki ayrı takıma ayırın. Oyuncular düdükle 
birlikte rakibin kutusunda olan topları hızlı bir şe-
kilde kendi takımının kutusuna sürerek taşımalıdır. 
Oyuncular topları rakiplerinden değil kesinlikle 
kutudan almalılar. En çok topu takımının kutusuna 
taşıyan takım, kazanmış olur.

Amaç:
Top sürmek, top tutmak, topla koşmak.

Anahtar Noktalar:
Topu kepçelememek ve tutup tekrar sürmemek.

Şekil 28.  Altın Soygun Uygulaması (EHF, 2013, s:13)



66

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

A 15 Çeşitli Formlarda Top Sürme Egzersizi

Çeşitli Formlarda Top Sürme Egzersizi

Şekil 29. A 15 Çeşitli Formlarda Top Sürme Egzersizi

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Sporcular her komutla birlikte çömelerek, yatarak, 
ayakta ve oturarak top sürmeye çalışırlar.
Amaç:
Oyuncuların değişik pozisyonlarda top sürmesi ve 
komutlara reaksiyon vermesi.

Anahtar Noktalar

Tek elle sürekli top sürme, topu kaybetmemek.

Varyasyonları

Bu işlemi yaparken top sürme kurallarına riayet 
etmeleri özellikle istenir.

Şekil 30. Çeşitli Formlarda Top Sürme Egzersizi (EHF, 2013, s:15)
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A 16 Üçlü Gruplarla Top Sürme

Üçlü Gruplarla Top Sürme

Şekil 31. A 16 Üçlü Grup Top Sürme

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Oyuncular üç takıma ayrılırlar, ellerinde topları sü-
rerek karşısındaki kutuya koyar. Koyduktan sonra 
koşarak diğer arkadaşına el verir ve o arkadaşı da 
elindeki topu sürerek  takım kutusuna taşır. Ellerin-
deki topları ilk bitiren takım kazanır.
Amaç:
Süratli top sürmek.

Anahtar Noktalar

Zaman ve sürat baskısı altında topun düzgün sürül-
mesi.

Varyasyonları

Top sürme hatalarının en aza indirilmesi. 

A 17 Topla Yer Değiştirme

Topla Yer Değiştirme

Şekil 32. A 17 Topla Yer Değiştirme

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

İki takım kurulur. Oyuncular kendi takımlarına ait 
kutulardaki topları sürerek dar bir geçitten diğer ta-
rafa taşımaya amaçlar. Birbiriyle çarpışan oyuncular 
başa dönüp yeniden başlar. Dolu kutudan boş kutuya 
bütün topları taşıyan takım oyunu kazanır.
Amaç:
Oyuncu karşıdan gelen rakip oyuncuyu görerek, 
çevre kontrolü yaparak çarpışmamalıdır.

Anahtar Noktalar

Oyuncular birbirine dokunmadan, düzgün ve süratli 
top sürmelidir.

Varyasyonları

Top sürme hatası yapmamak, faul yapmamak.
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A 18 Bireysel Egzersiz

Bireysel Egzersiz

Şekil 33. A 18 Bireysel Egzersiz

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Her oyuncuda bir top bulunur. Herkes bacaklarını 
açıp bellerini bükerek topu bacaklarının arasından, 
altından sağ ve sol ellerini eşit derecede kullanarak 
geçirir. 
Amaç:
Topu hissetme ve yönlendirme.

Anahtar Noktalar

Topla bütünleşme, el beceri ve koordinasyonun ge-
liştirilmesi.

Varyasyonları

Topla bütünleşme.

Şekil 34. Bireysel Egzersiz Örneği (EHF, 2013, s:21-22)
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A 19 Bunu Kim Yapabilir Oyunu

Bunu Kim Yapabilir Oyunu

Şekil 35. A 19 Bunu Kim Yapabilir?

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Oyuncular yuvarlanan topla değişik görevleri yerine 
getirmeye çalışır. 
1) Bir çizgi üzerinde topu yuvarlamak. 
2) Bir bank üzerinde top yuvarlamak. 
3) Kısıtlı bir alanda top yuvarlamak. 
4) Bir daire çizgisi üzerinde top yuvarlamak.  
5) İşaretli bir alan doğru topu yuvarlayıp akabinde 
koşup işaretli alana girmeden topu tutmak. 
Amaç:
Sporcuların topun hızını hissetmesinin ve algılaması-
nın sağlanması.

Anahtar Noktalar

Engel noktalarından geçerken kontrolü kaybetme-
meli.

Varyasyonları

Farklı engeller farklı komutlar ile geçilmeye çalışılır

 
Şekil 36. Bunu Kim Yapabilir Oyunu (EHF, 2013, s:24)
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A 20 Bayrak Yarışı

Bayrak Yarışı

Şekil 37. A 20 Bayrak Yarışı Planı

(Her oyuncuda bir top)

Açıklama

Oyuncu bir top alır. Diz çekerek, ayaklarını kalçasına 
doğru vurarak,  top sürer. Hızlı bir şekilde huni etra-
fından döner ve parkuru tamamlamaya çalışır. Çıkış 
yaptığı alana dönüşte başladığı elini değil diğer elini 
kullanmak zorundadır.
Amaç:
 Reaksiyon ve iki elin de gelişimi.

Anahtar Noktalar

Topla sürekli ilişki halinde olmak ve kontrolde tut-
mak.

Varyasyonları

Ayak ve el koordinasyonunu sağlamak.

Şekil 38. Bayrak Yarışı (EHF, 2013, s:27)
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A 21. Atma Tutma ve Top Sürme Sırası

Atma Tutma ve Top Sürme Sırası

Şekil 39. A 21 Atma Tutma

Tek top

Açıklama

Oyuncular 3 grup oluşturur ve sıraya girerler. Sıranın 
başındaki oyuncu topu tutar direğin olduğu yere ka-
dar topu sürer oradan arkadaşına pas verir ve koşa-
rak sıranın en önüne gelip oturur.
Amaç:
 Top sürme ve topu tuttuktan sonra pas verme.

Anahtar Noktalar

Düzgün top sürme, topu tutma ve pas verme.

Varyasyonları

Kurallara uygun şekilde oyunun oynanması ve topun 
sürülmesi.

 

Şekil 40. Atma Tutma Sırası (EHF, 2013, s:92)
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan çalışmada ortaokul düzeyi öğrencilerinin sınırlandırılmış bir alanda çeşitli formlarda top sürebildikleri 
gözlenmiştir. Top sürme becerisini daha çabuk kavrayan ve geliştiren sporcuların yapılan egzersizlerde daha 
etkili oldukları görülmüştür. Doğru teknikle top sürebilen öğrencilerin rakiplerini daha hızlı geçtiklerini, kaleye 
hızla yöneldikleri, başarıya daha çabuk ulaştıkları görülmektedir. 

Tam saha top sürme çalışmalarında ve slalom top sürme çalışmalarında sporcuların başarıları artırılmıştır. 
Topla yön değiştirmede yapılan çalışmalarda başarılı olan sporcuların slalom çalışmalarını başarıyla uygula-
dıkları görülmektedir. Çalışılan yaş grubunu göz önünde bulundurarak çapraz gruplarla ve dörtgen dizilişte 
yapılan çalışmaların aksadığı ve bu egzersizler üzerinde durulması gerektiği belirlenmiştir. Top sürme eg-
zersizleri karmaşık düzeyde yapıldığında top sürme becerisi zayıf olan sporcuların bu egzersizlerde sıkça 
hata yaptıkları gözlenmiştir. Ayakta durarak, oturarak, çömelik duruşta ve dizler üzerinde durarak, top sürme 
çalışmaları esnek bir yapıya sahip olan 9-14 yaş grubu öğrencilerle uygulanmıştır.

Bu yapılan egzersizlerle takım içerisinde sporcuların top sürme yeteneklerini kullanacakları zamanı ve yerini 
iyi seçtiklerinde takımlarına ve bireysel performanslarına çok büyük katkı sağladığı, aksi halde takımın hızını 
ve bireysel performanslarının olumsuz etkilediği görülmektedir.
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Hentbolda Pas Çeşitleri

ÖZET 

Günümüzde hentbol daha dar bir alanda ve daha hızlı oynanmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak, pas çeşitli-
liğinin de artma zorunluluğunun ortaya çıktığı görülmektedir. Kural değişiklikleri ve modern antrenman yön-
temlerine geçişle oyun hızının artması riskli pasların ortaya çıkmasına, bu durum da pasların zenginleşmesine, 
sertliğinin, yüksekliğinin farklılık taşımaya başlamasına yol açmıştır. Doğru yere ve isabetli paslar, daha az top 
kaybı ve daha az rakip hücum tehdidi ile karşı karşıya kalmayı sağlarken, daha çok garanti hücum ve gol ile 
sonuçlanmasına katkı sağlar. Bu çalışmanın amacı, farklı pas çeşitlerinin hızlı oyun içerisinde en etkili şekilde 
uygulanması için kullanılabilecek alıştırmalara ve oyunlara yer vererek oyuncuların performanslarını artırma-
larına katkı sağlamaktır. Çalışmada bilimsel araştırma yöntemlerinden aksiyon araştırması yöntemi kullanıl-
mış ve yaşları 18-26 arasında değişen toplamda 28 hentbol oyuncusu çalışmaya katılmış ve antrenmanların 
öncesinde bilgilendirilmiş onay formu doldurtularak onay alınmıştır.  Yerleşik oyunda, bölgelere uygun pas 
çeşitleri toplamda 34 alıştırma ve uygulama ile anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Alıştırmaların, ant-
renmanlara uyarlanırken maça özgü olarak savunmanın daha aktif ve agresif olmasına yönelik düzenlenmesi 
önemlidir. Ayrıca, sayıca avantajlı ve dezavantajlı durumların, antrenmanlarda sıklıkla kullanılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Pas Atma, Pas Çeşitleri

Passing Types in Team Handball

ABSTRACT

Today, team handball is being played faster and in a narrower area. Accordingly, the necessity of increased 
passing variety has arisen. The increase in game speed by switching to rule changes and modern training 
methods has led to the emergence of risky passes. This has led to an increase in the passing variety as well 
as different strength and height of passing. Accurate passes cause to fewer ball losses and fewer facing 
opponent offensive threats and contribute to more guaranty attacks and scores. The purpose of this study is 
to contribute to increase the performance of the players by involving exercises and games that can be used 
for the most effective application of different types of passes in the fast game. In the present study, action 
research method, being one of scientific research methods was used and a total of 28 team handball players 
aged between 18-26 years participated in the study. The participants filled out the informed consent form be-
fore the training sessions. Types of passing suitable for positions in the set play were explained with a total of 
34 exercises and applications and presented visually. It is important to organize the match-specific defense 
as more active and aggressive while adapting the exercises into the trainings. It is also recommended to use 
frequently situations advantageous and disadvantageous in number during training sessions.

Key Words: Team Handball, Passing, Passing Types
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GİRİŞ
1. HENTBOL

Takım sporlarından biri olan hentbol, dünyada popülerliği giderek artmakta olan bir spor dalıdır. Doğal insan 
hareketine dayanan bu oyunun nispeten hızlı bir şekilde öğrenilmesi, hızlı bir şekilde popüler hale getirilme-
sine yol açmıştır. Bunun yanı sıra oyunun gelişiminde, değişken eylemlere ve bir rakiple doğrudan temasa 
dayanan çekiciliği de etkili olmuştur (CZERWINSKI & TABORSKY, 1997). 

1.1. Hentbolun Tarihçesi
Hentbol, tarihi çok eskilere dayanan bir spor dalıdır. Antik Yunan ozanlarından Homeros bu oyuna oldukça 
benzer bir oyunun oynandığını yazmaktadır. Milattan önce 600 yıllarında geçtiği tahmin edilen bu sporda, 
atletlerin bir duvara topu vurduktan sonra kapma çalışmaları ve bu süreç içinde yaptıkları mücadeleyi anlatır 
(Resim 1). Yine Romalıların “harpaston” adı verdikleri oyunsa neredeyse günümüz hentbolunun temelini oluş-
turmaktadır. Ortaçağda Alman ozan Walter ise “top yakalama” adında hentbola oldukça benzer bir oyundan 
bahseder. Ancak Hentbol, gerçek şeklini 19. yüzyılda Danimarka’ da almıştır. Hentbolun kökeni Danimarka’da 
oynanan ‘Haandboll’ denen bir oyundan gelmektedir. Hentbol oyununun gelişimi diğer Avrupa ülkelerinde de 
görülmüştür ama bu sporun Avrupa’ya ve dünyaya yayılmasını Berlin’deki Alman Yüksek Beden Eğitimi Okulu 
sağlamıştır. 1848 yılında yaygınlaşan bu oyunu Alman Cimnastikçi Konrad Koch 1897’ de Almanya’ya taşıdı ve 
adı raffbol olarak değişti. Hentbol, adını ilk olarak 1910 yılında İsveç’te aldı. 1925 yılında Almanya ve Avusturya 
arasında yapılan maç, ilk uluslararası hentbol maçıdır. Fakat o dönemlerde hentbol hala 11 oyuncu ile futbol 
sahalarında oynanmaktaydı (Resim 2). 

Hentbol 4 Ağustos 1928 tarihinde Amsterdam’da yapılan Uluslararası Amatör Hentbol Federasyonu kuruluş 
kongresinden sonra ayrı bir federasyon tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 1936 Berlin Olimpiyatlarında 
ilk olimpiyat spor dalı olarak 11’er kişilik futbol sahasında oynanmıştır. Önceleri sadece açık havada oynanan 
hentbol, 1934 yılında Kopenhag’da İsveç ve Danimarka arasında yapılan bir müsabaka ile ilk defa salonda oy-
nanmıştır. Bu tarih aynı zamanda salon hentbolunun (Resim 3) de başlangıç tarihidir. İkinci dünya savaşından 
sonra, batı Avrupa’da hentbol çok popüler rekreatif bir spor dalı halini almıştır. Uluslararası Hentbol Federas-
yonu (IHF) 1946 yılında kurulmuştur. Şimdiki 7 kişiyle oynanan salon sporu şeklini (Resim 4), 1960’larda aldı ve 
ilk olarak, 1972 Münih Olimpiyatlarında ise 7’ şer kişiyle salonlarda oynandı. İlk Hentbol erkekler dünya şam-
piyonası 1938 de, ilk hentbol bayanlar dünya şampiyonası ise, 1949 yılında oynanmıştır. Günümüzde hentbol 
yaklaşık 150 ülkede oynanmakta ve bu oyunu oynayan lisanslı 8 milyona yakın sporcu bulunmaktadır (http://
hakkierduran.blogcu.com/hentbol-tarihcesi/2822198, erişim: 22.06.2018).
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Resim 1- ANTİK YUNANDA (MİLATTAN ÖNCE) HENTBOL Resim 2- 11’e 11 ÇİM SAHA HENTBOLU

Resim 3- SALON HENTBOLU İLK ÖRNEKLERİ Resim 4- MODERN SALON HENTBOLU

Türkiye’de hentbol ilk kez 1927-1938 yılları arasında açık alan hentbolu olarak başlamıştır. Öncülüğünü Alman-
ya’da öğrenim yapan ve beden eğitimi öğretmeni kökenli Hüsamettin Güreli, Zeki Gökışık ve Nafi Tağman as-
keri okullarda yapmıştır. Bu askeri okulların yanı sıra, Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünde de bazı 
kurallar tespit edilerek, futbol sahalarında “el topu” adı altında hentbolun yaşatılmasına ve yaygınlaştırılması-
na katkıda bulunmuştur. Ülkemizde ilk resmi saha el topu oyun kuralları, 1934 yılında Türkiye İdman Cemiyeti 
ittifakı tarafından yayımlanmıştır. Ülkemizde ilk resmi açık alan hentbol maçı 1938 yılında oynanmıştır.

Hentbolun Türkiye’de gelişmesi ve yaygınlaşması yıllar sonra salon hentboluna geçilmesiyle sağlanmıştır. 
Ülkemizdeki salon hentbolu ile ilgili ilk ciddi çalışmalar 1974-1975 yıllarına dayanır. Bu tarihlerde Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yurt dışına eğitime gönderilen bir grup beden eğitimi öğretmeni, eğitim gördükleri Fede-
ral Almanya’dan dönerek, görev aldıkları Beden Eğitimi Bölümlerinde modern salon hentbolunun temellerini 
atmaya çalıştılar. 1975 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Spor Akademisi öğretim görevlisi Yaşar Sevim, 
ülkemizde ilk kez salon hentbolu oyun kurallarını yayımladı. Özellikle Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bö-
lümü ve Ankara Spor Akademisi’ndeki hentbola yönelik çalışmalar, bu spor dalının kökleşmesini ve yaygınlaş-
masını sağladı. Hentbol Federasyonu 1976 yılında kuruldu ve ilk federasyon başkanlığına Yaşar Sevim getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun kurulması ile başlanan çalışmaların önemli ayaklarından biri olarak 1977 
yılından itibaren üniversitelerin (Anadoluhisarı, 9 Eylül ve Manisa) Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde hentbol 
bilim dalı kurulmuş ve zaman içinde diğer eğitim kurumlarının müfredat programları kapsamına da alınmış-
tır. Ankara 19 Mayıs, İstanbul ve Manisa Spor Akademilerinde hentbol temel ders ve ihtisas dersi olarak yer 
almıştır.
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15-25 Temmuz 1978 tarihleri arasında, Bursa’da değişik bölgelerden seçilen 26 sporcu ile ilk A-Milli Erkek Takım 
Kampı gerçekleştirildi. Söz konusu kampta teknik direktör olarak görev yapan Yaşar Sevim takip eden 10 yıl 
boyunca A-Milli Erkek Takımı Teknik Direktörlüğü görevini sürdürmüştür (http://www.thf.gov.tr/thf/hakkinda/
tarihce, erişim: 22.06.2018). federasyonun kurulmasından çok kısa süre sonra ülkemizde yayılan hentbol, bu-
gün erkeklerde ve kadınlarda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmaları oynanmaktadır. Bunlarla birlikte Bölgesel 
Lig, Ünilig, Süper Gençler Ligi, Yıldızlar Ligi, Küçükler Ligi müsabakaları her yıl düzenli olarak oynanmakta; üni-
versiteler, ortaöğretim kurumları ve ilköğretim kurumları arasında her yıl Türkiye şampiyonlukları düzenlen-
mektedir ve federasyon tarafından altyapı faaliyetleri (Türkiye Şampiyonası, İl Karmaları) sürdürülmektedir.

1.2. Hentbolun Özellikleri
Hentbol en hızlı oynanan spor dallarından biridir. Koordinasyon, atletik beceriler, yaratıcı teknikler, değişken 
ve taktiksel varyasyonlar ve iyi bir takım ruhu ile birleşik olma gibi en belirgin özellikler, bu sporu çekici kıl-
maktadır. 

Hentbol, toplamda 16 kişiden oluşan ve bir takımın 6’sı saha, 1’i kalede olmak üzere 7’şer oyuncu ile iki takım 
halinde oynadığı bir spordur. Takımların amacı, topu elleri aracılığı ile birbirlerine geçirerek rakip takımın ka-
lesine gol atmaktır. Büyükler kategorisi müsabakalarında bir oyun 30 dakikalık iki devreden oluşur, devreler 
arasında 10 dakikalık bir mola vardır ve daha fazla gol atan takım müsabakayı kazanır. Gollerin eşit olması 
durumunda müsabaka beraberlikle sonuçlanır. Kazanan takım 2 puan, beraberlikte her iki takım 1’er puan alır 
ve kaybeden takım puansız ayrılır. Saha ölçüleri ile kaleci ve altı oyuncunun pozisyonlarına ait bilgiler aşağı-
daki şekilde yer almaktadır:
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Birebir temasa dayanan hentbol oyunu, bir oyuncunun iyi bir fiziksel hazırlık yapmasını gerektirir. Hentbol 
oynayan sporcular düzgün bir postüre sahiptir çünkü bir müsabakada tüm vücut kasları kullanılmaktadır. Üst 
ve alt ekstremitelerin tüm eklemlerinin çalıştığı devamlı hareketler, eklem hareket açısını (range of motion) 
geliştirir ve artırır (CZERWINSKI & TABORSKY, 1997). Hentbolcular, atış, paralel dalma, blok ve top kontrolü gibi 
birçok fiziksel beceriye sahiptir (WALLACE VE CARDINALE, 1997). 

Hentbol, vücudun her iki tarafını da aerobik aktivite, kas kuvveti, denge ve esneklik ile birlikte eşit olarak 
çalıştırır (KANSAL DIVANDER, 2008). Koşu, sprint ve sıçrama gibi yoğun/şiddetli, aralıklı faaliyetlerin yanı sıra 
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oyuncular arasında düzenli atış, vurma, blok ve itme gibi faaliyetlerden oluşur (GOROSTIAGA ve ark., 2006; GO-
ROSTIAGA ve ark., 1999). Hentbol oyununda sadece fiziksel uygunluk değil, aynı zamanda psikolojik ve zihinsel 
süreçler de etkilidir. Oyuncu, rekabet ortamında var olan zorlu koşullarda hızlı bir şekilde görmek, düşünmek, 
karar ve tepki vermek, öncellemek, sonuçlandırmak ve o anki durumu uygun davranışı sergilemek zorundadır. 

Hentbolda atış kabiliyeti (JÖRİS ve ark., 1985)  ve pas, başarı için önemli beceriler arasındadır. Atış öncesi 
yapılacak pas organizasyonu atış pozisyonunun etkinliğini ortaya çıkaracak önemli faktörlerden biridir. Pasın 
şiddeti, mesafesi, yönü ve yüksekliği de pas etkinliğini ve kalitesini belirler. Müsabakaları en düşük sayıda 
hata ile bitirmek top kayıplarının en aza indirilmesine bağlıdır. Eğer sporcu doğru zamanda, uygun şekilde 
doğru yere topu aktaramıyorsa başarılı olamayacaktır. Sporcuların pas becerilerinin geliştirilmesi de bu top 
kayıplarını en aza indirilmesinde önemli bir etkendir. Bu nedenle her antrenmanın belli bir bölümünde pasa 
ilişkin alıştırmalara yer ayırmak önemlidir.

2. HENTBOLDA PAS
Pas, hentbolun temel teknik unsurlarından biridir. Top aracılığı ile hücum oyuncuları arasındaki bağlantıyı 
sağlar. Bu teknik, hücum organizasyonlarının sürekliliğini ve kolektif takım çalışması için koşulların yaratılma-
sını sağlar ve pas aracılığı ile bir oyuncu takımın yaratıcı üyesi haline gelebilir. Bu nedenle, pasın hentbolun 
en önemli tekniklerinden biri olduğuna şüphe yoktur. Pas atma, uygulamada yüksek standartlar gerektirir 
(MARCZINKA, 2016).
 Bir pas isabetli, hızlı ve taktik olarak yararlı ve kullanışlı olmalıdır. İsabetli olmalıdır çünkü bu sayede topu 
yakalayan oyuncu herhangi bir sorun yaşamaz. Belirli koşullar altında, pasın kime atılacağı, oyuncunun pozis-
yonuna göre değişiklik göstermelidir. Pas, rakibi tehdit edebilecek pozisyonda olan oyuncuya doğru atılmalıdır 
ve top, takım arkadaşının ritmini kaybetmeden yakalayabileceği ve duraksamadan ileri hareketlenebileceği 
şekilde ulaştırılmalıdır (CZERWINSKI & TABORSKY, 1997; MARCZINKA, 2016).

Pas tek elle veya çift elle, alçaktan veya yüksekten, doğrudan ya da sektirerek, sabitken veya hareketliyken; 
kısa, uzun veya aşırtma olarak atılabilir.

Paslar, hücum eden iki oyuncu arasındaki en basit bağlantı olarak hücumun temel yapı taşıdır. Bu hücum 
unsuru, hücumların organize edilmesini, pozisyonların yaratılmasını ve sonuçlandırma için hazırlığı sağlar. 
Hücum ve savunmanın karşılıklı etkileşimi sırasında pasın birçok çeşidi geliştirilebilir ve bunlar çeşitli oyun 
koşulları içerisinde tek elle ya da çift elle uygulanabilir. Tek elle paslar pratiklik, mesafe ve hız ile ilgili daha 
fazla varyasyonlara sahiptir, bu nedenle bir oyunda daha sık görülür. Çift elle atılan paslar ise daha yavaş, 
daha az pratiktir, bu yüzden sadece belirli oyun durumlarında, maç ısınmalarında ve sağlık topu çalışmaları 
gibi belirli egzersizlerde etkili bir şekilde kullanılabilirler.

Pasın teknik uygulaması dört bölüme ayrılabilir (JUHASZ & BIRO, 2015): İlk aşama olan Hızlanma aşaması; 
çapraz adımla, adım alarak, adım değiştirerek veya sekerek, 1-2 ya da 3 koşu adımıyla veya sıçrayarak olabilir. 
İkinci aşama, topu kaldırarak kısa bir süre içinde olabilecek bir atış için topu hazır hale getirmektir, ancak 
belli tekniklerde top hiç kaldırılmaz (örn. Alçak pas). Topun uzun bir mesafeye ve güçlü bir atışla iletilmesi söz 
konusu olduğunda, topun kaldırılması ve atılması gerekir. Üçüncü aşama atış hareketidir. Temel pas, alçak 
pas, arkadan pas, sektirerek pas, bilek pası, sıçrayarak pas çeşitlerinden biri ile tamamlanabilir. Son aşama 
ise hareket sonrasıdır. Top elden çıkarıldıktan sonra topun gidiş yönünde kolun salınımı devam ettirilir.

Bununla beraber, pasın teknik uygulamasını etkileyen faktörlerin incelenmesi de önemlidir. Bu faktörler (a) 
pasın başlangıcı, (b) pas yolu, (c) pas uzaklığı ve (d) pasın yönü olmak üzere dört kategoride ele alınabilir 
(MARCZINKA, 2016).
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a) Pasın başlangıcı, oyuncunun pozisyonuna göre değişiklik gösterir.
•	 Temel duruşta: Bu en basit olanıdır çünkü oyuncu sadece pas atmaya odaklanmalıdır.
•	 Koşarken: Atış hareketi, koşunun devamlılığını etkilemeyecek şekilde adımlarla senkronize olmalıdır.
•	 Sıçrarken: Beden hareketleri uzuvlarla koordineli olmalıdır, böylece havada denge de sağlanmış olur.

b) Pas yolu değişkenlik (çeşitlilik) gösterebilir.
•	 Düz (direkt): İki oyuncu arasında hızlı bir pas için en pratik yoldur.
•	 Bombeli: Rakibin üzerinden pas atmak için ya da uzun paslar için kullanılabilir.
•	 Sektirerek: Kısa mesafeler için veya rakibin yakınından atmak için uygulanır.

c) Pasın uzaklığı pas atışının kuvvetini belirler.
•	 Kısa paslar daha düşük kuvvetle atılır.
•	 Uzun paslar ise daha fazla kuvvet gerektirir.

d) Pasın yönü bir oyuncunun kendi merkezi etrafında ne kadar dönmesi gerektiğini belirler.
•	 Yüz yüze daha az dönüş gerektirirken,
•	 Yana atılan paslar bedenin daha fazla dönmesini gerektirir.

Pas uygulamasını etkileyen diğer faktörler ise takım arkadaşlarının değişen pozisyonları, oyunun hızı ve rakip-
lerin tehdit oluşturabilecek pozisyonlarıdır.

2.1. Pas Atma
Hentbolda pas atma en önemli becerilerden bir tanesidir. Hentbolda birbirinden farklı birçok pas atma yön-
temi vardır. Bu yöntemler takım arkadaşının bulunduğu yere ve uzaklığa ve rakibin konumuna göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Bu pas atma yöntemlerini dört farklı şekilde ele almak mümkündür (DORAK, 2014, p: 131). 

2.1.1. Göğüs doğrultusunda pas atma 
Bu tür paslar genellikle iki oyuncu arasında rakip oyuncunun bulunmaması durumunda kullanılan paslardır. 
Arkadaşının konumuna göre (koşu-sabit), önüne ya da doğrudan üzerine atılır. Top, arkadaşının tutabileceği 
sertlikte atılmalıdır.

2.1.2. Yere çarptırarak pas atma
Paslaşacak sporcuların arasında rakip bir oyuncu var ise yere çarptırarak pas kullanılabilir. Topun yere sek-
tirme uzaklığı ve sertliği arkadaşının ve rakibin konumuna göre farklılık gösterir.

2.1.3. Kavisli (Bombeli) pas atma
Pas atılacak sporcunun önünde bir ya da daha fazla savunma oyuncusu var ise bu paslaşma kullanılabilir. 
Topa verilecek yükseklik çok önemlidir. Yeterince yükseklik verilmez ise ilk anda rakip tarafından kesilebile-
cektir, eğer gereğinden fazla yüksek atılırsa rakibin koşarak yakalayabilme olasılığı ortaya çıkabilecektir.

2.1.4. Falsolu pas atma
Az kullanılan riskli bir pastır. Topa yere çarptırarak falso verilir. Genellikle yakın atış bölgesinde önünde sa-
vunma oyuncusu bulunan hücum oyuncusuna verilebilir. Bu tür paslarda paslaşacak olan sporcular arasında 
anlaşmanın mükemmel olması gerekir.

2.2. Pas Çeşitleri
Hentbolda birçok pas çeşidi vardır. Tek el ile ya da iki el ile paslaşılabilir. Pas durarak, koşarken, ileri sıçrayarak 
(öne adım) veya dikey sıçrayarak atılabilir. Ayrıca paslar farklı yüksekliklerden de yapılabilir: baş üstünden, 
omuz hizasından, kalçadan veya alttan. Savunma oyuncularının topu yakalamaması için havadan düz bir şe-
kilde veya yerden sektirerek de yapılabilir (CZERWINSKI & TABORSKY, 1997, p: 13.). 
Pas çeşitlerini yediye ayırabiliriz (DORAK, 2014, p. 132):
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2.2.1. Temel pas
En çok kullanılan pas çeşididir. Bu pas ile top en yakından en uzak bölgelere kadar ulaşabilir.

Bu pas çeşidi aynı zamanda kale atışı biçiminde de kullanılır.

Top iki elle atış kolu tarafına aktarılırken atış kolunun tersindeki ayak (sağ elliler için sol ayak) dizden hafif 
bükülü olarak öne doğru koyulur. Atış kolu ile top baş üstünde, dirsek kulak hizasında olacak şekilde yukarıya 
doğru kaldırılarak geriye alınır. El topun tam arkasında olmalıdır. Bu arada vücut da hafifçe atış kolu tarafına 
çevrilmiş olur. Pas atma sırasında ön kol öne doğru getirilirken vücut döndürülür ve arkadaki ayak uyumlu bir 
biçimde öne getirilir.

Temel pas dayanma adımlı ve dayanma adımsız olarak uygulanır. Aşağıdaki şekilde gösterilen ve yukarıda 
açıklanan pas, dayanma adımlı pastır. Dayanma adımsız pasta ise top, atış kolunun bulunduğu taraftaki ayak-
tan diğer ayağa geçerken atılır. Sözgelimi, sağ elliler için sağ adımdan sol adıma geçerken yapılan temel pas, 
dayanma adımsız pastır.

Resim 5 TEMEL PAS
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2.2.2.  Sıçrayarak pas
Topun tutuluşu ve aktarılışı aynı temel pasta olduğu gibidir. Yalnızca harekete sıçrama da eklenir. Normal 
sıçrama ayağıyla olduğu gibi ters ayakla da sıçrayarak da bu pas uygulanabilir. Kale atışı olarak da sıkça kul-
lanılır. Genellikle bu paslar sıçrama sonrası uygun atış pozisyonu yok ise, pivota ya da diğer oyunculara topu 
aktarmak için kullanılır.

Resim 6 SIÇRAYARAK PAS
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2.2.3. Bilek pası
Daha çok kısa uzaklıklar için kullanılan bir pas çeşididir. Top iki elle tutulur, ön tarafta kalça doğrultusuna ge-
tirilir ve burada atış eline bırakılır. Ön kolun içe doğru döndürülmesi ve avuç tarafı pas yönüne çevrilmesiyle 
birlikte kol yana, yukarı doğru kaldırılarak top elden çıkarılır. Ters ayağın önde olma koşulu pasın daha düzgün 
bir biçimde kullanılmasını sağlar.

Topun çok hızlı bir biçimde elden çıkmasını sağlayan bilek pası, hızlı hücumlarda ve yerleşik hücumda yükle-
melerde sıkça kullanılır.

Resim 7 BİLEK PAS
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2.2.4. Arkadan pas
Topu tutan el önden arkaya doğru getirilir ve arkadan yaklaşık kalça doğrultusunda savrulurken top bileğin içe 
doğru döndürülmesiyle parmak uçlarından çıkarılır. Parmaklar pas atılan doğrultuyu göstermelidir.

Genellikle yakın atış bölgesinde pivota ve oyun kuruculara yana ve geriye doğru verilebilir.

Resim 8 ARKADAN PAS
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2.2.5. Göğüsten pas 
Çift el ya da tek elle kullanılır. Top göğüsten tek ya da iki elle öne doğru getirilirken elden çıkarılır ve bilekler 
öne doğru bükülür.

Genellikle pivot oyuncularının hücumdaki pozisyonuna göre oyun kuruculara verdiği en güvenli ve hızlı pastır.

Resim 9 GÖĞÜSTEN PAS
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2.2.6. Ense pası
Top temel pasta oluğu gibi yukarı kaldırılır, baş arkasından bileğin içe döndürülmesiyle atış kolunun ters ta-
rafına doğru atılır.

Resim 10 ENSE PASI

2.2.7. Alttan pas
Tek ya da çift elle kullanılır. Top alttan bileğin öne-yukarı kaldırılmasıyla atılır. Genellikle hızlı hücumlarda, 
yerleşik hücumda çapraz geçişlerde kullanılır.

Resim 11 ALTTAN PAS
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2.2.8. Diğer Pas Çeşitleri
Yukarıda bahsedilen yaygın olarak kullanılan tekniklerin dışında, sürekli değişen oyun kuralları, belirlenmiş bir 
rolü olmayan sınırsız bir pas çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir. Bunlar çoğunlukla bireysel yetenekten, 
ustalaşmadan ve zor durumlardan kaynaklanır ve temel pas tekniklerinden birine dayanmaktadır. Bunların 
dışında, atmaya bağlı olmayan başka paslaşma şekilleri de bulunabilir (MARCZINKA, 2016). Bunlar;

•	 Yuvarlama: Genellikle zorlu ve beklenmedik oyun koşullarında meydana gelir. Top yerdeyken ve oyun-
cunun topu alabilecek fırsatının olmadığı durumlarda, oyuncu bilek hareketiyle topu takım arkadaşına 
doğru yuvarlar.

•	 Vurma: Bu pas şekli, top havadayken oyuncu topu yakalayamayacağı zaman gerçekleşir. Kurallar çer-
çevesinde, avucu açık bir şekilde topa vurarak takım arkadaşlarından birine doğru pasını iletir.

•	 İttirme: Topu ittirme, çoğunlukla atak organizasyonu sırasında savunma bloğu önündeyken kullanılır. 
Oyuncu, dirseğini ve bileğini kullanarak dinamik bir itme hareketi ile, atış kolunun yönünde bulunan ve 
blok üstü atışa hazırlanan takım arkadaşına doğru topu iletir.

2.3. Pas Çalışmalarında Dikkat Edilecek İlkeler
a. Uzaklık
b. Yükseklik
c. Sertlik
d. Pas çeşidi
e. Pasın doğrudan ya da yere çarptırılarak atılması

Savunmanın ve takım arkadaşlarının konumuna göre paslar; uzak-yakın, yüksek-alçak, sert-yumuşak, te-
mel-sıçrayarak-arkadan v.b. doğrudan ya da yere çarptırarak kullanılır (DORAK, 1997, p: 31).

2.4. Pas Öğretiminde Dikkat Edilecek İlkeler
a. Sağ ya da sol elle pas atılabilir, bazı durumlarda da çift elle atılabilir.
b. Hareket ekonomisi içerisinde en basit şekilde uygulanmalıdır.
c. Top, tutucunun hareket yönü ve hızı dikkate alınarak önüne doğru atılmalıdır.
d. Koşarken de pas atılabilmelidir.
e. Oyun alanındaki değişik koşullara uygun olarak kısa ve uzun pas alıştırmaları yapılmalıdır.
f. Savunma oyuncusunun bulunduğu konuma göre farklı pas çeşitlerinin uygun şekilde kullanımı da öğ-

retilmelidir (CZERWINSKI & TABORSKY, 1997).

2.5. Pas Uygulamalarında Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar
a. Oyuncunun arkasına pas atılması
b. Pasın çok sert atılması
c. Pas kolunun çok fazla salınımı
d. Pas hızının gereğinden daha yavaş olması
e. Pasın yüksekliğinin tutucuya göre ayarlanamaması
f. Duruma uygun doğru pas çeşidinin seçilememesi
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Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda pas becerilerinin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlere, yaşları 18-26 arasında değişen, 3’ü kadın 
25’i erkek olmak üzere toplamda 28 hentbol oyuncusu katılmıştır. Katılımcılar pas çeşitleri ile ilgili toplamda 34 
egzersiz uygulamışlardır. Antrenmanlar Ege Üniversitesi Spor Salonunda ve Celal Bayar Üniversitesi Atatürk 
Spor Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılardan egzersizler öncesinde “BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAY FORMU” doldurtularak 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 “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, s: 27-28; GÖKÇE ve ÇUKURÇAYIR, 2006, s: 27).

Bu çerçevede hentbola özgü becerilerin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.
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BULGULAR
Bu bölümde pas alıştırmaları üç kategoriye ayrılarak ele alınmıştır.

A. HAREKETSİZ (DURARAK) PAS ALIŞTIRMALARI

HAREKETSİZ (DURARAK) PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 1 A1 KARŞILIKLI PAS

A1 KARŞILIKLI PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi yerleşirler. 
6 m. çizgisinde bulunan iki oyuncu sırayla öne çıka-
rak oyun kurucudan gelen pası alır ve tekrar verir, 
sıranın arkasına geçer.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Oyuncu sayıları artırılabilir
Çalışma uzun oturuşta yapılabilir
Çalışma diz üstü duruşta yapılabilir
Çalışma çömelik duruşta yapılabilir

HAREKETSİZ (DURARAK) PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 2 A2 ÜÇGEN DİZİLİŞTE PAS

A2 ÜÇGEN DİZİLİŞTE PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi üçgen şeklinde ikişerli ola-
rak yerleşirler. Yana pasını atan oyuncu kendi sıra-
sının arkasına geçer ve çalışma bu şekilde devam 
ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Çalışma tenis topları ile yapılabilir
Oyuncu sayısı artırılabilir
Pas verdikten sonra attığı yerin arkasına, attığı yö-
nün tersine koşu yapılabilir
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HAREKETSİZ (DURARAK) PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 3 A3 ÇAPRAZA PAS

A3 ÇAPRAZA PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi kare şeklinde ikişerli olarak 
yerleşirler.  
9 m. çizgisindeki oyuncularda top vardır ve çapraza 
pas atarak kendi sırasının arkasına geçerler.  
Çalışma bu şekilde devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Çapraz atışlarda topların çarpışmaması için 
zamanlama iyi ayarlanmalıdır.

Varyasyonları

Pas verdikten sonra yandaki sıranın arkasına geçe-
bilir, Pası verdiği sıranın arkasına geçebilir
Grup sayısı 6-8 olarak artırılabilir

HAREKETSİZ (DURARAK) PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 4 A4 ALIŞTIRMASI

A4 ALIŞTIRMASI

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi yerleşirler. Kanat oyuncuları 
aynı anda oyun kuruculara, oyun kurucular pivota 
pas verir, pivotlar çapraz oyun kurucuya pas verir ve 
top kanada kadar aktarılır. 
Çalışma bu şekilde devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

 Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pivotlar pası atarken, topların çarpışmaması için 
zamanlamayı iyi ayarlamalıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Pivot oyuncuları pas verdikten sonra birbirileriyle 
yer değiştirebilir
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HAREKETSİZ (DURARAK) PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 5 A5 ALIŞTIRMASI

A5 ALIŞTIRMASI

Açıklama

Oyuncular şekilde gibi yerleşirler. Kanatlardan sağ-
sol oyun kuruculara, oyun kuruculardan pivota, pi-
vottan orta oyun kuruculara ve oradan kanat oyun-
cusuna uzun pas ile top aktarılır. Çalışma bu şekilde 
devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir

HAREKETSİZ (DURARAK) PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 6 A6 PAS AT-OTUR OYUNU

A6 PAS AT-OTUR OYUNU

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi yerleşirler. Bir pasör vardır 
ve karşıdaki takım arkadaşına pas atar, pası alan 
oyuncu pasöre geri verdikten sonra oturur. Sıranın 
sonuna kadar bu şekilde oyuncular oturmaya de-
vam eder. Son oyuncu da pasını attıktan sonra en 
arkadan öne doğru pas attıkça ayağa kalkarlar ve 
en önce tamamlayan oyunu kazanır.

Anahtar Noktalar

 Temel tekniğe uygun pas atılması ve en kısa sürede 
tamamlanması istenir
Pasın hızının ve şiddetinin uzaklığa göre uygun şe-
kilde ayarlanması istenir

Varyasyonları

Grup sayısı arttırılabilir
Farklı duruş ve oturuş pozisyonları (yere yatarak, 
çömelik duruş, diz üstü vb.) kullanılarak oyun çeşit-
lendirilebilir
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B. HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 7 B1 KARŞILIKLI PİSTON PAS

B1 KARŞILIKLI PİSTON PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi karşılıklı iki kişi olacak şe-
kilde yerleşirler. Her ikilide bir top vardır ve karşılıklı 
piston pas yaparlar.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Öne hareket halindeyken pas alınmasına ve 
verilmesine dikkat edilmelidir

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir.
Oyuncu sayısı artırılabilir ve pası atan kendi sırasının 
veya karşı sıranın arkasına geçebilir.

HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 8 B2 İLERİ KOŞARAK KARŞILIKLI PAS

B2 İLERİ KOŞARAK KARŞILIKLI PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi yerleşirler. Eşler karşılıklı 
koşarak çizginin sonuna kadar paslaşırlar.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pas oyuncunun koşu yoluna atılmalıdır
Düz koşu ile hareketin yapılması istenir

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir.
Kayma adımlarıyla, geri geri koşarak, sıçrayarak pas 
şeklinde çalışma uygulanabilir
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HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 9 B3 YÖN DEĞİŞTİREREK İKİLİ PAS

B3 YÖN DEĞİŞTİREREK İKİLİ PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi iki sıra olarak yerleşirler. 
Sıranın birindeki oyuncularda top vardır. İki oyuncu 
aynı yöne hareket ederek birbirlerine pas atarlar ve 
aynı yöne doğru yön değiştirerek slalom pas yap-
maya devam ederler.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Oyuncuların aynı anda aynı yöne ani yön değiştirme-
leri gerekmektedir

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir.
Kayma adımları, öne ve geriye diz çekme şeklinde 
uygulanabilir

HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 10 B4 YAKINLAŞARAK-UZAKLAŞARAK PAS

B4 YAKINLAŞARAK-UZAKLAŞARAK PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi iki sıra olarak yerleşirler. 
Karşılıklı olarak yakınlaşarak-uzaklaşarak pas ya-
parlar.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Oyuncuların aynı anda birbirlerine doğru içe yaklaş-
maları ve birbirlerinden uzaklaşarak dışa açılmaları 
istenir

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir.
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HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 11 B5 İKİLİ ÇAPRAZ GEÇİŞ-PAS

B5 İKİLİ ÇAPRAZ GEÇİŞ-PAS

Açıklama

Oyuncular yarı saha çizgisinde arka arkaya olacak 
şekilde iki sıra halinde yerleşirler. Sıranın birinde 
bulunan oyuncularda top vardır. İki oyuncu karşılıklı 
olarak paslaşır ve paslaşma sonrası, pas atan kişi 
önden geçmek koşuluyla çapraz geçiş yapar. Pası 
alan oyuncu topla kaleye doğru hareket eder ve 
kaleciye pas atarak karşı sıranın arkasına geçer.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Koşu yolunun yönüne ve pas zamanlamasına dikkat 
edilmelidir.
Oyuncuların çapraz geçiş anında birbirlerine yakın 
geçmeleri istenir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir. 

HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 12 B6 UZAKTAN YAKINA KOŞARAK PAS

B6 UZAKTAN YAKINA KOŞARAK PAS

Açıklama

Karşılıklı 15 m. uzaklıktan koşuyla paslaşmaya baş-
lanır, giderek uzaklık daraltılır ve çapraz geçişle 
sonuçlandırılarak karşı gruba pas verilir ve sıranın 
arkasına geçilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pas oyuncunun koşu yoluna atılmalıdır
Düz koşu ile hareketin yapılması istenir.
Oyuncuların çapraz geçiş anında birbirlerine yakın 
geçmeleri istenir.
Koşu yolunun yönüne ve pas zamanlamasına dikkat 
edilmelidir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Pası verdiği yerin karşısındaki grubun arkasına ge-
çebilir
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HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 13 B7 YAKINDAN UZAĞA KOŞARAK PAS

B7 YAKINDAN UZAĞA KOŞARAK PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi kale direklerinin yanında iki 
sıra halinde dizilirler. Bir gruptaki oyuncularda top 
bulunur. Paslaşma yakından başlayarak sahanın so-
nuna doğru en uzak paslaşma mesafesine ulaşılır.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pas oyuncunun koşu yoluna atılmalıdır
Düz koşu ile hareketin yapılması istenir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir

HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 14 B8 ALIŞTIRMASI

B8 ALIŞTIRMASI

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi dört köşeye yerleşirler. Top-
lu sağ kanat oyuncusu içeriye doğru topla hareket 
eder ve orta sahaya doğru koşan sol kanat oyuncu-
suna pas atarak kendi sahasında bulunan sol kanat 
oyuncularının arkasına geçer. Topu alan sol kanat, 
karşıdan gelen ve içeriye kat eden sağ kanat oyun-
cusuna pas vererek o sıranın arkasına geçer. Top 
alan oyuncu ise ortaya koşan sol kanat oyuncusuna 
pas atarak o sıranın arkasına geçer. Çalışma bu 
şekilde devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pas zamanlamasına ve koşu zamanlamasına dikkat 
edilmelidir.
Koşu hızı ve pasın sertliği iyi ayarlanmalıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Top sayısı artırılabilir
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HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 15 B9 ÇAPRAZ GEÇİŞ-KANATLA PASLAŞMA

B9 ÇAPRAZ GEÇİŞ-KANATLA PASLAŞMA

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi sağ-sol kanat ve sağ-sol 
oyun kurucu olarak yerleşirler. Sağ ve sol kanat 
oyuncularında ve oyun kuruculardan birinde top 
vardır. Birbirleriyle çapraz geçiş yapan oyun kuru-
cular yükselen kanattan pas alıp yükleme içerisinde 
tekrar kanada pas verir ve grubun arkasına geçer. 
Çalışma bu şekilde devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Oyuncuların çapraz geçiş anında birbirlerine yakın 
geçmeleri istenir.
Koşu yolunun yönüne ve pas zamanlamasına dikkat 
edilmelidir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir

HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 16 B10 ÇAPRAZ GEÇİŞ-PİVOTLA PASLAŞMA

B10 ÇAPRAZ GEÇİŞ-PİVOTLA PASLAŞMA

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi iki pivot ve iki oyun kurucu 
olarak yerleşirler. Oyun kuruculardan birinde ve pi-
votlarda top vardır. Birbirleriyle çapraz geçiş yapan 
oyun kurucular pivottan pas alarak kaleye doğru 
topla hareket ederler ve hareketlenen pivota pas 
atarak sıranın arkasına geçerler. Çalışma bu şekilde 
devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Oyuncuların çapraz geçiş anında birbirlerine yakın 
geçmeleri istenir.
Koşu yolunun yönüne ve pas zamanlamasına dikkat 
edilmelidir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
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Şekil 17 B11 KOŞARAK KENARLARLA PAS

B11 KOŞARAK KENARLARLA PAS

Açıklama

Oyuncular üç gruba ayrılarak şekildeki gibi yerleşir. 
Sağdaki ve soldaki oyuncularda top vardır. Ortadaki 
oyuncu sağdaki oyuncuya doğru koşarak pas alır ve 
tekrar vererek soldaki oyuncuya yönelir. Çalışma bu 
şekilde sahanın sonuna kadar devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pas oyuncunun koşu yoluna atılmalıdır.
Koşu hızı ve pasın sertliği iyi ayarlanmalıdır.
Yön değiştirmeler hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
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Şekil 18 B12 KANATLARLA PAS-ÇAPRAZ KOŞU

B12 KANATLARLA PAS-ÇAPRAZ KOŞU

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi iki sıra sağ ve sol kanatta, 
iki sıra kale direklerinin yanında olmak üzere dört 
gruba ayrılarak sahaya yerleşirler. Sağ ve sol kanat 
bölgelerinde bulunan oyuncularda top vardır ve ile-
riye doğru topla hareket ederler. Sol kale direğinde 
bulunan oyuncu sol kanada doğru, sağ kale dire-
ğinde bulunan oyuncu sağ kanada doğru koşarak 
kanat oyuncularından pas alırlar ve geri verirler. 
Pası verdikten sonra ters kanada doğru çapraz koşu 
yaparak yine al-ver yaparak terse koşarlar. Çalışma 
sahanın sonuna kadar bu şekilde devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pas oyuncunun koşu yoluna atılmalıdır.
Koşu hızı ve pasın sertliği iyi ayarlanmalıdır.
Yön değiştirmeler hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir.
Çalışma sonlanınca kanat oyuncuları ile ortadaki 
oyuncular yer değiştirebilir.
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Şekil 19 B13 GERİ GERİ KOŞARAK PAS

B13 GERİ GERİ KOŞU VE SLALOM PAS

Açıklama

Saha iki yarıya ayrılır. Oyuncular ikili olarak eşleşir-
ler ve eşlerden birinde top vardır ve yüzleri birbirine 
dönük olarak yerleşirler. Toplu oyuncu geri geri 
koşarken topsuz oyuncu ileri doğru slalom yaparak 
pas alır ve tekrar verir. Çalışma sahanın sonuna 
kadar bu şekilde devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pas oyuncunun koşu yoluna atılmalıdır.
Koşu hızı ve pasın sertliği iyi ayarlanmalıdır.
Yön değiştirmeler hızlı bir şekilde yapılmalıdır.
Geri geri koşan oyuncu düz bir çizgi halinde koşma-
lıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Oyuncu sayısı artırılabilir
Her iki oyuncu da slalom yaparak paslaşabilir
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Şekil 20 B14 10 PAS OYUNU

B14 10 PAS OYUNU

Açıklama

A ve B sahalarında ikişer grup oluşturulur. Oyun ala-
nı kale sahasının içine girmemek koşuluyla yarı sa-
hadır. Bir grup 10 pas yapmaya çalışırken diğer grup 
topu çelmeye çalışır. Savunma yapan grup topu 
çelerse, dripling yapılırsa ya da diğer grup 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 
becerilerine dikkat çekilmelidir

Varyasyonları

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

HAREKETLİ PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 21 B15 PASLAŞARAK KOVALAMACA OYUNU

B15 PASLAŞARAK KOVALAMACA OYUNU

Açıklama

Oyuncular ikişerli olarak eşleşirler ve eşlerden birin-
de top vardır. Gruplardan biri ebe olur. Eşler birbir-
leriyle paslaşarak diğer grupları yakalamaya çalışır.

Anahtar Noktalar

Yön değiştirme-çabukluk-karar verme-öncelleme 
becerilerine dikkat çekilmelidir
Pas zamanlamasına dikkat edilmelidir

Varyasyonları

Belirlenen pas şekliyle oyun oynatılabilir
Oyun alanı sınırlandırılabilir (Örn: voleybol sahası, 
basketbol yarı sahası, hentbol yarı sahası vb.)
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Şekil 22 B16 TOP BIRAKMA YA DA KALE ATIŞI OYUNU 

B16 TOP BIRAKMA YA DA KALE ATIŞI 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

Savunmanın eş değişmesi, hücumun yaratılan boş-
luklardan yararlanmaya çalışması beklenir.
Oyuncular doğru teknikle ve çabuk pas yaparak 
topu kaptırmadan diğer sahadaki arkadaşlarına 
aktarmalıdır.

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 ka-
zanır 
6. Top elinden düşerse/çizgilerden dışarı çıkarsa/
kale sahasının içine girerse karşı takıma geçer.
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Şekil 23 C1 SOLDAN SAĞA PİSTON PAS

C1 SOLDAN SAĞA PİSTON PAS

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi 3 savunma oyuncusu 5 
hücum oyuncusu olarak yerleşirler. Sol kanat oyun-
cusunda top vardır ve sağ kanada kadar pas ile top 
aktarılırken savunma oyuncuları oyun kuruculara 
doğru 9 m.ye kadar yükselir ve geri dönerler. Çalış-
ma bu şekilde devam ettirilir.  

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Savunmanın çıkışına göre pas ve piston zamanla-
masına dikkat edilmelidir.
Top oyuncunun koşu yoluna doğru atılmalıdır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Savunma oyuncularının sayısı artırılabilir

SAVUNMAYA KARŞI PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 24 C2 KARE ALANDA 4:3 OYUN

C2 KARE ALANDA 4:3 OYUN

Açıklama

Oyuncular 4 hücum oyuncusu kare, 3 savunma 
oyuncusu ortalarında olacak şekilde yerleşirler. Hü-
cum oyuncular saat yönünde paslaşırken savunma 
oyuncuları pas alan oyuncuya baskıya gider ve pas 
atıldıktan geri çekilip yön değiştirerek diğer oyuncu-
ya savunma yapmaya gider.

Anahtar Noktalar

 Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Hücumun pas ve zamanlamasına uygun olarak sa-
vunma oyuncuları da pas yolunu engellemeye yöne-
lik önlem almalıdır. 

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Pas yönü serbest olacak şekilde çalışma uygulana-
bilir
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Şekil 25 C3 2:2 OYUN

C3 2:2 OYUN

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi iki hücum iki savunma ola-
rak yerleşirler. Belirlenen alan içerisinde, savunma 
oyuncularından biri önde, diğeri geride görev alır. 
Oyuncular paslaşarak kaleye doğru gitmeye ça-
lışırlar ve ortada iki savunma oyuncusu savunma 
yaparak pas yolunu kapatmaya çalışır. Kale çizgisine 
gelen oyuncu kaleciye pas atar ve oyuncular kendi 
sırasına dönerler. Bir grup tamamlayınca diğer grup 
çıkar. Çalışma saha ikiye ayrılarak yapılır.

Anahtar Noktalar

Öndeki savunma belirlenen savunma alanını 
geçmemelidir.
Savunmanın hareketine göre hücum oyuncuları so-
nuca gitmeye çalışır.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Paslaşarak giden oyuncular çalışmayı tamamladık-
tan sonra savunma ile yer değiştirebilir
Sol gruptaki oyuncularla sağ gruptaki oyuncular ça-
lışmayı tamamladıktan sonra yer değiştirebilir
Kaleciye önce pas atılırken daha sonra şutla bağlanır
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Şekil 26 C4 MEKREZE PAS-DIŞTAN GEÇİŞ

C4 MERKEZE PAS-DIŞTAN GEÇİŞ

Açıklama

Oyuncular iki gruba ayrılır ve şekildeki gibi sahaya 
yerleşirler. Her oyuncuda top vardır ve sırasıyla çı-
karlar. Oyuncu, ortada bulunan pasöre pas attıktan 
sonra önündeki savunmaya karşı içe doğru topsuz 
aldatma yapıp dıştan geçer ve pasörden tekrar top 
alarak kaleciye pas atar ve kendi sırasının arkasına 
geçer. Hareket bir sağdan bir soldan yapılarak ça-
lışma devam ettirilir.

Anahtar Noktalar

Merkezdeki oyuncuya doğru teknikle isabetli pas 
atılmasına,
Savunmaya karşı ani yön değiştirmeye,
Merkezdeki oyuncunun doğru zamanlama ile pası 
vermesine dikkat edilmelidir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Pası atan oyuncular çalışmayı tamamladıktan sonra 
savunma ile yer değiştirebilir
Aldatma dıştan içe yapılabilir
Kaleciye pas attıktan sonra diğer grubun arkasına 
geçebilir
Bir oyuncu topsuz olarak aynı anda harekete başlar 
ve aldatma sonrası pasör ters taraftaki oyuncuya 
pas atabilir.
Kaleciye önce pas atılırken daha sonra şutla bağla-
nır.
Merkez oyuncu sırasıyla değişebilir.
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Şekil 27 C5 YANA PAS-İÇTEN GEÇİŞ

C5 YANA PAS-İÇTEN GEÇİŞ

Açıklama

Oyuncular şekildeki gibi iki gruba ayrılırlar ve grup-
ların karşısında birer savunma oyuncusu vardır. 
Soldaki toplu oyuncu sağdaki topsuz oyuncuya 
pas attıktan sonra önündeki savunmaya karşı dışa 
doğru topsuz aldatma yapıp içten geçerek pas alır 
ve kaleciye pas atar bu sırada sağdaki oyuncu aynı 
şekilde topsuz aldatma yaparak savunmayı geçer ve 
soldaki oyuncudan pas alarak kaleciye verir. Kaleci-
ye pas atan kendi sırasının arkasına geçer. Çalışma 
bu şekilde devam ettirilir. 

Anahtar Noktalar

Yandaki oyuncuya doğru teknikle isabetli pas atıl-
masına,
Savunmaya karşı ani yön değiştirmeye,
Pası veren oyuncunun doğru zamanlama ile pası 
vermesine ve almasına dikkat edilmelidir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Pası atan oyuncular çalışmayı tamamladıktan sonra 
savunma ile yer değiştirebilir
Aldatma içten dışa yapılabilir
Kaleciye pas attıktan sonra diğer grubun arkasına 
geçebilir
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Şekil 28 C6 4:3 OYUN

C6 4:3 OYUN

Açıklama

İki oyun kurucu, iki pivot şeklinde dört hücum 
oyuncusu ve üç savunma oyuncusu şekildeki gibi 
yerleşirler. Oyun kurucular kendi aralarında pis-
ton pas yapar, toplu oyun kurucunun karşısındaki 
savunma baskı için öne çıkar, ortadaki savunma 
oyuncusu çıkan savunmanın arkasındaki pivotu sa-
vunurken tersteki savunmacı diğer pivotu savunur 
(Kola baskı-Emniyete alma). Oyun kurucular pivot-
larla paslaşabilir. 

Anahtar Noktalar

Savunmanın hareketine göre hücum oyuncuları sonu-
ca gitmeye çalışır.
Pivot boş kaldığı anda pasın oraya aktarılmaya çalışılır.
Savunma oyuncuları öne çıkma, kola baskı ve pivotu 
emniyete almaya dikkat etmelidir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Belirli bir pas sayısı ya da süre belirlenerek savunma 
oyuncusu yer değiştirebilir

SAVUNMAYA KARŞI PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 29 C7 4:1 OYUN

C7 4:1 OYUN

Açıklama

Saha ikiye ayrılarak oyuncular şekildeki gibi 4 hü-
cum-1 savunma oyuncusu olarak sahaya yerleşirler. 
Kanattan sol ve sağ oyun kurucuya top gelirken 
savunma oyuncuları sağ ve sol oyun kurucuya baskı 
yapar. Top orta oyun kurucuya aktarılırken savunma 
oyuncusu pivota yetişir. Pivot tekrar kanada pas 
atarak çalışma devam ettirilir. Çalışma aynı anda 
her iki taraftan uygulanır.

Anahtar Noktalar

Yandaki oyuncuya doğru teknikle isabetli pas atıl-
masına dikkat edilmelidir.
Hücum oyuncusu, savunma tarafından kola baskı 
yapılmadan top yana aktarmalıdır.
Savunma oyuncuları öne çıkma, kola baskı ve pivotu 
emniyete almaya dikkat etmelidir.

Varyasyonları

Farklı pas çeşitleri kullanılabilir.
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Şekil 30 C8 3:1 OYUN - BOŞA KAÇMA/YARDIMA KOŞMA

C8 3:1 OYUN - BOŞA KAÇMA/YARDIMA KOŞMA

Açıklama

Oyuncular kare şeklinde olacak şekilde 3 hücum-1 
savunma oyuncusu olmak üzere yerleşirler. Toplu 
oyuncu pas atıktan sonra boş olan köşeye koşar. 
Pası alan oyuncu yandaki oyuncuya pas atar ve pası 
aldığı oyuncunun yerine koşar. Savunma oyuncusu 
bu sırada topu çelmeye çalışır.

Anahtar Noktalar

Tutulan top en kısa yoldan baş üstüne alınması ve 
ön kolun salınımının devam etmesi istenir.
Atış kolunun ters ayağı önde olmalıdır.
Pas atıldıktan sonra çabuk bir şekilde boş alana 
koşulmalıdır.
Hücumun pas ve zamanlamasına uygun olarak sa-
vunma oyuncusu da pas yolunu engellemeye yöne-
lik önlem almalıdır. 

Varyasyonları

Çalışma temel pas kullanılarak uygulanabilir
Çalışma sektirme pas olarak uygulanabilir
Savunma oyuncu sayısı artırılabilir

B  

A 
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Şekil 31 C9 4:4 OYUN-ÇİZGİYE BAS PAS AT

C9 4:4 OYUN-ÇİZGİYE BAS PAS AT

Açıklama

Oyuncular 8 kişi olacak şekilde iki eşit gruba ayrılır. 
4 oyuncu A yarı sahasına 4 oyuncu B yarı sahasına 
yerleşir. Belirlenen sayıda pas yaptıktan sonra orta 
çizginin herhangi bir yerine basıp karşı sahadaki 
takım arkadaşına pas atar. Paslaşan takım kale sa-
hasına top bırakıp sayı kazanmaya çalışır. Savunma 
oyuncuları topu çelerse onlar pas yapmaya başlar 
ve hücum-savunma yer değiştirmiş olur. 

Anahtar Noktalar

Savunmanın eş değişmesi, hücumun yaratılan boş-
luklardan yararlanmaya çalışması beklenir.
Oyuncular doğru teknikle ve çabuk pas yaparak 
topu kaptırmadan diğer sahadaki arkadaşlarına 
aktarmalıdır.
Diğer sahadaki arkadaşına pas atmadan önce yarı 
saha çizgisine mutlaka basılmalıdır.

Varyasyonları

Pas sayısı 4 olarak (oyuncu sayısı kadar) belirlene-
bilir
Farklı pas çeşitleri kullanılabilir 
Kale çizgisine top bırakılarak sayı kazanılabilir
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Şekil 32 C10 MİNDERE TOP BIRAKMA OYUNU

C10 MİNDERE TOP BIRAKMA OYUNU

Açıklama

Takımlar eşit olacak şekilde ikiye ayrılır. Hücum 
oyuncuları kendi aralarında paslaşarak belirlenen 
alana (minderlere) topu bırakarak puan alır. Bu sı-
rada diğer oyuncular savunma yaparak topu kazan-
maya çalışır. Puandan sonra top el değiştirir.

Anahtar Noktalar

Savunmanın eş değişmesi, hücumun yaratılan boş-
luklardan yararlanmaya çalışması beklenir.
Oyuncular doğru teknikle ve çabuk pas yaparak 
topu kaptırmadan rakip mindere topu bırakmalıdır.

Varyasyonları

Minderler karşılıklı olarak çapraz şekilde yerleştiri-
lebilir
Minderler aynı tarafta yan yana olacak şekilde yer-
leştirilebilir
Farklı pas çeşitleri kullanılabilir
Pas sayısı sınırlandırılabilir
Hücum süresi belirlenebilir
Top sürmek yasaklanabilir

SAVUNMAYA KARŞI PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 33 C11 KALE DİREĞİNİ VURMA OYUNU

C11 KALE DİREĞİNİ VURMA OYUNU

Açıklama

Oyuncular eşit şekilde iki gruba ayrılır. Hücum eden 
takım paslaşarak rakibin kale direğini vurmaya çalı-
şırken ve savunma oyuncuları topu çelmeye çalışır. 
Kale direğini vuran takım 1 puan kazanır ve top el 
değiştirir.

Anahtar Noktalar

Savunmanın eş değişmesi, hücumun yaratılan boş-
luklardan yararlanmaya çalışması beklenir.
Oyuncular doğru teknikle ve çabuk pas yaparak 
topu kaptırmadan rakip kalenin direğini vurmaya 
çalışmalıdır.

Varyasyonları

Top sürmek yasaklanabilir, ancak tip serbesttir.
Toplu oyuncuya değilirse top karşı takıma geçer
9 m.nin içinde serbest (top el değiştirmez).
Sadece üst direk veya sadece yan kale direklerini 
vurmaları istenebilir
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SAVUNMAYA KARŞI PAS ALIŞTIRMALARI

Şekil 34 C12 4:4:4 GOL ATAN ÇIKAR OYUNU

C12 4:4:4 GOL ATAN ÇIKAR OYUNU

Açıklama

A –B takımları oynar. B takımı gol atarsa dışarı çı-
karken “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

Hücum takımı hem kendi hem de savunma takımı-
nın yorgunluk düzeyine göre hızı ayarlayabilmelidir.
Hücumun savunma tarafından yaratılan boşluklar-
dan yararlanmaya çalışması beklenir.
Oyuncular doğru teknikle ve çabuk pas yaparak 
topu kaptırmadan rakip kaleye gol atmaya çalışır.
Gol atan takım ve içeri giren takım hızlı bir şekilde 
yer değişmelidir.

Varyasyonları

Değişimler Hentbol değişim alanlarından yapılabilir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Hentbolda pas, top aracılığı ile hücum oyuncuları arasındaki bağlantıyı, hücum organizasyonlarının sürekli-
liğini ve kolektif takım çalışması için koşulların yaratılmasını sağlar. Bu nedenle, pasın hentbolun en önemli 
tekniklerinden biri olduğuna şüphe yoktur (MARCZINKA, 2016). Günümüz hentbolunda pasın hızı, sonucu etki-
leyen önemli parametrelerden biridir. Teknik olarak pas çeşitlerinin uygulanabilirliği hücumun etkinliğini ar-
tırır. Maç koşullarında agresif savunmaya karşı pozisyonun gerektirdiği en uygun pas çeşidini gerçekleştiren 
takımların top kayıpları önemli derecede düşmektedir. Son yıllarda oyun kurallarında yapılan değişikliklerle 
beraber daha hızlı oynanan günümüz hentbolunda pas hatalarına bağlı top kayıplarının sonuç üzerinde önemli 
bir etkisinin olduğu gözlenmektedir. Bu hataların en aza indirgenerek müsabaka üzerindeki olumsuz etkile-
rini azaltmak için pas çeşitlerine yönelik çalışmalara yer verilmelidir. Her ne kadar temel pas tekniklerini iyi 
kullanmak öncelikli olsa da, diğer pas çeşitlerini bilmek hem oyuncunun çeşitliliğini arttırır hem de bazı zor 
durumlarda oyuncuya özgüven verir (MARCZINKA, 2016). Buna bağlı olarak, hem temel pas çeşitlerine hem 
de diğer pas çeşitlerine antrenmanlarda sıklıkla yer verilmelidir. Bu çalışmalar aşamalı ilerleyen bir plan 
dâhilinde gerçekleştirildiğinde en iyi sonuç elde edilebilir. Bu nedenle, hentbolda başarı için, temel hentbol 
eğitiminden itibaren oyunculara farklı pas çeşitlerini uygulama becerisi kazandırılmalıdır. Başlangıçta topun 
doğru biçimde atılabilmesi için pas çalışmaları savunmasız olarak uygulanmalıdır ve tüm pas çeşitlerinin 
sahanın bütün alanlarında ve bölgelerinde çeşitlendirilerek antrenmanlarda çalışılması gerekmektedir. Ça-
lışmalar, öğretim yöntemlerine uygun bir şekilde basitten-karmaşığa ve kolaydan-zora ilkesine bağlı olarak 
uygulanmalıdır.  Öncelikle, savunmasız durarak ve ardından hareketli pas çalışmalarına antrenman program-
larında yer verilmelidir. Daha sonra da performans arandığında maça özgü biçimde savunmanın olduğu pas 
çalışmalarına yer verilmelidir. 
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Günümüzde hentbolun hızlı oynanmasından ötürü pas hatalarının fazla olduğu gözlendiğinden, antrenman-
larda savunmalı biçimde uygulanabilecek pas alıştırmaları ve oyunları da sıklıkla kullanılmalıdır. Oyunun akışı 
içerisinde, hızlı hücum ya da yerleşik oyun, savunma oyuncusunun konumu, takım arkadaşının bulunduğu 
pozisyon (ör. pivot-kanat oyuncusu) gibi etmenler farklı pas çeşitlerinin koşula uygun biçimde kullanılma-
sını zorunlu kılar. Örneğin, oyun kurucu pivotla oynarken savunma oyuncusunun bırakmış olduğu boşluktan 
yararlanarak yerden sektirerek pas atmayı tercih ederken, pivot oyuncusu genellikle göğüsten pas ile topu 
güvenli bir şekilde oyun kurucuya aktarmayı tercih eder. Sağ ve sol oyun kurucular savunmanın baskısına kar-
şı boştaki kanat oyuncusuna arkadan pası kullanarak en hızlı şekilde topu aktarmaya çalışırlar. Kaleciler ise, 
farklı uzaklıklardaki uygun pozisyonda bulunan arkadaşlarına topu en hızlı ve en güvenli şekilde ulaştırmak 
için genellikle temel pası tercih ederler. Bu bağlamda, müsabaka sırasında anlık koşullara uygun olarak farklı 
pas çeşitleri oyuncular tarafından kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, hentbol maçlarında hücum etkinliğinin önemli parametrelerinden birinin pas olduğu ve müsa-
bakaların kazanılmasına doğrudan etki ettiği söylenebilir. Bu nedenle pasa yönelik alıştırmaların her antren-
man programına entegre edilerek sıklıkla kullanılması büyük önem arz etmektedir.
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Hentbolda Aldatmalar

ÖZET 

Hentbolda aldatmalar, rakibi yanıltmaya yönelik bireysel hücum tekniklerindendir ve hücum oyuncusunun 
önceden çalışılmış bir tekniği başarıyla uygulayarak savunma oyuncusunu geçip kaleye tehdit oluşturma-
sıdır. Araştırmanın amacı; üst seviyede elit sporcuların sahip olması gereken bireysel hücum tekniklerinden 
aldatmaları, farklı varyasyonlarda beceri haline dönüştürebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarının basamaklı 
şekilde antrene edilmesinin sağlanmasıdır. Araştırma grubu, 15 - 18 yaş 14 erkek hentbolcudan oluşmuş-
tur. Katılımcılardan egzersizler öncesinde “veli onay formu” doldurtularak alınmıştır. Hentbolda aldatmaların 
geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten 
karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Tekli 
aldatma, ikili aldatma, revers, kol çekme, atış, dripling ve pas aldatmalarının varyasyonlarını geliştirmeye 
yönelik toplam 22 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; her oyun-
cunun temelden bu aldatmaları vücut hareketlerinin detaylarıyla birlikte doğru tekniklerle öğrenmesi gerekir. 
Aldatmalar, oyuncu için sahanın her noktasında toplu ya da topsuz olarak uygulanacak tekniklerdir. Kaleciden 
başlayarak diğer kaleye atış noktasına kadar topu eline alan her oyuncunun hemen hemen her seferinde 
kullanmaya ihtiyaç duyduğu aldatma becerileri, hentbolu seyir açısından da güzelleştiren ve ilgiyi arttıran 
olgular olarak göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Bireysel Hücum Teknikleri, Aldatmalar.

Faking Techniques in Team Handball

ABSTRACT

Faking in handball is one of individual offensive techniques to mislead opponent in which the offensive player 
creates a threat to the goal by implementing successfully the previously worked technique and passing the 
defensive player. The purpose of the study is to provide cascading the necessary substructure studies in 
order to transform the faking, which are one of the individual attack techniques that should be possessed 
by the elite sportsmen, into skills in different variations. The sample group consisted of 14 male handball 
players aged between 15 - 18 years. The parent approval form was obtained from the participants before 
the exercises. This study aiming at improving faking in handball, was an action research for configuring 
appropriate exercises ranging from the simple to the complex to solve the problems encountered during 
the competition. A total of 22 exercises developing variations of single fake, dual fake, rotation fake, arm pull, 
shot, dribbling, and passing fake were mentioned theoretically and presented visually. As a result, each player 
should basically learn these faking with the correct techniques along with the details of body movements. 
Faking techniques are techniques to be applied without or with ball for each player in every point of the field. 
From the goalkeeper to the shooting point in the other goal; the faking skills required to be used by all of the 
players with the ball in hand in almost every time need apply are the facts that make handball beautiful and 
increase the attention.

Keywords:Team Handball, Individual Offensive Techniques, Faking.
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GİRİŞ
Aldatma, rakibi yanıltmaya yönelik işlerdir, hücum oyuncusunun önceden çalışılmış bir tekniği başarıyla uygu-
layarak savunmacıyı zorlamasıdır.

Hücum oyuncusu, hücum ederken savunmacının beklentisine göre hareket eder: hücumun gerçek hareketi 
veya bir kısmının başlangıcıyla, savunmacının hareketin devamına yapacağı tepkiyi zihninde canlandırır ve 
ona göre hareketine devam eder. Hücum oyuncusu bu tepkileri kullanarak hareketini devam ettirir.   

Aldatma tekniği, ancak hücum oyuncusunun hareketinin uygunluğuna ve geçici olarak savunmacıya yanlış 
hamle veya en azından hamleye başlatma girişiminde bulunmaya zorladığı takdirde etkili olabilir. Bunun için, 
aldatmanın başarısı, birkaç kolektif hareketin başarılı şekilde uygulanmasına bağlıdır (MARCZİNKA, 2016, sf:92).

Aldatmalar toplu - topsuz şekillerde yapılabilir.

Toplu ya da topsuz aldatmalar; yapılacak gerçek hareketin oyuncuya belli edilmemesi, savunmanın önlemini 
yanlış almasını sağlayacak hareketlerde bulunmak, savunmacının yapacağı hareketin beklenmesi, savunma-
nın hareketine başlaması ile uygulanması düşünülen hareketin sonlandırılması evrelerini kapsamaktadır.

Topsuz aldatmalar rakibi zor duruma düşürmek için yapılan ani yön değiştirmeleri, yapılan koşuların süratinin 
ani olarak değiştirilmesi, sporcunun kendi etrafında tam veya yarım dönmesi gibi uygulamalar topsuz aldat-
malara örnek olabilirler. Etkili aldatma yapabilmek için bütün uygulamaların uyumlu şekilde uygulanması 
önemlidir. Aldatmaların istenilen düzeyde olması için iyi bir sürate, iyi bir koordinasyon ve önseziye sahip olup 
doğru zamanda yapmak gerekmektedir.

Toplu aldatmalar, topla buluşulduktan sonra rakibi yanıltacak ani yön değiştirmeleri, topla yapılabilecek farklı 
dönüşler sonrası pas vermeden başka bir yöne gidilmesi gibi farklı uygulamaları kapsayabilir.

Atış aldatmaları da rakibi etkisiz hale getirmek için sıkça kullanılan aldatmalardandır. Temel atış pozisyo-
nundan sıçrayarak atışa geçme, blok üzeri atış durumundan tip yaparak savunma arasından atış durumuna 
girme gibi farklı şekillerde uygulanabilir.

Tüm bunları en iyi şekilde yapabilmek için hentbola özgü bütün becerileri edinmiş olmak ve bunları bütünüyle 
uyumlu şekilde uygulayabilme yetisine sahip olmak gerekmektedir.

1. Tekli Aldatma
Basit başlangıç aldatmasıdır, hem zıt hem de atış kolu tarafına aynı teknik çalışma ile en kolay uygulanan ve 
aynı zamanda etkili olabilen bir aldatma tekniğidir.

Hücum oyuncusu, kendini savunmadan koruyacak mesafede topu göğüs seviyesinde, kol uzunluğu kadar 
uzağa yerleştirir.

- Daha sonra bu pozisyondan, bacağın hafifçe büküleceği, gövdenin hareket yönüne döndüğü ve vücut 
ağırlığının ön ayağa kaydığı şekilde çapraz olarak ilerler. Savunmacı harekete geçtiği an atak karşı yöne 
yapılır.

- Daha sonra top kalça seviyesinde rakibin yanından geçirilir.
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Hücum oyuncusunun amacı savunmayı hızlı bir şekilde geçmekse, hareket yönüne göre ön ayağıyla hareket 
etmesi daha pratiktir. Eğer aldatma top sürme ile devam ettirilirse hareket yönüne göre ön ayak ile dışarı 
çıkılması daha kolaydır. Çünkü bu şekilde gövdeyi döndürerek top iyi korunabilir (MARCZİNKA, 2016, sf:94-95). 

Şekil 1.  Tekli aldatma yapılışının basamaklaması (MARCZİNKA, 2016, sf: 94)

1.1. Çift Düşme İle 
Tekli aldatma tekniğinin uygulanmadan önce rakibin önünde driplingle ya da driplingsiz olarak uygun mesa-
fede çift düşerek uygulanması durumudur.

1.1.1. Sağa Aldatma
Tekli aldatma uygulanırken savunmacının önünde çift düştükten sonra sağ elli hücum oyuncuları için atış kolu 
tarafından sol elliler içinse zıt yönde bu aldatmanın uygulanış biçimidir.

1.1.1.1. Driplingle Sağa Aldatma
Tekli aldatma uygulanırken savunmacı üzerine dripling yapıp çift düştükten  sonra sağa geçilecek şekilde 
uygulanmasıdır.

1.1.1.2. Driplingsiz Sağa Aldatma
Tekli aldatma uygulanırken savunmacı üzerine gidip pas aldıktan sonra çift düşüp sağa geçilecek şekilde 
uygulanmasıdır.

1.1.2. Sola Aldatma
Tekli aldatma uygulanırken savunmacı önünde çift düştükten sonra sol elli hücum oyuncuları için atış kolu 
tarafından sağ elliler içinse zıt yönde bu aldatmanın uygulanış biçimidir.

1.1.2.1. Driplingle Sola Aldatma
Tekli aldatma uygulanırken savunmacı üzerine dripling yapıp çift düştükten sonra sola geçilecek şekilde uy-
gulanmasıdır.

1.1.2.2. Driplingsiz Sola Aldatma 
Tekli aldatma uygulanırken savunmacı üzerine gidip pas aldıktan sonra çift düşüp sola geçilecek şekilde 
uygulanmasıdır.

1.2. Tek Düşme İle 
Tekli aldatma uygulanırken savunmacı önünde tek ayak üzerinde stoplama yaptıktan sonra atış kolu tarafın-
dan ya da zıt yönde aldatmanın uygulanmasıdır.

1.2.1. Sağa Aldatma
Tekli aldatma uygulanırken tek ayak üzerinde stoplama yapıldıktan sonra sağ elli hücum oyuncuları için atış 
kolu tarafından sol elliler içinse zıt yönde bu aldatmanın uygulanmasıdır.
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1.2.1.1. Driplingle Sağa Aldatma
Tekli aldatma uygulanırken savunmacı üzerine dripling yaparak gittikten sonra tek ayak üzerine düşülerek 
sağa geçilmesi durumudur.

1.2.1.2. Driplingsiz Sağa Aldatma
Tekli aldatma uygulanırken savunmacı üzerine gidip pas alırken tek ayakla stoplama yapıldıktan sonra aldat-
manın sağa yapılması durumudur.

1.2.2. Sola Aldatma
Tekli aldatma yapılırken savunmacı önünde tek ayakla stoplama yapıldıktan sonra sol elli hücum oyuncuları 
için atış kolu yönünde sağ elliler için zıt yönde aldatmanın uygulanış biçimidir.

1.2.2.1. Driplingle Sola Aldatma 
Tekli aldatma yapılırken savunmacı üzerine dripling yapıp tek ayakla stoplama yaptıktan sonra aldatmanın 
sola uygulanma biçimidir.

1.2.2.2. Driplingsiz Sola Aldatma 
Tekli aldatma yapılırken savunmacı üzerine gidip pas alındığı anda tek düşülerek aldatmanın sola uygulanma 
biçimidir.

2. İkili Aldatma 
Bu tekniğin adı hücum oyuncusunun tüm vücudunu bir kerede hareket ettirerek eylemde bulunmasından 
türetilmiştir. Savunma yolunun her iki tarafına da yapılabilecek etkili bir tekniktir.

Bu tekniğin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, topla havada buluşulması ve her iki ayağın üzerine düşül-
mesi daha pratiktir. Çünkü bu şekilde oyuncuyu hazırlıksız yakalayabilir ve üç adımlık bir hamle yapılabilir.

Oyuncu topla buluştuğunda rakibin karşısında sıçrama yaparak çift düşer, bacakları derin bir şekilde bükülür, 
gövde hafif öne doğru eğilir ve eller topu göğüs seviyesinde tutar.

- Savunma harekete geçtiği an kullanılan el tarafındaki ayak karşı yöne doğru hareket eder. Yön değiş-
tirirken oyuncu hareketin düzgünlüğünü kolaylaştırmak için ağırlık merkezini korumaya çalışmalıdır.

- Aynı zamanda biraz geriye yatık durma oyuncunun savunmadan kurtulmasına yardımcı olabilir (MARC-
ZİNKA, 2016, sf:96).

Şekil 2.  İkili aldatma yapılışının basamaklaması (MARCZİNKA, 2016, sf: 96)
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2.1. Çift Düşme İle 
Uygulanacak olan ikili aldatma tekniğinin savunma karşısında çift düşerek uygulanmasıdır.

2.1.1. Sağ – Sol Aldatma
İkili aldatma yapılırken savunma karşısında çift düştükten sonra ilk adımı sağa atıp vücutla yöneldikten sonra 
sola adım alarak kolla bacağı savunmanın yanından aynı anda geçirerek aldatmanın uygulanmasıdır.

2.1.1.1. Driplingle Sağ – Sol Aldatma
Uygulanacak olan ikili aldatma tekniğinin dripling yaptıktan sonra savunmacı karşısında çift düşerek uygu-
lanmasıdır.

2.1.1.2. Driplingsiz Sağ – Sol Aldatma 
Uygulanacak ikili aldatma tekniğinin savunmacı karşısında pas alırken çift düştükten sonra uygulanmasıdır.

2.1.2. Sol – Sağ Aldatma
İkili aldatma yapılırken savunma karşısında çift düştükten sonra ilk adımı sola atıp vücutla yöneldikten sonra 
sağa adım alarak kolla bacağı savunmanın yanından aynı anda geçirerek aldatmanın uygulanmasıdır.

2.1.2.1. Driplingle Sol – Sağ Aldatma
Uygulanacak olan ikili aldatma tekniğinin dripling yaptıktan sonra savunmacı karşısında çift düşerek uygu-
lanmasıdır.

2.1.2.2. Driplingsiz Sol – Sağ Aldatma
Uygulancak olan ikili aldatma tekniğinin savunma karşısında pas alırken çift düştükten sonra uygulanmasıdır.

2.2. Tek Düşme İle 
İkili aldatma tekniğinin savunma karşısında tek düştükten sonra vücudun yönlendirilmesi ile uygulanmasıdır.

2.2.1. Sağ – Sol Aldatma
İkili aldatma yapılırken savunmacı karşısında direk sağa tek adımla düşüldükten sonra sol ayağı yana atarak 
tekrar sağ ayağını savunmacının yanından sol elliler için topu uzaklaştırarak, sağ elliler için topu savunmacı-
nın bel seviyesinden salınım yaparak geçirmesiyle aldatmanın uygulanmasıdır.

2.2.1.1. Driplingle Sağ – Sol Aldatma 
Uygulanacak olan ikili aldatmanın savunmacı üzerine dirpling yaptıktan sonra tek düşüp vücudun yönlendiril-
mesiyle uygulanmasıdır.

2.2.1.2. Driplingsiz Sağ – Sol Aldatma 
Uygulancak olan ikili aldatmanın savunma üzerine topsuz harektlenip pas alırken tek düşülerek vücudun 
yönlendirilmesiyle uygulanmasıdır.

2.2.2. Sol – Sağ Aldatma
İkili aldatma uygulanırken savunmacı karşısında direk sola tek adımla düştükten sonra sağ ayağını yana 
atarak tekrar sol ayağını savunmacının yanından, sağ elliler için topu uzaklaştırarak, sol elliler için topu sa-
vunmanın bel seviyesinden salınım yaparak geçirilmesiyle aldatmanın uygulanmasıdır.

2.2.2.1. Driplingle Sol – Sağ Aldatma
Uygulanacak ikili aldatmanın savunmacı üzerine dripling yaparak karşısında tek düşme uygulandıktan sonra 
vücudun yönlendirilmesiyle aldatmanın tamamlanmasıdır.

2.2.2.2. Driplingsiz Sol – Sağ Aldatma
Uygulanacak ikili aldatmanın savunmacı üzerine topsuz hareketlenip pas alırken tek adım düşmeyle uygulan-
maya devam ettirilmesidir.
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3. Revers 
Bu tekniğin adı, oyuncunun aldatma sırasında gerçekleştirdiği dönüş işleminden türetilmiştir. Bu aldatmada 
ön koşul, savunma oyuncusunun kale sahası çizgisinden uzaklaşması gerektiğidir. Bu nedenle, hazırlık için 
hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun kale sahası çizgisinden uzakta ters bir harekette yakalanmasına 
neden olmalıdır.

Hücum oyuncusu, savunmacıyı yerinden çıkmaya zorlayan dinamik bir kopma girişiminde bulunur ve sonra 
aniden durur. Bu pozisyonda hücum oyuncusu savunma yanında sıkı ve çapraz olarak durur, ağırlık merkezi 
düşük ve topu iki eliyle göğüs seviyesinde tutar.

- Ani duruş ardından hücum oyuncusu, savunmanın kapalı olan ayağının tarafına döner ve böylece sırtını 
ona çevirir. Yarım daire şeklinde sallanan diğer bacak rotasyona yardımcı olur ve daha sonra diğerine 
paralel olarak yerleştirilir.

- İkinci rotasyon bu bacak üzerinde başlar, son adımı atıp kolu açarak kaleciyle karşı karşıya kalır.

- Hücum oyuncusunun sonraki eylemine bağlı olarak hareket için çeşitli sonuçlar vardır:

•	 İleri adım atmak için yeterli yer varsa, hücum oyuncusun son adımını kaleye doğru atması gerekir;

•	 Hücum oyuncusu kale sahasına çok yakınsa, kendini her iki ayaktan kaleye doğru sıçratmalıdır;

Hücum oyuncusu hatadan veya adım kuralı ihlallerinden kaçınmak için savunma arkasında kalacak doğru 
mesafeyi seçmesi çok önemlidir.

Her ne kadar revers savunmaya karşı her pozisyon için başarılı bir şekilde kullanılabilse de, kanat pozisyonun-
da kullanmak en pratik olanıdır. Aldatmanın ilk bölümünden sonra, kanat oyuncusu yeterli alana sahiptir ve 
aldatmayı bitirmesini engelleyecek başka bir savunmacı yoktur(MARCZİNKA, 2016, sf:98).

Şekil 3.  Revers aldatma yapılışının basamaklaması (MARCZİNKA, 2016, sf: 98)

3.1. Atış Kolu Tarafından
Revers aldatmasının savunmacı karşısında pozisyon aldıktan sonra sağ elli oyuncular için sol ayakla rotas-
yona başlayıp savunmanın solundan geçilmesi, sol elliler içinse sağ ayakla rotasyona başlayıp savunmanın 
sağından geçilmesi durumudur.
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3.1.1. Driplingle Atış Kolu Tarafından
Revers aldatması yapılırken savunmacı karşısında diripling yaparak geldikten sonra aldatmanın sağ elli oyun-
cular için savunmanın soluna, sol elli oyuncular içinse savunmanın sağına yapılarak tamamlanmasıdır.

3.1.2. Driplingsiz Atış Kolu Tarafından
Revers aldatması yapılırken savunma karşısında pas aldıktan sonra aldatmanın sağ elli oyuncular için savun-
manın soluna, sol elli oyuncular içinse savunmanın sağına yapılarak tamamlanmasıdır.

3.2. Atış Kolunun Ters Tarafından 
Revers aldatması yapılırken savunmacı karşısında pozisyon aldıktan sonra sağ elli oyuncular için sağ ayakla 
rotasyona başlayıp savunmanın sağından geçilmesi, sol elliler içinse sol ayakla rotasyona başlayıp savunma-
nın solundan geçilerek tamamlanması durumudur.

3.2.1. Driplingle Atış Kolunun Ters Tarafından 
Revers aldatması yapılırken savunmacı karşısında dripling yaptıktan sonra aldatmanın sağ elli oyuncular için 
savunmanın sağına, sol elli oyuncular içinse savunmanın soluna yapılarak tamamlanmasıdır.

3.2.2. Driplingsiz Atış Kolunun Ters Tarafından
Revers aldatması yapılırken savunma karşısında pas aldıktan sonra aldatmanın sağ elli oyuncular için savun-
manın sağına, sol elli oyuncular içinse savunmanın soluna yapılarak tamamlanmasıdır.

4. Kol Çekme
Bu tekniğin adı, hücum oyuncusunun atış kolunu savunmanın üzerinden saat yönünün tersine topu salladığı 
eylemden türetilmiştir. Bu aldatma da savunmayı geçmek için yüksekten iyi zamanlanmış bir düşüş önemli 
rol oynar.

Oyuncu hareket halinde iken, topla buluşup savunmanın yanında her iki ayak üzerinde atış kolu uzunluğu me-
safesinde sıçrama yapar. Bu pozisyonda, bacaklar derin bükülür, gövde hafifçe öne doğru eğilir ve atış kolu 
topu vücudun önünde tutar. Savunma oyuncusu tepki verene kadar, ağırlık merkezine yavaş yavaş indirilir, 
hücum oyucusu aldatma yönüne doğru hareket etmeyi durdurur.

- Savunma tepki verdiği anda, hücum oyuncusu ağırlık merkezini düşürmeyi durdurur ve kendisini hala 
rakibe bakacak şekilde dinamik olarak ters yönde iter. Aynı zamanda, oyuncu sol bacak ile rakibe pa-
ralel güçlü, düz ve uzun bir adım alır ve atış kolunu savunmanın omuzundan sallar. Aynı zamanda diğer 
kol, kolunun kaldırmasını engellemek için savunmanın yanında uzanır.

- Sol bacağın geçişini takiben, atış kolu başın önüne döner, sağ ayak sol bacağa doğru kayar, hücum 
oyuncusu rakibini geçer.

Bu tekniğin uygulanması, kale sahası yakınında veya kale atışının başlangıcı olarak etkili bir şekilde kullanıla-
bileceği için belirli alanlarla sınırlıdır(MARCZİNKA, 2016, sf:97).
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Şekil 4.  Kol çekme aldatma yapılışının basamaklaması (MARCZİNKA, 2016, sf: 97)

4.1. Atış Kolu Tarafından
Bu aldatmanın sağ elli oyuncular için savunma karşısında pozisyon aldıktan sonra savunmanın soluna, sol 
elliler için de savunmanın sağına kol çekerek uygulanmasıdır.

4.1.1. Driplingle Atış Kolu Tarafından
Kol çekme aldatmasının savunma üzerine dripling yaptıktan sonra atış kolu tarafından uygulanmasıdır.

4.1.2. Driplingsiz Atış Kolu Tarafından
Kol çekme aldatmasının savunma üzerine topsuz koşu sonrası pas alarak atış kolu tarafından uygulanmasıdır.

4.2. Atış Kolunun Ters Tarafından
Kol çekme aldatmasının sağ elli oyuncular için savunma karşısında pozisyon aldıktan sonra savunmanın sa-
ğına, sol elli oyuncular içinse savunmanın soluna kol çekerek uygulanmasıdır.

4.2.1. Driplingle Atış Kolunun Ters Tarafından
Kol çekme aldatmasının savunma üzerine dripling yapıldıktan sonra atış kolunun ters tarafından uygulanma-
sıdır.

4.2.2. Driplingsiz Atış Kolunun Ters Tarafından

Kol çekme aldatmasının savunma üzerine topsuz koşu sonrası pas alarak atış kolunun ters tarafından uygu-
lanmasıdır.

5. Atış Aldatması
Atış aldatması ile hücum oyuncuları savunma oyuncularını ve kaleciyi bir hedef atış yapmak niyetinde olduğu-
na inandırmaya çalışır. Bunu yaparak savunmaların dikkatini çekebilir ve ayrıca onları engelleme, mücadele 
etme veya birlikte yapmaya zorlar.

Aldatma sırasında istenen bir tepki için, oyuncu bir hedef atış işlemini veya bir aşamasını yürütür. Buna göre, 
atış aldatması ile yapılabilir;

- Atış pozisyonuna topun hazırlanması: hücum oyuncusunun bir atış pozisyonu oluşturmak için hızlı 
organizasyonu, savunmaları topun en küçük hareketlerine bile atış pozisyonuna doğru tepki vermeye 
zorlar, hücum oyuncusu savunmayı tepkiye zorlar, böylece bir atış niyeti hissettirir.
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- Topu atış pozisyonunda tutmak: Atış aldatmasının etkinliği, topun hazırlanmış atış pozisyonunda kaldığı 
durumlarda, kalçaların kıvrılması, gövdenin dönmesi ve atış kolunun dirseğinin atış yönünde sallanması 
ile daha da arttırılabilir.

- Topu ileriye doğru taşımak ve durdurmak: Oyuncu atış hareketini son aşamaya kadar düzgün bir şekil-
de yürütür ve topun gitmesine izin vermeden önce durur. Top, oyuncunun kendine güvenen bir tutuşu 
varsa, diğer elin yardımıyla veya daha pratik olarak sadece atış koluyla güvenli bir şekilde ancak daha 
az etkili bir şekilde durdurulabilir.

- Atma hareketini yürütmek: Oyuncu tüm atış işlemini gerçekleştirdiğinde ancak topun atış kolundan 
gitmesine izin vermez. Aksine, basit hareketi aşağıdaki eylemler için bir hazırlık görevi gören dairesel 
bir harekete dönüştürür.

•	 Sürekli değişen oyun durumları hücum sırasında çeşitli atış aldatma tekniği kombinasyonları su-
nuyor. Örneğin, bir atış aldatması ve daha sonra bir tekli aldatma ile devam etmek yaygındır. İvme 
oluşturulurken, oyuncu niyetini gizlemez, daha ziyade bir sıçrayarak atış yapmak istediğini açıkça 
ortaya koyar. Oyuncu atış pozisyonuna topu hazırlar. Savunmacı hala havada iken hızlıca topu fırla-
tır. İndikten hemen sonra diğer savunmaya doğru bir tekli aldatma yapar.

•	 Bir başka tipik bir durum, hücum oyuncusunun bir kalça seviyesinde atışıyla hedefe atış yapmak gibi 
davranması ve daha sonra savunmanın diğer tarafına kavisli bir şekilde atış için gitmesidir. Böylece, 
atış hazırlığının son aşamasını kasıtlı olarak yavaşlatır ve topu kalça seviyesi atışının yüksekliğine 
kadar gözle görülür şekilde sallar. Savunmanın beklenen atışı engellemek için tepki verdiği anda, 
hareketini hızla değiştirir.

Atış aldatmasının amacının etkin bir şeklide numaralandırılmasından, oyuncu daha sonra, pozisyonel avanta-
jını genellikle top sürme ya da başka türde bir atış yaparak kullanabilir. Bu nedenle, oyuncu vücut dengesini 
korumak ve takip kuralı sırasında topu güvenli bir şekilde tutmak zorundadır, böylece bu sonraki eylemler 
gerçekleştirilebilir.

Atış aldatması girişiminin etkinliği, bir gol atış teşebbüsüne doğrudan bağlı olmasıyla artar, dolayasıyla savun-
macı buna tepki göstermelidir. Bu nedenle, yürütme, yalnızca gerçek bir aldatma girişiminin güvenilir olduğu 
tehlikeli alanla sınırlıdır (MARCZİNKA, 2016, sf:100).

Şekil 5.  Atış aldatması yapılışının basamaklaması (MARCZİNKA, 2016, sf: 100)
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6. Pas Aldatması
Bu tekniğin adı, atış işleminin bir kısmını yürüterek oyuncunun topu geçirmesi  gerçeğinden türetilmiştir. Bu 
aldatma, tek elle veya iki elle geçiş, temel konumda veya hareket ederken yapılabilir. İki elle geçiş nadiren 
oyun sırasında görünür ve bunların uygulaması belirli durumlara bağlı olduğu için her iki elle aldatma geçişi 
yaygın olarak kullanılmaz.

Tek elle aldatma geçişi; genellikle oyun sırasında görülür ve ters olarak kullanılabilir, çünkü yaygın olarak 
kullanılan bir tekniktir. Aldatmanın ilk bölümünün yürütülmesi oyuncunun kavraması tarafından belirlenir. 
Oyuncunun kavramasının ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak, serbest kolunu topun önüne koyarak veya sade-
ce atış kolunu geri tutarak atış hareketinin başlamasından sonra topu durdurabilir.

Her iki durumda da topun gitmesine izin vermez, hücum oyuncusunun amacına bağlı olarak, başlangıç pozis-
yonuna veya alt kol veya bilek hareketi ile diğer yöne doğru yönlendirir.

Pas aldatması her durumda, aldatma sürecinin birinci ve ikinci aşaması arasında kırık bir harekettir ve bu 
da aldatmanın orjinalliğini arttırırır. Bununla birlikte, bu kısa duraklama, oyuncunun hareketlerinde bir mola 
vermemeli ve eylemlerin yürütülmesini etkilememelidir (MARCZİNKA, 2016, sf:99). 

Şekil 6.  Pas aldatması yapılışının basamaklaması (MARCZİNKA, 2016, sf: 99)

7. Driplingle Aldatma
Bu aldatma tekniği hücum oyuncusunun rakibini dripling yaparken yön değiştirmeler, vücut ve ayak hareket-
lerini kullanarak geçmesinden türetilmiştir. Hentbolda dripling yaptıktan sonra çift yada tek düşerek nere-
deyse her aldatma çeşidi uygulanabilir. Fakat sadece dripling yaparak oyuncu geçmek diğer durumlar kadar 
kolay değildir.

Driplingle aldatmaları daha çok top sürme yeteneği iyi seviyelerde olan, top sürerken ani ve hızlı yön de-
ğiştirmeleri kullanabilen, iki elini de kullanma özelliğine sahip oyuncular uygulayabilirler. Bu aldatmanın uy-
gulanması için daha çok kale sahasına uzak bölgeler tercih edilir, çizgi üzerindeki savunmaya bu aldatma 
uygulanamaz. Top çaldıktan sonra ya da hızlı çıkarken eksik kalmış savunmalara karşı bireysel yetenekleri iyi 
seviyelerde oyuncuların rahatlıkla geniş alanlarda uygulayabileceği aldatma türüdür.
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Şekil 7.  Dripling hareketinin şeması (MARCZİNKA, 2016, sf: 78)

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda aldatma hareketleri için uygulanan egzersizlerde, 15 - 18 yaş grubunda 14 erkek hentbolcu ile 
çalışılmıştır.  Bu sporcuların 6 - 9 yıl arasında değişen hentbol geçmişleri bulunmaktadır. Antrenmanlar Zon-
guldak Site Spor Salonunda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan egzersizler öncesinde veli onay formu dol-
durtularak 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.

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, sf:27-28; Gökçe ve Çukurçayır, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede hentbolda aldatma hareketlerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştır-
masıdır.



133

Hentbolda AldatmalarBireysel Hücum Teknikleri

HE
NT

BO
L

BULGULAR

TEKLİ ALDATMA EGZERSİZLERİ

Tekli Aldatma Egzersizleri

Şekil 8. A01 Tekli Aldatma Egzersizi

A 1 – Oyuncular hafif tempoda topsuz koşu yaparken 
karşısına gelen oyuncuyla tekli aldatma çalışması 
yapmak.

Açıklama

Oyuncular sahada serbest topsuz koşu yaparlarken, 
karşılarına gelen oyuncularla tekli aldatma çalışma-
ları yaparlar. Oyuncular dağınık bir şekilde hafif tem-
poda koşarlar.

Anahtar Noktalar

Tekli aldatmanın düzgünlüğü, oyuncuların tempo dü-
şürmemeleri gözlenmelidir.

Varyasyonları

Egzersizler basitten başlayacak şekilde sıralandırıl-
malıdır.

Tekli Aldatma Egzersizleri

Şekil 9. A02 Tek-Çift Düşme Çalışması

A 2 – Her oyuncu serbest top sürerken komutla tek- 
çift düşme çalışması yapmak.

Açıklama

Oyuncular sahada serbest topla dripling yaparlar-
ken, antrenörün komutu (düdük) sonrası tek - çift 
düşme yaparlar. Bu komutlara ek olarak  yön değiş-
tirme çalışmalarıda eklenmelidir.

Anahtar Noktalar

Düdükle verilen uyarıya oyuncunun, çift - tek düşme 
durumunun düzgünlüğü, dripling yaparken topa ha-
kimiyet, yön değiştirirken verilen reaksiyon hızı göz-
lenmelidir.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Egzersizler basitten başlayacak şekilde sıralandırıl-
malıdır.
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Tekli Aldatma Egzersizleri

Şekil 10. A03 Karşılıklı Pas İle Tekli Aldatma Egzersizi

A 3 – İki oyuncu  karşılıklı pas vererek birbirlerine 
tekli aldatma çalışmaları yapmak.

Açıklama

Oyuncular sahada eşli olarak karşılıklı geçerler. Eş-
lerden biri pas verirken diğeri tekli aldatma çalışma-
sı yapar. Antrenörün komutuyla eşler görev değişik-
liği yapar.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan pasa ve oyuncuların çift-tek düşme 
durumunun düzgünlüğüne dikkat etmelidir. Antrenör 
görev değişikliği için süreyi eşlere uygun olarak uy-
gulamalıdır.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Egzersizler basitten başlayacak şekilde sıralandırıl-
malıdır.

Tekli Aldatma Egzersizleri

Şekil 11. A04 Dripling İle Tekli Aldatma Egzersizi

A 4 – Oyuncular serbest dripling yaparken karşısına 
gelen oyuncuyla tekli aldatma yaparak geçiş çalış-
mak.

Açıklama

Her oyuncuda tek top sahada sınırlı alan içerisinde 
dripling yaparlar. Dripling sırasında karşına gelen 
diğer toplu arkadaşıyla aynı anda tekli aldatma ya-
parak geçişirler.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan driplingler sırasında top sürme be-
cerisine, aldatma türlerinin yapılırken düzgünlüğüne 
ve topa hakim olma gibi durumlara dikkat eder.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Egzersizler basitten başlayacak şekilde sıralandırıl-
malıdır.
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Tekli Aldatma Egzersizleri

Şekil 12. A05 Pas Alarak Tekli Aldatma Egzersizi

A 5 – Sağdan - soldan pas alarak aktif savunmaya 
karşı tekli aldatma çalışması yapmak.

Açıklama

Her oyuncuda tek top bir savunmacıya karşı sağdan 
veya soldan yüklemeli pas aldıktan sonra aktif du-
rumdaki savunmacıyı geçip kale atışı uygularlar.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan tekli aldatmanın doğruluğuna dik-
kat etmelidir. Savunma ve yükleme yapan oyuncular 
eşit çalışma süresi düzenlenecek şekilde değiştiril-
melidir.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Savunmacı için yelek ve alan sınırlamaları için kuka-
lar kullanılabilir.

İKILI ALDATMA EGZERSIZLERI 

İkili Aldatma Egzersizleri

Şekil 13. B01 Dripling Hareketi

B 1 – Oyuncular serbest dripling yaparken karşısına 
gelen oyuncuyla ikili  aldatma yaparak geçiş çalış-
mak.

Açıklama

Her oyuncuda tek top sahada sınırlı alan içerisinde 
dripling yaparlar. Dripling sırasında karşına gelen di-
ğer toplu arkadaşıyla aynı anda ikili aldatma yaparak 
geçişirler.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan driplingler sırasında top sürme be-
cerisine, aldatma türlerinin yapılırken düzgünlüğüne 
ve topa hakim olma gibi durumlara dikkat eder.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır.
Egzersizler basitten başlayacak şekilde sıralandırıl-
malıdır.
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İkili Aldatma Egzersizleri 

Şekil 14. B02 İkili Aldatma Egzersizi

B 2 – İki oyuncu pasla birbirlerine çift ve tek düşerek 
ikili aldatma çalışmaları yapmak.

Açıklama

Oyuncular sahada eşli olarak karşılıklı geçerler. Eş-
lerden biri pas verirken diğeri ikili aldatma çalışması 
yapar. Antrenörün komutuyla eşler görev değişikliği 
yapar.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan pasa ve oyuncuların ikili aldatma 
durumunun düzgünlüğüne dikkat etmelidir. Antrenör 
görev değişikliği için süreyi eşlere uygun olarak uy-
gulamalıdır.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Alan sınırlamaları için kukalar kullanılabilir.

İkili Aldatma Egzersizleri 

Şekil 15. B03 Pas Alarak İkili Aldatma Egzersizi

B 3 – Sağdan – soldan pas alarak yarı aktif bir savun-
maya karşı ikili aldatma pratiği yapmak.

Açıklama

Bir savunma oyuncusuna karşı sağdan – soldan pas 
aldıktan sonra çift yada tek düşerekte yapılabilir. Ça-
lışma iki taraftan sırasıyla top alarakta, sadece tek 
taraftan yapıp sonra diğer taraftan alarakta yapı-
labilir. Savunma yarı aktif durumdadır. Savunma ve 
pas veren oyuncu durumundakiler antrenör komu-
tuyla değiştirilir.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan aldatmanın düzgünlüğüne dikkat 
etmelidir. Çalışma tempolu yapılmalıdır. Çalışma sü-
resi anterenör tarafından eşit olarak ayarlanmalıdır. 
Pas veren oyuncuların pas kalitesine dikkat edilme-
lidir.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Egzersizler basitten başlayacak şekilde sıralandırıl-
malıdır.
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İkili Aldatma Egzersizleri 

Şekil 16. B04 Basitleştirilmiş Oyun Durumunda İkili Aldatma Egzersizi

B 4 –Basitleştirilmiş oyun durumunda etkin savun-
maya karşı ikili aldatma çalışması yapmak.

Açıklama

2:2 veya 3:3 hücum - savunma oyun düzeni oluşturu-
larak tempolu yükleme yapılırken oyuncular savun-
ma durumuna göre ikili aldatma uygulamaya çalışır-
lar.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan aldatmanın düzgünlüğüne dikkat 
etmelidir. Çalışma tempolu yapılmalıdır. Çalışma sü-
resi anterenör tarafından eşit olarak ayarlanmalıdır.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Savunmacılar için yelek, alan sınırlamaları için dik-
meler kullanılabilir.

REVERS VE KOL ÇEKME ALDATMASI EGZERSİZLERİ

Revers ve Kol Çekme Aldatması Egzersizleri

Şekil 17. C01 Revers Aldatması Egzersizi

C 1 – Eşli olarak, pas alıp çift düştükten sonra kol 
çekme ve revers pratiği yapmak.

Açıklama

Oyuncular eşli olarak karşılıklı geçerler. İki kişide 
tek topla çalışırlar. Eşlerden biri sürekli pas verirken 
diğeri topla havada buluşup çift düşerek kol çekme 
çalışması yaparlar. Belirlen süre çalışıldıktan sonra 
eşler görev değişikliği yaparlar. 

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan aldatmanın düzgünlüğüne dikkat 
etmelidir. Çalışma tempolu yapılmalıdır. Çalışma sü-
resi anterenör tarafından eşit olarak ayarlanmalıdır.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Eşlerin biraz daha fiziki olarak uygunluklarına göre 
eşleşmesi de daha uygun olabilir.
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Revers ve Kol Çekme Aldatması Egzersizleri

Şekil 18. C02 Pas Alarak Kol Çekme Aldatması Egzersizi

C 2 – Sağdan – soldan pas alarak yarı aktif bir savun-
maya karşı kol çekme ve revers pratiği yapmak.

Açıklama

Çalışma iki taraftan sırasıyla top alarakta, sadece 
tek taraftan yapıp sonra diğer taraftan alarakta ya-
pılabilir. Savunma yarı aktif durumdadır. Tempolu ve 
belirlenen sürede çalışan oyuncudan sonra oyuncu-
lar görev değişikliği yapar.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan aldatmanın düzgünlüğüne dikkat 
etmelidir. Çalışma tempolu yapılmalıdır. Çalışma sü-
resi anterenör tarafından eşit olarak ayarlanmalıdır. 
Pas veren oyuncuların pas kalitesine dikkat edilme-
lidir.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hentbol topu kullanılacak-
tır. Dikmeler kullanılabilir.

Revers ve Kol Çekme Aldatması Egzersizleri

Şekil 19. C03 Kanat Pozisyonunda Revers Aldatması Egzersizi

C 3 – Etkin bir savunmacıya karşı basitleştirilmiş bir 
oyun durumunda revers ve kol çekme aldatması 
pratiği yapmak.

Açıklama

Bu çalışmada 2:2 – 3:3 savunma – hücum durumu 
düzenlenecek şekilde çalışılabilir. Hücum oyuncuları 
iyi bir pas trafiğiyle top yüklerken karşılarındaki sa-
vunmaya kol çekme ve revers aldatması yaparlar. 
Tempolu ve belirlenen sürede çalışan hücumdan 
sonra oyuncular  görev değişikliği yapar.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan aldatmanın düzgünlüğüne dikkat 
etmelidir. Çalışma tempolu yapılmalıdır. Eşler arasın-
daki pas trafiğinin düzgünlüğüne ve ritmine dikkat 
edilmelidir. Çalışma süresi anterenör tarafından eşit 
olarak ayarlanmalıdır. 

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Dikmeler alan sınırlamaları için kullanılabilir.
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Revers ve Kol Çekme Aldatması Egzersizleri

Şekil 20. C04 Pivot Pozisyonunda Revers Aldatması Egzersizi

C 4 – Basitleştirilmiş oyun durumunda kanat ve pivot 
pozisyonundan revers çalışması yapmak.

Açıklama

Kanat ve pivot bölgelerinde basitleştirimiş oyun ça-
lışmaları yapılırken topun kanat ya da pivot oyuncusu 
ile buluşturulması sağlanarak, bu bölgelerden revers 
aldatması ile kale atışı yapılması sağlanır.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan aldatmanın düzgünlüğüne dikkat 
etmelidir. Çalışma tempolu yapılmalıdır. Eşler arasın-
daki pas trafiğinin düzgünlüğüne ve ritmine dikkat 
edilmelidir. Çalışma süresi anterenör tarafından eşit 
olarak ayarlanmalıdır. 

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Savunmacılar için yelek, alan sınırlamaları için dik-
meler kullanılabilir.

ATIŞ VE PAS ALDATMASI EGZERSİZLERİ

Atış ve Pas Aldatması Egzersizleri

Şekil 21. D01 Pas Aldatması Egzersizi

D 1 – Eşli olarak karşılıklı geçilir, çalışan oyuncu farklı 
pas türlerini taklit edip atma hareketini başlatıp al-
datma hareketini uygular. 

Açıklama

Bu çalışma eşli olarak yapılır. Eşlerden biri savunma 
yapar. Toplu oyuncu sağa - sola temel pas, bilek pası, 
pivota atılacak paslar gibi farklı pas türlerini kullanır-
ken pası durdurup savunmanın tepkisine göre aldat-
masını uygulamasıdır. Tempolu ve belirlenen sürede 
çalışan hücumdan sonra oyuncular  görev değişikliği 
yapar.

Anahtar Noktalar

Antrenör gösterilen pas çeşidinin düzgünlüğüne dik-
kat etmelidir. Savunmanın reaksiyonuna karşı hü-
cum tepkisinin doğruluğuna dikkat edilmelidir. Çalış-
ma tempolu yapılmalıdır.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Dikmeler alan sınırlamaları için kullanılabilir. Oyun-
cular için farklı renkte yelekler kullanılabilir.
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Atış ve Pas Aldatması Egzersizleri

Şekil 22. D02 Pas Aldatması ve Savunma Egzersizi

D 2 – İki hücum oyuncusu, çok pas yapma amacı ile 
dar bir alanda bir savunmaya karşı pas yaparlar. Hü-
cum oyuncularından biri başarısız olursa, savunmacı 
pozisyonuna geçer ve böyle devam eder.

Açıklama

Bu çalışma üçerli olarak yapılır. İki oyuncu karşılıklı 
pas yapma pozisyonundadırlar, diğer oyuncu ortala-
rında savunma olarak yerleşir. Toplu oyuncular be-
lirlenen alanda savunmayı pas çeşitlerini göstererek 
aldatmaya çalışır ve uygun pozisyonda topu arkada-
şına gönderir. Pas yaparken topu savunmaya kaptı-
ran oyuncu savunma olarak ortaya geçer. Tempolu 
ve belirlenen sürede çalışılır.

Anahtar Noktalar

Antrenör gösterilen pas çeşidinin düzgünlüğüne dik-
kat etmelidir. Savunmanın reaksiyonuna karşı hücu-
mun doğru pası atmasına dikkat edilmelidir.Çalışma 
tempolu yapılmalıdır. Çalışma süresi anterenör tara-
fından ayarlanmalıdır. 

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Dikmeler alan sınırlamaları için kullanılabilir. Oyun-
cular için farklı renkte yelekler kullanılabilir.

Atış ve Pas Aldatması Egzersizleri

Şekil 23. C03 7 m Atış Aldatması Egzersizi

D 3 – Kaleciyi, 7 m atışında yerinden oynatmak amacı 
ile atış aldatması yapmak.

Açıklama

Bu çalışma herkeste tek top olarak yapılır. Oyuncu 7 
m atışı yaparken farklı atış tekniklerini kaleciyi aldat-
mak için kullanarak doğru zamanda atış yapar.

Anahtar Noktalar

Antrenör gösterilen atış çeşidinin düzgünlüğüne dik-
kat etmelidir. Kalecinin reaksiyonuna karşı hücumun 
doğru zamanda doğru atışı yapmasına dikkat edil-
melidir.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
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Atış ve Pas Aldatması Egzersizleri

Şekil 24. C04 Atış Aldatması ve Tipleme Egzersizi

D 4 – Serbest atış kullandıktan sonra kale atış teknik-
leriyle yarı aktif savunmaya karşı tip yaparak aldat-
ma uygulamak.

Açıklama

Bu çalışma 1:1 – 2:2 veya daha fazla hücum savunma 
şeklinde de uygulanabilir. Hücum takımının oyun es-
nasında serbest atış kazanmasıyla başlatılır. Savun-
malar yarı aktif durumdadırlar. Bu çalışmada oyun-
cular çeşitli atış çeşitlerinden faydalanarak savunma 
karşısında tip yaptıktan sonra savunmanın tepkisine 
göre doğru yön değiştirmeyi uygulayıp atışa girerler. 
Tempolu ve belirlenen sürede çalışılır.

Anahtar Noktalar

Antrenör gösterilen atış çeşidinin düzgünlüğüne dik-
kat etmelidir. Atış gösterildikten sonra yapılan tip 
aldatmasının doğruluğu gözlenmelidir. Savunmanın 
reaksiyonuna karşı hücumun doğru yöne adım atma-
sına dikkat edilmelidir. Çalışma tempolu yapılmalıdır. 
Çalışma süresi anterenör tarafından ayarlanmalıdır. 

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Dikmeler alan sınırlamaları için kullanılabilir. Oyun-
cular için farklı renkte yelekler kullanılabilir.

Atış ve Pas Aldatması Egzersizleri

Şekil 25. D05 Hücum Pozisyonlarından Çeşitli Aldatma Egzersizleri

D 5 – Çeşitli aldatma tekniklerini kullanarak aktif sa-
vunmacılara karşı her bir hücum oyuncusu pozisyo-
nundan kaleye atış yapmak.

Açıklama

Bu çalışma 2:2 – 3:3 veya daha fazla hücum savunma 
şeklinde de uygulanabilir. Oyuncular yükleme yapar-
ken karşılarına gelen savunmanın durumuna göre 
farklı çeşitlerde aldatma yapıp kaleye atış uygularlar. 

Anahtar Noktalar

Antrenör gösterilen aldatma çeşidinin düzgünlüğüne 
dikkat etmelidir. Hücumun tercihi ve savunmanın re-
aksiyonuna dikkat edilmelidir. 

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Dikmeler alan sınırlamaları için kullanılabilir. Oyun-
cular için farklı renkte yelekler kullanılabilir.
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ALDATMA VE YÖN DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK OYUNLAR

Aldatma ve Yön Değiştirmeye Yönelik Oyunlar

Şekil 26. E01 Balık Ağı Oyunu

E 1 – Balık ağı oyunu

Açıklama

Oyuncular arasından bir ebe seçilir, diğer oyuncuları 
yakalamaya başlar. Yakalanan oyuncular ebe ile el 
ele tutuşarak diğer kaçan oyuncuları kopmadan ya-
kalamaya çalışırlar. Kaçan oyuncular kurtulmak için 
topsuz aldatmalar uygularlar. Hiç oyuncu kalmayana 
kadar oyun devam eder.

Anahtar Noktalar

Antrenör kaçan oyuncuların topsuz aldatma uygula-
yışlarını gözlemlemelidir. Oyun temposuna uymayan 
sporcular uyarılmalıdır. Sporcu sayısına göre oyun 
alanı yarı saha ile sınırlandırılabilir.

Varyasyonları

Alan sınırlandırmaları için dikmeler kullanılabilir.

Aldatma ve Yön Değiştirmeye Yönelik Oyunlar

Şekil 27. E02 Topla Ebeleme Oyunu

E 2 – Oyuncular, sınırlı bir alan içierinde toplu oyun-
cudan kaçarken topsuz aldatmalar ve yön değiştir-
meler yaparak kurtulmaya çalışır. Dokunulan oyuncu 
yakalamaya devam eder.

Açıklama

Bu çalışma takım halinde bir ebe seçilerek oynatılır. 
Top elindeki ebe dripling yaparak oyun kurallarına 
uyarak kaçan oyunculara topla dokunmaya çalışır. 
Dokunduğu oyuncu ebe olarak oyuna devam eder. 
Kaçan oyuncular koşarken yön değiştirmeler ve top-
suz aldatmalar yaparak kurtulmaya çalışır.

Anahtar Noktalar

Antrenör oyuncuların reaksiyonuna dikkat etmelidir. 
Kaçan oyuncuların her birinin tempo düşürmeden 
oyuna dahil olması gözden kaçırılmamalıdır. Gösteri-
len aldatma çeşidinin düzgünlüğüne dikkat etmelidir. 

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Oyuncular için farklı renkte yelekler kullanılabilir.
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Aldatma ve Yön Değiştirmeye Yönelik Oyunlar

Şekil 28. E03 Topla Dokunarak Takım Eksiltme Oyunu

E 3 – İki takım yapılır, sınırlı bir alan içerisinde toplu 
takım diğer takımı pas yapıp topu dokundurarak 
eksiltmeye çalışır. Aynı görevi diğer takımda yapar, 
bu görev süre tutularak yapılır en kısa sürede rakibi 
eksilten takım kazanır.

Açıklama

İki takım halinde yarı sahada süre tutularak oynatılır. 
Toplu takım pas ve dripling yaparak ellerindeki topla 
kaçan takım oyuncularına dokunmaya çalışır. Doku-
nulan oyuncular diğer sahada hafif tempo koşma-
ya devam eder. Kaçan takım tamamen eksildiğinde 
süre durdurulur ve daha sonra takımlar rolleri deği-
şir. Eksiltmeyi en kısa sürede başaran takım kazan-
mış olur. Kaçan takım yön değiştirmeler ve topsuz 
aldatmalar kullanarak kurtulmaya çalışırlar.

Anahtar Noktalar

Antrenör oyuncuların topsuz aldatma hareketlerine 
dikkat etmelidir. Kaçan oyuncuların her birinin tem-
po düşürmeden oyuna dahil olması gözden kaçırıl-
mamalıdır.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Oyuncular için farklı renkte yelekler kullanılabilir.

Aldatma ve Yön Değiştirmeye Yönelik Oyunlar

Şekil 29. E04 On Pas Oyunu

E 4 – İki takım halinde 10 pas – direk vurmaca – kale 
içerisine top koyma – kale sahsına oturana top ver-
me – kafa gol gibi oyunlar oynatmak.

Açıklama

Bu çalışmalar iki takım halinde tam saha oynatılır. 
Toplu takım pas ve dripling yaparak  gerekli olan 
sayıyı elde etmeye çalışırlar. Belirlenen sayıya ula-
şıldığında yada skor olarak birbirine üstünlük kuran 
takım oyunu kazanır. 

Anahtar Noktalar

Antrenör oyuncuların toplu ve topsuz aldatmaları-
na dikkat etmelidir. Kaçan oyuncuların her birinin 
tempo düşürmeden oyuna dahil olması gözden ka-
çırılmamalıdır. Antrenör tarafından oyunlar kuralları 
zorlaştırılarak oyuncuların tepkileri iyileştirilmeye 
çalışılmalıdır.

Varyasyonları

Egzersizlerde yaşa uygun hetbol topu kullanılacaktır. 
Oyuncular için farklı renkte yele kler kullanılabilir.
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Aldatma, savunma oyuncusunun olayın akışı içinde anlık olarak yanlış bir reaksiyon göstermesine neden olan 
ve hücum oyuncusunun da daha kolay bir şekilde savunmayı geçmesine imkan sağlayan her türlü davranışlar 
olarak tanımlanabilir. Aldatma hareketleri toplu ya da topsuz vücudun tamamı veya bir bölümüyle yapılabilir. 
Hentbolda etkili aldatma yapabilmek için tek ya da çift ayakla öne doğru düşüşler ve düşüş sonrasında ani 
yön değiştirmeler önem taşımaktadır. Hentbolda çok önemli bir yeri olan ve savunmayı ya da kaleciyi geçme-
ye yarayan birçok şekli bulunmaktadır (SALMAN, 2017, sf:31).

Çalışmalarımız da çeşitli aldatma tekniklerinin uygulanış biçimleri ve tanımları belirtilmiştir. Her biri tanım 
olarak ve video görüntülerle basitleştirilmiş olarak hazırlanmıştır. Sade ve anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir.

Yapılacak çalışmalara göre farklı pozisyondaki oyunculardan ve görüntülerin anlaşılırlığı açısından o alanda 
daha yetenekli ve fiziki özellikleri daha iyi durumda olanlar göz önünde bulundurulmuştur. Konuların hazır-
lanması ve görüntülerin toparlanması için 7 ay süre belirlenmiştir. Bu aşamada ilk 5 ay konuların toparlanıp 
yazılması, son 2 ay içerisinde de görüntülerin düzenlenmesi planlanmıştır. 

Aldatmalar, doğrudan veya dolaylı olarak oyunun tüm bölümlerinde önemli bir role sahiptir. Doğrudan, oyun-
cuya rakibini hataya zorlayarak ondan kurtulma fırsatı verir. Dolaylı olarak geçme, top sürme, gol atma gibi 
bazı teknikler için bir hazırlıktır (MARCZİNKA, 2016, sf:101). 

Aldatma tekniklerini bencilce kullanmak oyunu önemli ölçüde mahvedebilir, ancak aldatmalar takımın çıkarı-
na kullanıldığında, özellikle de hücumun organizasyonel aşamasında takımın etkinliğini büyük ölçüde arttıra-
bilir (MARCZİNKA, 2016, sf:101).

Günümüzde çeşitli aldatma teknikleri hücumun her bölümünde önemli bir rol oynamaktadır, bu yüzden al-
datmanın gerekliliği tartışılamaz. Teknik bir hazırlık olarak veya taktik bir pozisyon değiştirme olarak aldatma, 
hücumun tüm teknik – taktik unsurlarıyla, özellikle de hedef atış ile yakından ilişkilidir. Ayrıca, herhangi bir 
aldatıcı hareket olmadan oyuncuların etkinliği tahmin edilebilir hale gelebilir, savunmacıların ve kalecinin 
müdahalesini kolaylaştırır, böylece hücumun etkinliğini ortadan kaldırır (MARCZİNKA, 2016, sf:102). 

Dahası, bir oyuncuya yaratıcılık, ustalık ve doğaçlama yetenekleri gibi bireysel yeteneklerini sergileme şansı 
vermenin yanı sıra, aldatmalar oyunu hem oyuncular hem de izleyiciler için daha eğlenceli ve daha muhteşem 
kılar (MARCZİNKA, 2016, sf:102).

Aldatmalar hentbolun içerisinde büyük öneme sahiptirler. Her oyuncunun temelden olarak bu aldatmaları 
vücut hareketlerinin detaylarıyla birlikte doğru tekniklerle öğrenmesi gerekmektedir. Aldatmalar, oyuncu için 
sahanın her noktasında toplu ya da topsuz olarak uygulanmak üzere gerekli olan çalışmalardır. Kaleciden 
başlayarak diğer kaleye atış noktasına kadar topu eline alan her oyuncunun hemen hemen her seferinde 
kullanmaya ihtiyaç duyduğu çalışmalardır. Hentbol oyununu seyir açısından da güzelleştiren ve ilgiyi arttıran 
olgular olarak göze çarpmaktadırlar. 
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Hentbolda Temel Atış Ve Sıçrayarak Atış

ÖZET 

Günümüz hentbolu günden güne hızlanıp gelişmektedir. Bu yüzden temel atış tekniklerinin, sporculara doğru 
kazanım olarak öğretilmesi ve geliştirilmesi hentbol eğitiminde çok önemlidir. Sporculara özgüven kazandı-
ran, sonuca etki eden temel atış becerilerinin, her sporcuya kazandırılması temel prensiplerden biri olmalıdır. 
Bu çalışmanın amacı, hentbolda temel atış çeşitlerini inceleyerek, her geçen gün değişen, gelişen ve hızlanan 
hentbol sporunun içerisinde atış çalışmalarının daha ileri seviyelere getirilmesine katkı sağlamaktır. Araştır-
ma gurubu 14-17 yaş arası, 12 erkek sporcudan oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculardan, bilgilendirilmiş 
onay formları doldurularak alınmıştır. Hentbolda temel atış, sıçrayarak atışlar ve oyun içerisinde savunma 
oyuncularının bireysel ya da takım olarak yaptığı savunmaya karşı yapılacak doğru atış çeşitleri ve egzer-
sizlerin yapılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Yapılan egzersizlerin antrenman bilimi ışığında, yeni 
gelişimlere ve konulara uygun olması hedeflenmiştir. Sporculara bu amaçla 25 egzersiz durarak ve hareketli 
atış çeşitleri geliştirilerek yüksek savunmaların üzerinden veya sürpriz bölgelerde uygulanmalıdır. Hızlı, çabuk 
ve güçlü olan sporcuların antrenmanlardaki atış zenginliği arttırılabilirse, müsabakalarda takımlarına katkı 
sağlayacaktır. Hentbol müsabakası içerisinde etkili kale atışlarının, hücum sayısından daha fazla sonuca, katkı 
sağlayacağı düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Temel Atış, Sıçrayarak Atış

Overarm Shots and Jumping Shots in Team Handball

ABSTRACT

Today’s Team Handball is developing and improving day by day. Therefore, learning and development of basic 
shooting techniques as the right acquisition to the players are very important in the education of handball. 
The basic shooting skills that give self-confidence to players and influence the outcome should be one of 
the basic principles each player need to gain. The purpose of this study is to examine the basic types of 
shooting in handball and make contribution to bring shooting activities to more advanced levels in the sport 
of team handball changing, evolving, and accelerating every day. The sample group was composed of 12 male 
players aged between 14-17 years. The informed consent forms were obtained from the players participating 
in the exercises. This study was an action research concerning basic handball shots, jump shots, types of 
correct shots against defensive players in the game defensing individually or as a team and execution of the 
exercises. The exercises were aimed to be in accordance with new developments and issues in the light of 
the science of training. For this purpose, 25 exercises should be applied in the areas of shot in handball or 
surprise by developing standing and moving shot types. Fast, quick, and powerful players would make con-
tribution to their teams in the competitions if shot diversity is provided during training sessions. It is thought 
that effective shot in the game of handball would contribute to the outcome rather than number of attacks.

Keywords: Team Handball, Overarm Shots, Jumping Shots
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GİRİŞ
Hentbol günümüzde oldukça yaygın olan, dünyada birçok ülkede profesyonel olarak oynanan olimpik bir spor 
olmasıyla beraber ayrıca hentbol, aerobik ve anaerobik yüklenmelerin dönüşümlü kullanıldığı sürat, kuvvet, 
dayanıklılık ve esneklik gibi kondisyonel özelliklerin koordinasyon denge gibi koordinatif becerilerin uyumlu 
bir şekilde etki ettiği bir spor dalıdır. Bu özelliklerin yanı sıra yapısal özellikler ve teknik-taktik oyundaki per-
formansı belirleyen önemli faktörlerdir. 1990’lı yılların sonuna doğru uygulanmaya başlanan değişen oyun 
kuralları ile günümüz hentbolu, geçmişe nazaran daha hızlı oynanan bir oyun haline dönüşmüştür. Çoğunlukla 
kısa süreli, şiddetli hareketler, değişik yönlere yapılan koşular sırasında durma, yön değiştirme ve kısa sürede 
hücum organizasyonları yaparak savunmaya dönme şeklinde oyun devam etmektedir. Fiziksel açıdan bakıldı-
ğında ise bir hentbol oyuncusunun, atletik tipte bir vücut yapısına sahip, oyun kurallarını iyi bilen, müsabakada 
en az hata sayısı ile oynayabilen, motor özelliklerinin yanı sıra teknik-taktik bilgi ve becerisi gelişmiş olan 
bir kişi olması gerekmektedir. Özellikle teknik-taktik becerilerin geliştirilerek üst düzeye çıkarılması; Temel 
atış, sıçrayarak, düşerek, dönerek, bükülü kale atışlarında ve aldatmalar gibi hareketlerin uygulanmasında 
oldukça etkili olmaktadır. Hentbolda kale atışları oyun içerisinde en sıklıkla rastlanılacak olan, kaleye yönelik 
pozisyonların çoğunu oluşturmaktadır. Takım sporcularının bireysel özelliklerinin gelişmesi, takımın başarısını 
etkileyecektir. Atış, hentbolda önemli bir unsurdur. Sporcular kendi gelişimlerini arttırmak ve iyi performans 
sergilemek için atış antrenmanlarına daha fazla zaman ayırmaları gerekmektedir. İyi antrene olmuş bir spor-
cu, müsabakanın her dakikası ve saniyesinde, oyunun gidişatını değiştirecek durumdadır. Bu takımına olumlu 
yansıyacak olup, hücum organizasyonlarının önemi her geçen gün artmaktadır. 

1.HENTBOLDA TEMEL ATIŞ TEKNİKLERİ

1.1.Yüksek Temel Atış
Oyuncunun içeri dalma yolu kapatılmışsa bu atış kullanılır. Sağ el kullananlar için; top iki elle tutulur tek elle 
geriye alınır, vücut ağırlığı sağ ayak üzerinde, atış omuzu hafif bükülü kolla geriye alınır, aynı anda sol ayakla 
öne adım alınarak vücut gerilir. Top, tüm bu hareketlerin uyumu ile kuvvetli olarak el ve parmakları terk eder-
ken vücut ağırlığı sol bacağa aktarılır (BAĞIRGAN, T.1990. s:54).

Şekil 1. Yüksek Temel Atış
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1.2. Kalça Yüksekliğinde Temel Atış
Bel hizasında (koltuk altı) kalça atışının gelişimiyle koltuk altı atış oluşmuştur. Dolayısıyla, temel atış tekniğinin 
bir alternatifi olarak geliştirilmiştir. Hücum oyuncusu, karşı takımın savunma oyuncusunun bel hizası boşlu-
ğundan atışı yapar(MARCİNZKA, 2016, s:115).
Yüksek temel atış tekniği ile aynıdır. Kol ve el durumu omuz değil, kalça seviyesinde ve bükülüdür. Yüksek 
temel atış ile alçak temel atışın yapılmadığı anlarda daha çok savunmanın kollarını kullanırken bulunan boş-
luklardan ya da sürpriz diye nitelediğimiz omuz ve kolun kalça seviyesine inerken yapılan atış çeşididir. Sağ 
elini kullanan sporcunun savunma pozisyonuna göre kaleye uzak bir bölgeden atış yapacaksa sol adım önde 
destek alarak, eğer kaleye yakın ise ayakların pozisyonu yan yana olup, omuz dairesel rotasyon ile aşağı bel 
seviyesine inerken bilekten atış gerçekleştirilebilir.

Resim 2. Kalça Yüksekliğinde Temel Atış (MARCZİNKA. 2016s:115)

1.3.Alçak Temel Atış
Kalça seviyesi altında yapılan bir atış tekniği olup, vücudun üst kısmı yana daha fazla bükülmüştür ve kolun 
alt kısmı dirsekten aşağısı yere daha yakındır. Bilek ve parmaklar topun arkasında top kaleyi görecek şekilde 
dirseğe verilen güç ile beraber kaleye atış gerçekleştirilir. Oyunun sıkıştığı anlarda savunmada uzun ve fizik-
sel üstünlüğü olan takımlara karşı önceden çalışılarak yapılabilecek atış tekniğidir. Atış yapan sporcu esnek 
olmalı kolun açılımı uygun pozisyonda atışı gerçekleştirmelidir. Savunmanın üstten gelecek bir atışa odakla-
nırken yapılacak alçak temel atış sonuca gidecek atış olacaktır.

Şekil 3. Alçak Temel atış (http://genderi.org/top-atma-tutma.html),Erişim Tarihi: 10.11.2018 
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1.4. Yana Bükülü Atış
Temel atışının devamında olup kaleye atış açısını arttırmaktadır. Oyuncu savunma yapan sporcunun tersi 
yönüne bükülerek atışını gerçekleştirir (MARCZİNKA. 2016, s:113).

Resim 4. Yana Bükülü Atış (MARCZINKA, 2016, s:114)

2. Temel Atış
‘’Kol üstü atış, hentbolda en basit ve en yaygın atış tekniğidir ve oyuncuya atış yapan kol tarafından “savunma 
oyuncusunun” omzunun üstündeki kaleye doğrudan atış yapma imkanı verir.

Teknik olarak uygulanması esasında, insanın doğal atma hareketinden doğmuş olan bu hareket, günümüzde 
bir hentbol topu ile gerçekleştirilir. Bu nedenle, kol üstü atış, diğer atış tekniklerinin temel modeli olarak kabul 
edilebilir.

Hazırlık faaliyeti öncelikle oyun durumuna ve savunmayla olan mesafeye bağlıdır. Üç adımda açı oluşturmak 
pratiktir, bu durum atışın gücünü önemli ölçüde artırır, ancak bir veya iki adımda ve hatta temel konumdan 
da bu atış gerçekleştirilebilir. Topun atış pozisyonuna hazırlanması, adım sayısına bağlı olarak, sağ veya ikinci 
sol adımda düz veya kavisli bir yol izleyerek gerçekleşebilir. Fırlatma işlemini gerçekleştiren kolu takip eden 
gövde geri çekilir ve bunun sonucunda oyuncu atışa hazırdır(Resim:5a).

Atış pozisyonunda oyuncu, öne sağlam şekilde yerleştirilmiş sol bacakla sabit bir enine duruş pozisyonunda-
dır. Ön bacak derin bir şekilde bükülür ve sağ bacak, üzerinde vücut ağırlığının çoğuyla birlikte, sadece hafifçe 
eğilip, gövde düz tutulur. Böylece sol kol vücudun önünde doğal olarak gevşek iken, sol omuz atış yönüne 
bakar. Atış işlemini gerçekleştiren kol, topu omzun üstünde ve başın arkasında tutar, böylece alt ve üst kollar 
yaklaşık olarak dik açılarda olur (Resim: 5 b).

Atış hareketi, ayağın topun üzerinde dışarıya doğru döndüğü sağ topukla başlar ve bunun sonucunda, kalçalar 
atış yönüne bakacak şekilde bükülerek bir yay şekli oluşturur. Kalçanın bükülmesiyle omuz dinamik olarak 
öne doğru çeker ve bunu dirseğin ve ardından bileğin sıralı silkme hareketi takip eder. Son olarak, el ve par-
maklar ileriye doğru hareket ederek son gücüyle topa yönünü verir(Resim: 5 c).

Atma işlemi sırasında gövde geri döner ve yavaşça ileri hareket eder, böylece vücut ağırlığını ön bacağına 
aktarır. Sağ bacak yerde durur ve ayağı döndürerek, oyuncuya ekstra destek vererek atış yönüne doğru 
kaydırılır. Atış işleminden sonra, sol bacağın yanına gelen sağ bacak, vücut pozisyonunun ileri doğru hareket 
etmesini engellemek için sıkıca sabitler(Resim: 5 d).
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Kol üstü atış, her ne kadar temel pozisyondan veya temel hareketle hazırlanmış bir atış pozisyonundan atış 
gerçekleştirmek için en pratik yol olsa da, oyuncuya koşarken hızlı ve beklenmedik bir gol atışı sağlayan bir 
tür atış tekniği geliştirilmiştir. Bu durumda, oyuncu uygun bir fırlatma pozisyonu oluşturmaz, onun yerine koş-
ma ritmine göre topu hızlı bir şekilde atış için hazırlar ve ardından sadece dinamik omuz ve kol hareketlerini 
kullanarak atış hareketini gerçekleştirir. Hücum oyuncusunun, standarttan farklı olarak, atış yaptığı koluyla 
aynı taraftaki ayağı üzerinde adımlarken atış yapması durumunda, bu kol yukarıda atış açısının farklı olmasına 
sebep olur ve atış verimliliğini arttırılabilir.

Bu durumda, hücum oyuncusu, karşı karşıya kaldığı savunma oyuncusunun deneyimini ve beklentisini ön gö-
rür: hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun gecikmeden reaksiyon göstermeye mecbur olması ve hücum 
oyuncusunun tekniğinin tüm aşamalarını yerine getireceğini varsayarak, bilinen bir hareket sırasını takip et-
mesi gerektiği gerçeğinden yola çıkarak, savunma oyuncusunun açığından faydalanmaya çalışır. Bu nedenle, 
hücum oyuncusu savunma oyuncusunun müdahalesini azaltmak için, mümkün olan en kısa yolu izleyerek, 
hızlı bir şekilde pozisyon alır.

Bununla birlikte, atış pozisyonu için yapılan kısa hazırlık, atışın temel olarak geriye doğru sallanan atış koluyla 
sınırlandırılmış olması nedeniyle atış için gerekli gücü elde etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle oyuncu, sağ 
ayağıyla adımlarken topu göğüs alanından getirerek başının yanından ve arkasından atış pozisyonuna hazır-
lar’’(MARCZİNKA. 2016, s:154).

Resim 5. Sol Adım Temel Atış (MARCZINKA, 2016, s:110)

Resim 6.Çift Adım Temel Atış(MARCZINKA, 2016, s:112)
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Resim 7. Sağ Adım Temel Atış (MARCZINKA, 2016, s:111)

3.HENTBOLDA KALE ATIŞLARI
Kaleye doğru her geçiş bir kale atışı ile tamamlanır. Kaleye yapılan bütün atışların esasını “temel atış” oluş-
turur. Uygulamada, atışı yapan kol elden daha önde tutulmalıdır. Oyuncu bulunduğu pozisyona ve becerisine 
göre bir kaleye atış şeklini seçer. Koşarak yapılan temel atışın yanı sıra, sıçrayarak atış ile düşerek (daha doğ-
rusu öne doğru sıçrayarak) atış uygulanabilir. Atışların en önemlisi sıçrayarak atış olup, yukarıya veya uzağa 
yönelmiş olabilir ve hızlı veya geciktirilmiş şekilde yapılabilir(BAĞIRGAN, 1990,s:53).

Yükseğe sıçrayarak gecikmeli atışı yapan hücum oyuncusu, topu karşısındaki savunmanın üzerinden kaleye 
doğru atar. İçeriye doğru uzanarak yapılan sıçrayarak atış, kaleye olan mesafeyi kısaltır ve kanatlardan yapı-
lan atışlarda atış açısının uygun olmasını sağlar(BAĞIRGAN, 1990, s:53).Öne doğru sıçrayarak yapılan atış, daha 
çok kaleye yakın mesafeden yapılan atışlarda uygulanır. Bu atış genelde vücudun döndürülmesi sonucunda 
yapılır (BAĞIRGAN, 1990, s:53).

3.1. Sıçrayarak Atış:
Sıçrama atışı hentbolun en karakteristik tekniğidir. Koşma, sıçrama ve atış yapma gibi temel hareket unsurla-
rını bir araya getiren sıçrama atışı, hentbolda gizlenmiş sınırsız hız, beceri ve bireysel atış olanaklarını ortaya 
koymaktadır. İskandinav oyuncuların yerden atış açısını arttırmak için geliştirdikleri bu atış tekniği hızla etkin 
bir hale gelerek ve bu oyundaki en başarılı gol atma tekniklerinden biri olmuştur.

Bu atışın teknik uygulaması her ne kadar sıçrayan oyuncunun havadaki blok üstü atış hareketi ile birleş-
tirilmesi gerektiğinden zorlaşsa da, savunma bloğunun üstünden yapılan atışlar için mükemmel sonuçlar 
oluşturmaktadır. Savunmanın üstünden sıçrayarak yapılan atışlarda savunma oyuncularının müdahaleleri 
geçilebilir. Aynı açıda kapalı vaziyette bulunan savunma blokları bu atış yoluyla aşılabilir.

Sıçrama atışı için pozisyonartırmanın önemi daha da artar çünkü oyuncunun sadece sıçrama için değil aynı 
zamanda atış için de güç kazanması gerekir. Bu nedenle, savunma oyuncusu ile aradaki mesafenin izin verdiği 
ölçüde, pozisyon oluşturmak için üç adımdan faydalanmak uygun olacaktır.

Temel konumundaki oyuncu hareketine sol ayağıyla adımlayarak veya koşarak başlar, topla birlikte yapacağı 
ilk adımı sol ayakla yapacak şekilde topu yakalar. Bir sonraki adımda, oyuncu yatay pozisyonunu dikey olarak 
değiştirmeye hazırlanır. Böylece, ağırlık merkezini düşürürken, sağ bacağıyla ileriye doğru uzun ve diyagonal 
bir adım atar.
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Bu düşük pozisyondayken son sol adımın iki yönlü bir rolü vardır: denge oluşumunu etkili bir şekilde yapmak 
ve sıçrama için hazırlığı tamamlamak. Bu nedenle oyuncu, sağ bacağını arkaya doğru sürükleyerek, sol baca-
ğıyla ileriye doğru uzun bir adım atar ve kendini güçlü bir şekilde destekler(MARCZİNKA, 2016, s:116).

3.1.1.Hentbolda Sıçrama:
Hentbolda en çok kullanılan hareket tekniğidir. Sıçrama yüksekliği adımlama tekniğinin uygulanması sonra-
sında alınan en son adımla birlikte kasların patlayıcı bir biçimde kasılması sayesinde yerden yükselerek en üst 
noktaya ulaşılmasıdır(ÇELİKSOY,2017,s:28).

3.1.2. Sıçrayarak Atış Teknik Analizi
“Sıçrayarak atış tüm vücudun yüksek koordinasyonunu gerektiren özel bir atış tekniğidir. Hareket kendi içeri-
sinde adımlama, sıçrama, vücudun pozisyonu, atış kolunun hareketi ve yere iniş olmak üzere beş ayrı bölüm-
den oluşmaktadır” (ÇELİKSOY, 2017, s:27).

Takım sporlarında yüksek performans düzeyine erişmek teknik, taktik, kondisyon ve koordinasyon gibi birçok 
faktöre bağlıdır (BAUMBERGER, 1998, s:51). 

Hentbol oyun kurallarının değişmesi ile daha hızlı oynanan bir oyuna dönüşmüştür. Kısa süreli hücum ve 
savunma organizasyonlarını içeren hızlı ve şiddetli hareketler içermektedir (AKAN. 2006, s:7).  Bu hareketlerin 
maç boyunca devamlı yapılabilmesi ve sporcunun daha hızlı ve iyi dinlenebilmesi, fizyolojik olarak aerobik 
kapasiteye bağlıdır (BAUMBERGER, 1998. s:58; ALEXANDER ve BORESKİE, 1989. s:76-82). Hentbolda kale atışı 
teknikleri, öncelikle ayrı bir beceri olarak ele alınmaktadır (AKAN. 2006, s:9). 

İlk olarak, sıçrayan ayağın topuğu vücudun ileri hareket etmesini durdurmak için zemine basarken, daha son-
ra oyuncu ayağının tabanı üzerinde ivmelenir ve parmaklar yerden en son ayrılacak şekilde kendini iter. Kolun 
hareketi ve yukarı ve dışarı yönde salınan sağ diz sıçrayan ayağın basıncını ilk başta artıracak, daha sonra 
da azaltacak şekilde sıçramanın yukarıya doğru çıkmasına yardımcı olur. Atlayışla eş zamanlı olarak, oyuncu 
topu atış yapacağı kolla omzunun üzerinden düz veya dairesel bir yolda yukarı kaldırarak fırlatma pozisyonu-
na hazırlar. Kol salınırken gövde harekete katılır ve bunun sonucunda oyuncu fırlatmaya hazırdır(Resim. 8 a).

Atış konumunda, oyuncu havada olup, sol bacağını uzatır ve sağ bacağını hafifçe büker ve dışarıda tutar. Göv-
de düz tutulur, sol omuz çekim yönüne bakacak şekilde çıkar ve sol kol omuz seviyesinde gövdenin önünde 
gevşektir. Gövdeden uzaklaşan el bileğiyle atış yapan kol, topu, üst ve alt kolların yaklaşık olarak dik açılarda 
olacağı şekilde tutar(Resim. 8 b).

Atış hareketi, sıçramanın en yüksek noktasında, sağ bacak geriye ve aşağıya doğru atılarak başlar ve bir yay 
şekli oluşturmak için kalçaları atış yönüne çevirir. İleriye doğru hareket eden sağ kalça omzu çeker ve bunu 
dirseğin ve bileğin sıralı silkme hareketi takip eder. Gövde öne doğru eğilir ve bir sallama hareketi ile topa 
ekstra güç verilir. Parmaklar da kaleye gitmesi için topa yön verir(Resim. 8 c).

Atış tamamlandıktan sonra, atış yapan kol ileriye doğru tüm gövdeyi takip eder ve sıçrama ayağı yere inmek 
için aşağı doğru hareket eder. Önce ayak parmakları yere temas eder, sonra oyuncunun ayak tabanı yere 
yerleşir. Bu arada, ayak bileği, diz ve kalça yavaşça bükülen bacağın bir yay gibi hareket ederek yere basma 
etkisini hafifletir(Resim. 8 d).

Diğer bacak ileri doğru hareket eder ve kalan basıncı devralarak ve vücut dengesini korumaya yardımcı ola-
rak küçük bir ritim farkıyla yere basar’’(MARCZİNKA, 2016, s:117).
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a. Vücudun Pozisyonu:
‘’Topa sahip olup adımlama hareketine geçildiği anda koşu hareketinin yönü doğrultusunda koşu sürati arttırı-
larak alınan son adımla birlikte sıçramaya geçilir. Vücut dik sağ ayak dizden bükülü ve sağ diz sağ diz vücudun 
sağ yanına alınmış olup bacağın üst bölümü ile vücut arasında 90 derecenin biraz üzerinde bir açı oluşturmuş 
konumdadır. Vücut sırt kaslarının yardımıyla bir yay oluşturulur. Vücudun geriye doğru yay pozisyonuna alın-
ması sonrasında, başta karın kasları olmak üzere gövdemizin ön bölümünde yer alan tüm kaslarımız, omuz 
ve kol kaslarımızla koordineli bir şekilde öne doğru hızla kasılmasına eşlik ederek topun süratle kaleye doğru 
fırlatılışı gerçekleşir”(ÇELİKSOY, 2017, s:29).

b. Atış Kolunun Hareketi:
‘’Hentbolda sıçrayarak atış esnasında kolun hareketi, topun çift el ya da tek elle sahip olunması ile başlar. 
Topa sahip olur olmaz top tek elle atış kolu tarafına aktarılarak bel hizası seviyesinde vücudun yan tarafından 
geriye doğru alınır. Bu esnada atış kolu dirseği doğal açıklıkta olup top parmaklarla sıkı sıkıya kavranmış el 
ayası yere bakar konumdadır. Sıçrama ile birlikte vücut dik konumunu koruyarak yerden yukarı doğru yük-
selirken sağ bacak dizden bükülü olarak vücudun sağ yanına doğru açılır. Bu hareketle eş zamanlı olarak 
atış kolu vücudun gerisinden yukarıya doğru getirilerek başın üstünde bir yüksekliğe kadar alınır. Topun baş 
üstüne alınması ile vücut yay şeklinde geriye gelmesi aynı anda gerçekleşir. Atış kolunu topu ileriye doğru 
atma hareketine parmaklar, omuz ve el hareketi koordineli olarak eşlik eder. Bu fırlatma hareketiyle beraber 
atış kolu bir müddet topu takip ederek içe doğru savurma hareketini sürdürür ve vücudun önünde bel seviyesi 
hizasında hareketini tamamlar” (ÇELİKSOY, 2017, s:29-30).

c. Yere İniş:
‘’Sıçrayarak atış sonrası top elden çıktıktan sonra kalçanın hafifçe geriye alınması doğal olarak, dizlerin vücu-
dun önünde kalmasına ve diz ekleminde hafif bir bükülmeye neden olur. Sıçramanın en tepe noktasından yere 
doğru inişe geçildiğinde ayak bilekleri oldukça rahat bir pozisyonda ayak parmak uçları üzerine iniş yapılacak 
bir konuma getirilmiş durumdadır”(ÇELİKSOY. 2017, s:30).

Resim 8.Sıçrayarak Atış (MARCZINKA, 2016, s:117)

3.1.3.Atış Kinematik Analizi
‘’Hentbolda kale atışı teknikleri, öncelikle ayrı bir beceri olarak ele alınmaktadır. Birçok sportif müsabaka sırasında 
kullanılan temel atış hareketi, tüm segmentler arasında etkileşim, koordinasyon ve yüksek sportif beceri gerektirir. 
Hareket sırasında uygun olmayan mekaniğin kullanılması ekstremitenin diğer bölümlerinde fazladan stres olmasına 
neden olacaktır. Üst ekstremite, çok hızlı ivmelenen ve yine çok hızlı bir biçimde ivmesini kaybeden açık kinetik zincir 
olarak karakterize edilir. Enerji transferinin büyük vücut bölümlerinden daha küçük vücut bölümlerine bu şekilde hızlı 
aktarılması üst ekstremite özellikle omuz ve dirsekteki yumuşak dokularda yaralanmaya neden olacaktır. Wit ve Eliasz 
(1990), gövdenin rotasyonu ile distalsegmentlerin (kol, ön kol, el bileği) rotasyonu arasındaki ilişki ve atış hızının kale atışı 
tekniğinin oluşmasında en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirtmektedir.
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Atış hareketi, her ne kadar ayağın yer ile temasında başlayıp topun elden çıkmasına kadar devam eden geniş 
bir kinetik zincir oluştursa da, hareketi yönlendiren meydana gelen kuvveti topa aktaran, üst ekstremitedir. 
Bu nedenle kolun boşlukta aldığı pozisyonu belirleyen omuz, dirsek, el bileği eklemleri, kol, ön kol ve el seg-
mentlerinde açığa çıkan kinetik ve kinematik veriler, atışta isabetliliği sağlayan önemli faktörler olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Bir başka ifade ile golün oluşması için hedefe yapılan atışın kinetik ve kinematik özellikleri 
önem kazanmaktadır. Zira kale atışı anında segmentlere ait atış kuvveti ve hızının miktarı, golün oluşması için 
gerekli seviyeye ulaştırılamadığı zaman kaleci kolaylıkla topu bloke edecektir. Bu durumda, yapılan atış ama-
cına ulaşamayacak yani gol gerçekleşmeyecektir. Bu, şüphesiz müsabaka şartlarında hücum yapan taraf için 
istenmeyen bir sonuçtur. Bunun yanı sıra hareket hızının artması isabetliliği olumsuz yönde etkileyeceğinden 
açığa çıkacak olan kinetik ve kinematik verilerin, maksimal altında bir değerde olması da isabetlilik açısından 
avantaj sağlayacaktır (ÇETİN, 2007, s:10).

 Şekil9. Sıçrayarak AtışKinematikAnaliz (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3737958/), 
Erişim Tarihi: 10.11.2018 

3.2. Sıçrayarak Yana Bükülü Atış
 Sıçrayarak bükülü atış temelde, sıçrayarak yapılan atışların havada gerçekleştirilen bir kombinasyonudur. Bu 
teknik genelde sahanın arka kısmında aynı tarafta bulunan oyuncuların atış kollarına karşı rakibin savunma 
yapan oyuncusundan kurtulmak için uygulanmasıyla gerçekleşir.

Atış oyuncusunun, alanını genişletmek amacıyla vücudunu atış yaptığı kolunun zıt yönüne doğru bükülerek 
savunma oyuncusundan kurtulmayı denediği bir atış şekli olup kol üstü atış türünden geliştirilmiştir (MARC-
ZİNKA, 2016, s:118).

Resim 10. Sıçrayarak Yana Bükülü Atış (MARCZINKA, 2016s:118)
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3.3.Çift Adım Sıçrayarak Atış
Bu esasen sıçrama atışlarının, yani havada yapılan eğimli atışların bir birleşimidir. Yükselme ve atışda gerekli 
gücü elde etmek için, hücum oyuncusu ağırlık merkezini düşürür ve iki kolunu da aşağıya doğru salar, vücut 
heriki bacağından iterken, atış kolunu arkadan vücudun önüne fırlatır. Havada, tüm vücut uzanır, sonra oyun-
cu topu serbest bırakır(MARCZİNKA, 2016, s:154).

Resim 11. Çift Adım Sıçrayarak Atış (MARCZINKA, 2016, s:119)

3.4. Kanat Atışı
Kanat atışı, düşüş ve uzun atlama atışlarının bir kombinasyonudur ve her iki tekniğin de avantajlarını birleş-
tirir. Oyuncu sıçrayarak içeri atış yaparken savunmadan uzaklaşarak savunmanın müdahale etme fırsatını 
azaltırken aynı zamanda kaleye yatay atış acısını da arttırır. Teknik olarak uygulanması kolay olmamasına 
rağmen atışın etkinliğini önemli ölçüde yüksektir. Bunun yani sıra çok estetik ve muhteşem bir tekniktir.

Resim 12. Sol Adımla Sıçrama (MARCZINKA, 2016, s:134)
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Resim 13. Sağ Adımla (Ters Ayak) Sıçrama (MARCZINKA, 2016, s:135)

3.5.Havada Bükülü Kol Atışı
Diğer bir deyişle yarım atış, atış açısını arttırmak ve gol pozisyonuna yaklaşmak için kanat oyuncularının 
kullandığı karakteristik bir tekniktir ve sahanın kenar bölgesinde atış koluyla hücum eden oyuncu tarafından 
avantaj sağlamak için kullanılır. Bu atışın avantajı kanat oyuncusunun atış sırasında topla birlikte yarım daire 
seklinde bir kol hareketi yapması ve kendi tercihine bağlı olarak geciktirebilmesi, kalecinin üstüne doğru 
giderek de gol şansını yakalar.

Resim 14. Havada Bükülü Kol Atışı (MARCZINKA, 2016, s:136)

3.6.Aşırtma Atış
Kaleye yakın bir gol sansı olduğunda ve genellikle kalecinin tüm kaleyi kapsayacağı durumda pozisyon gelişir. 
Böylece sert bir şut için, fırsat azaltılmış olsa da kalecinin üzerinden topu filenin içine atmak için mükemmel 
bir şans doğar(MARCZİNKA. 2016, s:137).

Sporcuların kaleciye yakın bir pozisyondan dirsek ve bilek desteği ile kalecinin üstünden kaleye bombeli inen 
görselliği ile seyircinin devamlı aradığı atış çeşididir. Kalecinin kaleyi terk ettiği (öne çıktığı) anda kullanılan 
bu atış tekniği, sporcu sıçradıktan sonra kalecinin pozisyonuna göre havada veya yere inerken değişik po-
zisyonlarda kullanılabilir. Günümüz hentbolunda müsabaka içerisinde görselliği ve seyir zevkini arttırmak için 
yapılan bireysel hücum organizasyonlarından biridir.
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Şekil 15. Aşırtma Atış (MARCZINKA, 2016, s:137).

3.7.Volley(Tata) Atış:
Volley(Tata) atış esas olarak iyi bilinen bir gol atma şeklidir. Çünkü havada atma, hareketin yüksek sıçranma-
sıyla gerçekleştiği bilinmektedir. Fakat oyuncu topu almadan hazırlık yapar ve yükseğe sıçrayıp topu havada 
yakaladıktan sonra kaleye doğru atışını gerçekleştirir(MARCZİNKA, 2016, s:138).

Resim 16.Volley (Tata) Atış (MARCZINKA, 2018, s:138)

3.8.Arkadan Atış
Hücum oyuncularının müsabaka esnasında skor üstünlüğünü yakaladığı zamanlarda kaleye yakın mesafe-
lerden şov amaçlı yapılan atış çeşididir. Hücum oyuncusu dengesini kaybedip yer düşerken de elinden topu 
çıkarması gerekirse bu atışı uygulayabilir. Kolun arkadan gelerek kaleye yönelik topun kaleye atılması ile son-
lanır. Oyuncuların kontrolsüz düşme anında topu elden çıkarması durumunda uygulayabildiği atış çeşididir.

3.9. Çevirme Atışı
Topu fırlatırken döndürmek hızlı gelişen bir gol atma trendidir ve oyuncuya yakın mesafeden ve kenar atış 
alanlarında gol atma şansı oluşur. Temel olarak 7metre çizgisin de duran, 7 metre atışı yapacak veya kale 
sahası üzerinde sıçrayan oyuncu gol atışını yavaşlatmak, uzun süre bekletmek için atış sırasında topu saat 
yönünde ve ya saat yönünün tersine döndürür. Böylece top, kalecinin etrafında dönmesiyle yatay bir dönüş ile 
yeniden yükselir(MARCZİNKA, 2016, s:139).
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Resim 17. Çevirme Atışı (MARCZINKA, 2016, s:139)

YÖNTEM

Sıçrayarak Atış, Temel Atış ve Kale Atışı çalışmalarında sporcu performansının iyi hale getirilmesi ve kaleye 
yönelik çalışmaların daha verimli olabilmesi için 25 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış 25egzersiz görsel 
olarak sunulmuştur.

Araştırma Grubu Özellikleri
Bu çerçevede 14-17 yaş gurubundaki sporcuların hentbolda sıçrayarak atış tekniklerinin geliştirilmesi amacıy-
la saha çalışması örnekleri incelenmiş ve uygulamalar düzenlenmiştir.

Hentbolda Kale Atışı, Sıçrayarak Atış, Temel Atış uygulamaları, haftanın 5 günü antrenman yapan 12 erkek 
hentbolcu ile 3 haftalık antrenman süreci içerisinde gerçekleştirilmiştir. Antrenmanlar spor salonundaya-
pılmıştır. Antrenman gurubunun teknik kapasitesi yüksektir. Sporculardan veli izin, onay formları düzenlenip, 
alınmıştır. Salonda antrenman destekleyici araç, malzeme vemateryaller kullanılmıştır. 

Araştırma Modeli
Bu araştırma bir aksiyon araştırmasıdır. Aksiyon Araştırması, geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa 
göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araş-
tırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; aksiyon 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, “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,s:27-28; GÖKÇE ve ÇUKURÇAYIR, 2006, s:27).
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BULGULAR

AO1-13 TEMEL ATIŞ EGZERSİZLERİ

A 01 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar Oyuncular kazanılan topu aldıktan sonra top sürerken kaleye ve sa-
vunmaya bakıp atışını gerçekleştirmelidir.

Açıklama

Hücum oyuncuları ve kanat bölgesinde bulunan savunma oyuncula-
rı, aynı anda hareketlenir. Top süren hücum oyuncusu kaleye doğru 
giderken savunma oyuncusuna karşı atışını uygular. Temel atış ile 
kaleye doğru atışını gerçekleştirir. Devamında ise orta ve sağdaki 
topları kullanarak atış yapar ve 3 atış kullanır. 

Şekil: A 01 Sol Adımlı Temel Atış Egzersizi
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A 02 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar
Oyuncu pası verdikten sonra o hızla slalom yaparken hızını kontrol 
etmeli, sıçrama engellerini dengeli bir şekilde geçip atışa odaklana-
bilmelidir.

Açıklama

Kasa üzerinde oturan oyuncunun elinde top vardır. Oturur vaziyette 
antrenöre pas verdikten sonra huniler arasında slalom yapar, antre-
nörden top alıp engellerin üstünden çift ayak sıçrayarak atış yapaca-
ğı bölgeden atışını kullanır. Temel atış pozisyonuyla bitirir.

Şekil: A 02 Yüksek Temel Atış Egzersizi



167

Hentbolda Kale Atışı - Temel Atış - Sıçrayarak AtışBireysel Hücum Teknikleri

HE
NT

BO
L

A 03 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar Oyuncu bank üzerinden yere top sektirme yapabilmeli, pası antrenöre verip 
kaleye dönüşüyle ve doğru adımlama ile beraber atışını uygulayabilir.

Açıklama
Elinde top olan oyuncu top sürerek bank üzerinden geçiş yapar. Sıçrayıp 
yere indikten sonra antrenöre pasını verip huni etrafından kaleye yönelip 
topunu tekrar alıp temel atışını gerçekleştirir.

Şekil: A 03 Sağ Adımlı Temel Atış Egzersizi
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A 04 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar
Oyuncu merdiven adımlaması yaparken kontrollü gelmeli pası ver-
dikten sonra takla dikkat edilmeli toparlanılmalı atış gerçekleştiril-
melidir.

Açıklama
Merdiven üzerinde hareketlerini uygulayan oyuncu merdiven bittik-
ten sonra 9 metre üzerinde bekleyen antrenöre pas verip, öne takla 
atıp tekrar antrenörden topu aldıktan sonra temel atışını uygular.

 
Şekil: A 04 Sol Adımlı Temel Atış Egzersizi
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A 05 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar
Topla beraber yükleme yaparken pası verip tekrar atış pozisyonunu 
alması gerekmektedir. Kayma adımları ve koşu ritmini yükleme ya-
pan oyuncuya göre ayarlamalıdır.

Açıklama

Top sürerek  kaleye doğru yükleme yapan oyuncu pasını verir, or-
tadaki hücum oyuncusu yüksek temel atış gerçekleştirir. Pas veren 
oyuncu atış pozisyonu için ortaya geçer.Koşu ve kayma adımını ku-
lanır.

Şekil: A 05 Sağ Adımlı Temel Atış Egzersizi
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A 06 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar
Pası veren oyuncu savunma oyuncusuna yapacağı aldatmanın de-
vamında top alıp atış pozisyonuna girer. Burada aldatma yaptıktan 
sonra, topu alıp en kısa sürede atışını uygular.

Açıklama
Hücum oyuncusu antrenöre pasını verdikten sonra, savunma oyun-
cusuna, topsuz aldatma yaparak, antrenörden top alıp hızlı bir şekil-
de temel atışını gerçekleştirir.

Şekil: A 06 Sağ Adımlı Temel Atış Egzersizi
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A 07 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar
Antrenör topu hızlı, erken gelen oyuncuya vermeli ve yakın mesafe-
den de alabilir. Sporcu en doğru kararı verip top sürmeden sonuca 
gitmeye çalışmalıdır.

Açıklama
Step tahtasında sıçrama yaptıktan sonra antrenörün düdüğüyle be-
raber hareketlenip, top almak için hızlanırken, antrenör topu kime 
verdiyse oyuncu atışını kullanır.

Şekil: A 07 Kalça Yüksekliğinde Temel Atış Egzersizi
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A 08 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar
Oyuncu halkalar üzerinde dengeli bir şekilde sıçramalı, adımlama 
yaparken en doğru kararı verip topu sürerek sonuca gitmeye çalış-
malıdır.

Açıklama

Çift ayak halkanın üzerinde sıçrama yapan oyuncu önce sol, sonra 
sağına, sonra önüne, sonra soluna, bu şekilde kaleye yönelerek 
sırçama bittikten sonra, top hakimiyetiyle beraber temel atışını 
uygular.

Şekil: A 08 Yüksek Temel Atış Egzersizi
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A 09 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar Sporcu geri adımlama yaparken, kontrollü gelmeli topla hareketlenip 
alçak atış uygulamasını yapar.

Açıklama
Durduğu pozisyondan ger geri gelerek, huni etrafından dolaştıktan 
sonra savunma oyuncusundan aldığı topla kalça seviyesi temel atı-
şını kullanır.

Şekil: A 09 Çift Adımlı Temel Atış Egzersizi
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A 10 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar Sıçramalarda vücudun pozisyonu kaleye doğru olmalı, doğru pozis-
yon almalı ve atışını gerçekleştirmelidir.

Açıklama Halkalar üzerinden uzun sıçramalar yapan oyuncu  son halkadan 
sonra  topu yere  vurup kalça seviyesi atışını uygular.

Şekil: A 10 Kalça Yüksekliğinde Temel Atış Egzersizi
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A 11 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar Çalışma yüksek tempoda başlayarak son atışını kullana kadar oyuncu 
temposunu düşürmez. Atışlar isabetli olmalıdır.

Açıklama
Sağ ve solunda antrenör bulunan oyuncular sırayla kaleye alçak te-
mel atış gerçekleştirirler. Beş top attıktan sonra yer değştirerek ça-
lışmaya devam ederler.

Şekil: A 11 Alçak Temel Atış Egzersizi
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A 12 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar Öne hareketlenip, geriye gelen oyuncu kaleye doğru hızını artırır yedi 
metre bölgesi üzerinden atışın yapar.

Açıklama

Antrenöre pasını verip, huniler etrafında slalom yaptıktan sonra geri 
adımlarla gelip, kaleye yönelerek antrenörden aldığı topla yana bü-
külü atış gerçekleştirir.

Şekil: A 12 Yüksek Temel Atış Egzersizi
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A 13 Temel Atış Egzersizleri

Amaç Temel atış çalışmalarının uygulanabilmesi.

Dikkat edilecek noktalar Bacaklar yüksek çekilirken, atış kolu havada engel üzerinden geçişler 
yapılır. Son adımdan sonraki atış pozisyonuna girer.

Açıklama
Topla başlayan hücum oyuncusu engeller üzerinden önce sol adım 
sonra sağ adım basamaklama ile geçerken son engelde son adımda 
sol ayağını koyarak yana bükülü atışını gerçekleştirir.

Şekil: A 13 Yana Bükülü Temel Atış Egzersizi
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B01-12 SIÇRAYARAK ATIŞ EGZERSİZLERİ

B 01 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar
Kenar bölgelerden çıkan oyuncu, kaleciden alış zamanlamasını dikkat 
ederek atış aldatmasını yaptıktan sonra pası verip bekleyen oyuncu 
atışını gerçekleştirir. 

Açıklama

Kanatlarda bulunan hücum oyuncuları ikili gurup halinde çıkarak 
kaleciden aldıkları topla kaleye doğru giderek kaleye şut aldatması 
sonucunda pas alan oyuncu sıçrayarak atışını gerçekleştirir.

Şekil: B 01 Sıçrayarak Atış Egzersizi
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B 02 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar
Pası veren oyuncu aldığı topla kaleye bakarak engelin üzerinden at-
layış zamanlamasını doğru hesaplayarak atışını gerçekleştirir. Hızını 
kesmeden sonuca gitmeyi düşünmelidir.

Açıklama
İki farklı gurup yapılan çalışmada antrenöre pası veren hücum 
oyuncusu tekrar alıp uzun ip üzerinden sıçrayarak atışı yapar. Topu 
aldıktan sonra hızlı ve hareketli olmalıdır.

Şekil: B 02 Sıçrayarak Yana Bükülü Atış Egzersizi
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B 03 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar Top sürme devamında terse hareketlenip yön değiştirebilmelidir.Sa-
vunma üzerinden kaleye bakarak atışını gerçekleştirmelidir.

Açıklama
Top sürerek huniye doğru soluna top süren oyuncu antrenöre pas 
verip kaleye doğru koşu adımıyla hızlandıktan sonra top alıp savun-
ma üzerinden sıçrayarak atışını gerçekleştirir.

  Şekil: B 03 Sıçrayarak Atış Egzersizi
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B 04 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar Oyuncu bank üzerinden geçişlerde adımlara dikkat etmeli, aldatma-
nıntersine ,kaleyi karşısına alacak şekilde atışını uygulamalıdır.

Açıklama

Elinde topla başlayan oyuncu antrenöre pası verip bank üzerinden 
atlayıp tekrar antrenörden topu alıp sıçrayıp yere çift ayak basarak 
aldatma yaptıktan sonra atışını sıçrayarak uzak köşeye kullanmaya 
çalışır.

Şekil: B 04 Sıçrayarak Atış Egzersizi



182

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

B 05 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar Oyuncu koşarken, dönüşüyle beraber koşu ve atış kolidorunu belirle-
yip atışını uygular.

Açıklama
Kanat bölgesinden çıkan hücum oyuncusu huni etrafından döndük-
ten sonra kaleye doğru hamle yaparken, antrenörden aldığı topu sü-
rerek, sıçrayarak kale atışını uygular.

Şekil: B 05 Sıçrayarak Atış Egzersizi
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B 06 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar Sol ile başlayıp sağ adımla devam edip, son halkadan sonra oyuncu 
kaleyi karşısına alacak şekilde atışını uygulamalı.

Açıklama
Kayma adımıyla başlayıp halkaların içine sol sağ adımını koyan oyun-
cu sona geldiği zaman top sürerek kaleyi karşısına alacak şekilde 
hareketlenip sıçrayarak şutunu çeker.

Şekil: B 06 Sıçrayarak Atış Egzersizi
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B 07 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar
Sıçrmalarda ayak tabanı yere basmalı .Dizler öne yukarı doğru çekil-
meli. Son engelden sonra top sektirerek 7 mt. Çizgisine doğru geçiş 
yapılıp atış gerçekleştirilmelidir.

Açıklama
Engeller üzerinden çift ayak  geçiş yapan oyuncu son engelden sonra 
topu yere  vurup  yedi metre  çizgisine  doğru  kayma yaparak sıçra-
yarak atışını uygular.

Şekil: B 07 Sıçrayarak Atış Egzersizi
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B 08 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar Step tahtaları üzerinden yapılan sıçramalar kısa ve seri olmalı.Son 
engelden sonra tek adımla atışını uygulamalıdır.

Açıklama
Aralıklı duran step tahtaları arasından çift ayak sıçramalar yapan 
oyuncu yere indikten sonra top sürerek kaleye doğru yönelip sıçra-
yarak atışını gerçekleştirir. 

Şekil: B 08 Sıçrayarak Atış Egzersizi
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B 09 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar
Koşu sonrasında trambolin üzerine kontrollü sıçranmasıgerekir.
Trambolin üzerinden topu dengeli alıp yere çift adım basarak atışa 
geçilir.

Açıklama
Oyuncu pası antrenöre verip koşup, trambolin üzerinden sıçradıktan 
sonra, yere inip kaleye doğru hareket ederek antrenörden aldığı top-
la kaleye sıçrayarak atışını gerçekleştirir.

Şekil: B 09 Sıçrayarak Atış Egzersizi
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B 10 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar
Parmak ucunda adım ritmiyle beraber gelinmesi gerekir. Son halka-
da sağ veya sol adımı tercih ederek sıçrayarak atışını gerçekleştir-
melidir.

Açıklama
Dizili halkalar üzerinden tek adım geçiş yapan oyuncu son halkada 
sol veya sağ adımını koyarak tek ayakla sıçramayla beraber atışını 
uygular.

Şekil: B 10 Sağ Adımlı Sıçrayarak Atış Egzersizi



188

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

B 11 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar
Burada dikkat edilmesi gereken son halkada çift bastıktan sonra vü-
cudun havada s pozisyonunu alabilmesi kolun en üst noktadan gele-
rek savrulması gerekmektedir. 

Açıklama

Hücum oyuncusunun elinde top vardır. Halkalar üzerinden çift ba-
sıp sıçrayarak son halkaya kadar gelir son halka içerisinde çift ayak 
sıçrayarak vücudun üst kısmı ve atış kolu geri gelirken en zirvede 
atış uygulanır. Savunmanın beklemediği anda yapılan sürpriz bir atış 
çeşididir.

Şekil: B 11 Çift Adımlı Sıçrayarak Atış Egzersizi
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B 12 Sıçrayarak Atış Egzersizleri

Amaç Sıçrayarak atış çalışmalarının uygulanması.

Dikkat edilecek noktalar
Topsuz hareket eden oyuncu hızını kontrol ederek doğru şekilde ge-
çiş uygulamalı ve geçiş bittikten sonraki adımlamayı kaleye doğru  
tamamlayarak atışı gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Açıklama
Topsuz hareketlenecek oyuncu yapacağı hız ile beraber huniler etra-
fında slalom yapar, kaleye doğru yönelip antrenörden top alıp sıçra-
yarak atışını gerçekleştirir.

Şekil: B 12 Sıçrayarak Atış Egzersizi
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TARTIŞMA ve SONUÇ

Hentbolun doğasında olan savunma ve hücum kombinasyonları çeşitlilik arz ederken, kale atışlarının oyun 
içerisindeki önemi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Takım oyuncularının bu değişime ayak uy-
durabilmesi farklı özellikte, atış çalışmaları, gelişmiş atış teknikleri uygulayarak sağlanabilir. Hentbol antren-
manlarında uygulanan atış çeşitliliğinin müsabaka ortamında sergilenmesi gelişim için önemlidir. Teknolojinin 
gelişmesiyle antrenman materyallerindeki zenginlik, farklı atış çalışmalarını basitten karmaşığa geçişlerde 
kolaylaştırabilmektedir. 

Günümüz hentbolunda takım savunmaları daha baskılı, hücum oyuncularını daha fazla zorlayan taktik kur-
gulara sahiptir. Yapılan çalışmalar, sporcunun denge, koordinasyon ve motorik özelliklerinin gelişimine katkı 
sağlayacak olup kale atışları, sıçrayarak atışlar ve temel atışların çeşitliliği için önem kazanacaktır. Müsabaka 
ortamında uygulanan bu çalışmalarla kale atışlarının isabet oranı arttırılabilir. Her sporcunun yetenekleri 
doğrultusunda en iyi performansın alınabilmesi için antrenmanların kalitesi ve sporcu gurubunun iyi analiz 
edilmesiyle olacaktır.  

Bu nedenle hentbola yeni başlayan sporculara, kişiye özgü antrenmanların planlanması, sporcuların gelişimi 
açısından önemlidir. Temel yaş gruplarında başlayan atış antrenmanları, sporcunun gelişimine katkı sağla-
makla birlikte gelişim evresindeki yapacağı bireysel çalışmalar başarı oranını yükseltecektir. Ülkemizde alt-
yapı çalışmalarının yeterli seviyeye gelebilmesi için doğru atış çalışmaları ve farklı antrenman materyalleriyle 
uygulanarak geliştirilmelidir. Hentbolun geliştiği ülkelerde altyapıya verilen önem ve altyapının desteklenme-
si, başarıyı üst yapıya taşıyarak devam etmektedir.

Sporcuların sıçrama ve atış zamanlarında problemler yaşadıkları gözlemlenirken, temel atış ve sıçrayarak atış 
çalışmalarına daha fazla yer verilmesi ve doğru atış antrenmanlarının görsel videolarla izlettirilmesi, sporcuya 
katkı sağlayacaktır. Sporcu kale atışını kullanırken kaleye doğru geçişlerinde, kale açısını daraltmaktadır. Ka-
leyi karşısına almak, atışın sonuçlanabilmesi için daha kolay olacaktır. Sabırla devam edecek antrenmanlarda 
kol açılarının düzeltilmesi, atışların daha etkin olmasına fayda sağlayacaktır. Egzersizler yapılırken sporcunun 
direk atışa yönelmesi yerine yapılacak istasyon ve benzeri çalışmaların basamaklamasıyla atış pozisyonunu 
alması önemli olacaktır.

6 metre ve 9 metre üzerindeki atışlarda sporcular atış pozisyonlarından çok atışların gol ile sonuçlanmasına 
odaklanmış olmaları, yanlış bir tercih durumudur. Her ne kadar atışın gol ile sonuçlanması önemli olsa da, 
oyuncunun hangi açıyla kaleye yöneldiği ayakların ve vücudun pozisyonu, oyuncunun kendi gelişimi içinde çok 
önemlidir. Sporcuların atış öncesi topla buluştuğu pozisyonlar, atış kolu tarafı, atış kolu tersi, top sürerek ya 
da topsuz hareketlenmesi gibi detaylar sporcuya anlatılması, nasıl bir yol izlemesi gerektiği söylenmesi ve 
öğretilmesi hareketin amacına uygun olacaktır. 

‘’Hentbolda kazanmanın temel unsuru olan gol, kaliteli bir atışa bağlı olarak gerçekleştirilir. Bu yüzden birçok 
spor branşında olduğu gibi hentbol oyununda da atış çok önemli bir beceridir. Defans oyuncuları ve kaleci topu 
kurtarmadan önce, çok hızlı bir şekilde atış yapılarak gole ulaşılır. Atışta topun maksimal hıza ulaşabilmesi 
için atış sürecindeki kinematik zincire bakıldığında; öncelikle omuzun, sonra dirseğin, daha sonra el bileğinin 
ve en sonunda topun maksimal hızlarına ulaştıkları görülmüştür. İyi bir atış için, atış tekniğinin geliştirilmesi 
gerekmektedir ki, bu görev antrenörlere ve spor eğitimcilerine düşmektedir. Atış becerisinin geliştirilmesi, 
bu becerinin iyi analiz edilmesi ile mümkün olabilir. Herhangi bir becerinin öğrenilip öğrenilmediği, becerinin 
sonucuna yani performansa bakılarak değerlendirilir’’ (AKPINAR ve MİRZEOĞLU, 2006).

Hentbol müsabakalarında atılan gol sayısının fazla olması, atışların isabet oranı ve atış çeşitliliği ile beraber 
hentbol sporu daha eğlenceli olacaktır. Daha başarılı hentbolcu olma yolunda sporcular kendine özgüven 
verecek, başarılı atış çalışmalarıyla kendini geliştirebilir, daha elit bir sporcu olma yolunda ilerleyebilirler.
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Hentbolda Düşerek Atış Teknikleri

ÖZET 

Hentbolda kale atışları, direk olarak sonuca etki edecek bireysel hücum tekniklerinden biridir.  Farklı açılar-
da, farklı pozisyonlarda ve farklı varyasyonlarla yapılabilecek kale atışlarından biri olan düşerek atış; gerek 
pozisyon gereği çizgi oyuncularının (pivot-kanat), gerekse de takım taktiği gereği kat eden kanat ve oyun 
kurucuların kullanması gereken özel atışlardır. Bu araştırmanın amacı; son yıllarda giderek etkinliği artan 
çizgi oyuncularının kullandığı düşerek atışın basamaklamasının doğru egzersizlerle kurgulanarak, alt yapıdan 
itibaren hentbolcuların antrenmanlarına yansıtılmasıdır. Araştırma grubu, 13-14 yaş 16 kadın hentbolcudan 
oluşmuştur. Katılımcılardan egzersizler öncesinde “veli onay formu”  doldurtularak alınmıştır. Hentbolda 
düşerek atışların geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü 
için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştır-
masıdır. Düşerek atışların özelliklerini, çeşitlerini, farklı uygulamalarını geliştirmeye yönelik toplam 34 egzer-
siz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; hentbolda düşerek atış ve düşerek 
atışın çeşitleri; günümüz hentbolunda çok daha fazla ve her pozisyonda kullanılmaktadır. Özellikle kanat ve 
pivot oyuncuları farklı açılardan sıçrayıp maksimum süre havada kaldıktan sonra son anda atış yapmaya 
çalışmaktadırlar. Bu nedenle açıyı genişletmek ve son ana kadar bekleyerek atışlarını düşerek bitirmek zo-
runda kalmaktadırlar. Sakatlık riskini en aza indirmek ve kendilerini güvene almak için düşerek atışın birçok 
çeşidini en uygun şekilde uygulayarak takım başarısına katkı sağlamak ana unsur olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Kale Atışları, Düşerek Atış

Falling Shot Techniques in Team Handball

ABSTRACT

Goal shooting in handball is one of the individual attack techniques that directly affect the result. Falling 
shots which is one of the goal shots that can be made with different angles, different positions and different 
variations are special shots required to be used by the line players (wings, pivots) and playmakers as a team 
tactics. The aim of this study is to set up stepping of falling shot, used by the line players, whose efficiency 
has increased, with correct exercises and to reflect it to training sessions of handball players as from the 
under age categories. The sample group consisted of 16 female handball players aged between 13-14. The 
“parent approval form” was obtained from the participants before the exercises. This study conducted for 
purpose of developing falling shots in handball was an action research for configuring proper exercises 
ranging from the sample to the complex for solution of problems encountered during the competition. A 
total of 34 exercises developing features, types, and different applications of falling shots were explained 
theoretically and presented visually. As a consequence, falling shot and its types are used for a lot more 
and every position in today’s handball. Particularly, wing and pivot players jump from different angles, tries 
to remain in the air for maximum time, and shoot at the last moment by falling. Thus, the main matter is 
to contribute to team success by applying numerous types of falling shot most properly to minimize risk of 
disability and have one’s back to the wall

Keywords: Team Handball, Goal Shot, Falling shot
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İÇİNDEKİLER

HENTBOLDA DÜŞEREK ATIŞ TEKNİKLERİ

ÖZET

SUMMARY                                                                                                                                           

TABLO VE ŞEKİLLER:

HENTBOLDA KULLANILAN SEMBOLLER

GİRİŞ
1. Bireysel Hücum Teknikleri          

1.1 Düşerek Atış: 

1.1.1 Düşerek Atışın Kuramsal Basamaklaması  

   1.1.2 Düşerek Atışın Çeşitleri 

   1.1.3 Sabit Pozisyondan Öne Düşerek Atış

   1.1.4  Sıçradıktan Sonra Düşerek Atış                                                                                                                   

   1.1.5  Atış Kolu Yönünden Düşerek Atış                                                                                         

   1.1.6  Atış Kolunun Ters yönünden Düşerek Atış                                                                                                   

   1.1.7 Kanat Bölgelerinden Düşerek Atış                                                                                                                   

   1.1.8  7 Metre Pozisyonundan Düşerek Atış                                                                                                                                     

YÖNTEM
Araştırma Grubunun Özellikleri

Aksiyon Araştırması

BULGULAR  
A. ISINMA EGZERSİZLERİ

B. HAZIRLAYICI EGZERSİZLER

C. DÜŞME EGZERSİZLERİ

D. YUVARLANMA EGZERSİZLERİ

E. TAKLA ATMA EGZERSİZLERİ

F. KAYARAK DÜŞME EGZERSİZLERİ

G. 7 M ATIŞI SONRASI DÜŞME

TARTIŞMA VE SONUÇ:  
KAYNAKLAR                                                                                                                                            
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EKLER                                                                                                                                                          

   EK1. Bilgilendirilmiş Onay Formu                                                                                                  

   EK2. Master Coach Tezi Paylaşım Onay Formu

ŞEKİLLER TABLOSU
Şekil 1 Kolların üzerine düşme(İniş)

Şekil 2 Kolların üzerine düşme(İniş)

Şekil 3 Yuvarlanmak(Yana )  

Şekil 4 Yuvarlanmak(Yana )   

Şekil 5 Takla atmak (sırt üstü takla)

Şekil 6 Göğüs üstünde kaymak

Şekil 7 Atış kolunun ters yönünde Yana Bükülü Düşerek Atış MARCZİNKA, 2016, sf: 129

Şekil 8 Atış kolunun ters yönünde Yana Bükülü Düşerek Atış MARCZİNKA, 2016, sf: 197)

Şekil 9 Atış kolu yönünde Yana Bükülü Düşerek Atış (MARCZİNKA, 2016, sf: 130 )

Şekil 10 A01 Egzersizi

Şekil 11 A02 Egsersizi

Şekil 12 A-03 Egzersizi

Şekil 13 B01 Egzersizi (Çift ve Tek Adımlı)

Şekil 14 B02 Egzersizi (Tek ve Çift Elle)

Şekil 15 B03 Egzersizi

Şekil 16 B-04 Egzersizi

Şekil 17 B-05 Egzersizi

Şekil 18 B-06 Egzersizi

Şekil 19 B-07 Egzersizi

Şekil 20 B-08 Egzersizi

Şekil 21 B-09 Egzersizi

Şekil 22 C-01 Kolların üzerine düşme çalışması
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Şekil 24 C-02 Egzersizi
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Şekil 36 F-01 Egzersizi

Şekil 37 F-02 Egzersizi

Şekil 38 F-03 Egzersizi
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Hentbol oyununu genel olarak anlatılacak olunursa; 16 kişilik kadrolardan oluşan iki takımın 6 oyuncu ve 1 
kalecisinin sahada olduğu, yalnızca ellerini kullanarak rakip kaleye gol atmaya çalıştıkları ve bunu yaparken 
de çok çeşitli savunma, hücum varyasyonlarının ve tekniklerinin kullanıldığı seyir zevki çok yüksek bir takım 
sporudur. 

Hentbol sporu; temel olarak öğretim basamaklamaları yapılırken, top tutuş, pas, atış ve kombine çalışmalar 
olarak düşünüldüğünde en önemli meyvesi olan GOL için gerekli olan kale atışları içerisinde düşerek atış 
aksiyonunun ve doğru bir düşerek atış için gerekli olan teknik ve çalışmaları anlatılmaktadır.. Düşerek atış 
çalışmaları öğretilirken doğru anlatım ve teknik öğretimi ile çalışmalar yapılırsa bunun devamında ki teknik-
leri üzerine eklemek daha kolay olacaktır. 

Hentbolda en sık kullanılan atış çeşitlerinden birisi olan düşerek atışlar çeşitli formlarda olmak üzere en sık 
kanat ve pivot oyuncularının pozisyonlarında ki atışlarda kullanılmaktadır. Bunun dışında 7 metre atışlarında, 
hızlı hücum atışlarında ve oyun kurucuların bire bir oyun sonrası biten adımlarından sonra da kullanılmak-
tadır. Amacımız bu atış çeşidinin pozisyonlara göre değişiklik gösteren formlarını inceleyerek ışık tutmaktır.

1. Bireysel Hücum Teknikleri
1.1 Kale Atış Çeşitleri
1.1.1 Düşerek Atış:

Düşerek atış, hentbolda kaleye yaklaşmak, savunma oyuncularının baskısından kurtularak daha uygun bir 
pozisyonda atış yapmak amacıyla çok sık kullanılan bir atış şeklidir. Hentbol, temas sporu olduğundan, ge-
nellikle bir oyuncunun ayağının üzerine ya da tatmin edici bir şekilde dengeli pozisyonda yere inemediği ve 
böylece yere düştüğü durumları içerir. Bu, bireysel hatalar (örneğin bir tekniğin hatalı uygulanması), gereklilik 
(örneğin, çekimden sonra veya mücadele sırasında) veya kuralların ihlali nedeniyle (örneğin, rakip tarafından 
itildiği) olabilir.

Düşerek atış, tüm vücut kaslarının harekete kombine katılımıyla ile gerçekleştirilmesi nedeniyle oldukça kar-
maşık bir yapıya sahiptir. Hareket kendi içerisinde öne uzanma, atış kolu, vücudun hareketi, atış ve yere iniş 
olmak üzere beş ayrı bölümden oluşmaktadır

Düşüş pozisyonunun gerekliliği ne olursa olsun, oyuncu her durumda düzgün bir iniş (düşüş)için çabalamalıdır 
ki, bu da temel oyun pozisyonuna olabildiğince çabuk dönmesi için ona avantaj sağlayacaktır. Dahası, düşüş 
tekniklerinde ustalaşmak sporcuyu fiziksel sakatlanmalardan korurken oyun içinde de etkili olmasını sağlar.

Genel olarak oyuncular aşağıdaki düşüş tekniklerinden birini uygulayarak sakatlanmalardan kaçınırlar; 
a. Kolların üzerine iniş (düşüş)
b. Yuvarlanma (Omuz üzerinde )
c. Takla atma (sırt üzerinde)
d. Göğüs üstünde kayma şeklinde 

Bu düşme pozisyonu bireysel hatalar, hatalı bir teknik, ya da ihtiyaç nedeniyle (çekme, itme, aldatma sonrası 
adımımızın bitmesi sonucu zorunlu olarak) sonucunda gerçekleşebilir. Bununla beraber oyuncu her atış po-
zisyonunda sorunsuzca düşebilmelidir. (MARCZİNKA, 2016.)

 Hentbol de yakın atış bölgelerinden, daha çok pivot ve kanat oyuncuları tarafından  kullanılan bir kale atış 
tekniği olan düşerek atışın düşme bölümü;
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a)Kolların üzerine düşme (İniş): 

Genel olarak pivot oyuncuları ve düz dalma hareketi sonrasında oyun kurucular tarafından sıklıkla kullanıl-
maktadır. Bu atış şekli çoğunlukla kaleye tam cepheden ya da cepheye yakın bölgelerden yapılmaktadır. 

Kale sahası çizgisi dışından tek ayak veya çift ayakla yapılan bir sıçrama hareketi ile birlikte vücudun üst 
bölümünde atış kolu yönünde ve geriye doğru bir rotasyon hareketi aynı anda yapılır. Bu harekete destek 
sağlamak amacıyla kalça ekleminde de bir miktar sağ-dış tarafa doğru bir dönüş sağlanarak vücutla daha 
uyumlu hale getirilir. 

Atış esnasında sporcuların göğüsleri kaleye paralel bir konumda olup atış kolu tarafında kalan omuzun ge-
riye doğru alınması, kol dirseği açısının ise 110-120 derece civarında olmasına dikkat edilmelidir. Baş kaleye 
dönük, diğer kol ise dirsekten itibaren oldukça gergin ve el ayası kaleyi gösterecek bir şekilde ileriye doğru 
uzatılmıştır

Oyuncu eğer sahada (yerde)dengesini kaybederse ya da tam olarak dengesini sağlayamadan yere düşerse o 
zaman düşüşün şiddetini kolları ile azaltabilir. Eğer oyuncu dengesini kaybettiği yönde bir adım atarsa bu vü-
cut ağırlığının çoğunun bu tarafa kayması için daha iyi olur. Hedef kale atışından sonra yöntem; atış kolunun 
başka bir yerde tutulması nedeniyle hafifçe değiştirilir. Serbest olan kol atış kolunu beklemez, zemine temas 
eder ve artan kas gerginliği ile atış kolu yukarı kalktığında düşüşü ritmini bozar.  (Şekil 1-a MARCZİNKA, 2016, 
sf: 40) 

Şekil 1 Kolların üzerine düşme(İniş)

Oyuncu düşerken (yere iniş esnasında)kolunu yavaş yavaş yere doğru iterken aşağı ya da yana doğru düş-
meye çalışmalıdır. Eller omuz genişliğinde açık birbirinden ayrı, aynı anda zemine temas eder. Yüz üstü ya da 
sağa ve sola doğru herhangi bir yöne düşmeye çalışabilir; böylece düşerken kollarını yere doğru uzatabilir 
(Şekil 1-b).

Böylece eller, omuz genişliği mesafesinde, yaklaşık aynı zamanlama ile yerle temas eder, böylece avucun yu-
muşak alt kısmı ilk teması sağlar avuç içinin kabarık alt yarısı ilk önce (Şekil 1 -c), sonra bilek ve dirsek eklem-
leri yavaşça bükülerek düşme etkisini(Şiddetini) azaltır. Bacaklarını uzatıp başını kaldırarak oyuncu dişlerinin 
ve çenesinin yere çarpmasını önler. Daha sonra eğimli şınav pozisyonunda iner. (Şekil 1-d)
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            Şekil 2 Kolların üzerine düşme(İniş) MARCZİNKA, 2016, sf: 128   

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 uygula-
nan 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. Düşerek atış, oyuncu düşerken, atış esnasında sağlam bir zemin 
teması sağlaması için bir gol atışı gerçekleştirirken savunucunun menzilinden çıkmaya çalıştığında özellikle 
pivot un kullandığı temel tekniktir.

Atışın hazırlanması, pivot un genellikle hedefe arkası dönük olduğu için daha zor hale getirilir, böylece tutulan 
topla, yüzünü kaleye döndürmek zorunda kalır. Bu nedenle, top göğsündeyken, oyuncu yavaşça ağırlık merke-
zini düşürür ve ayak topun dönme yönünde yarım tur döndürür. Oyuncu bu dönüşü kullanarak momentumunu 
arttırırken geri kalanı düşerek tamamlar(a).

Atışa/Gole odaklanan oyuncu alçak pozisyondan yavaş yavaş aşağı düşer, böylece dizlerin aşamalı olarak 
gerilmesi savunmacıyla arasında uzun bir mesafe bırakır. Eşzamanlı olarak, atış koluyla, göğüs hizasındaki 
top, omuz başının yakınına doğru düz bir durumda sallandığında atış konumuna hazırlanmaktadır. Atış gücünü 
artırmak için sol omuz hafifçe fırlatma yönüne doğru döner ve gövde fırlatma hareketini denemek için geriye 
doğru uzanır.

Bu şekilde oyuncu, ayak parmaklarının ucunda olduğu atma pozisyonunu oluşturur ve kalecinin pozisyonuna 
sürekli dikkat ederek kaleye doğru düşer. Vücudunun tamamı gerilmiş ve bükülmüş, gövde hafifçe çevrilmiş, 
sol kol gevşek bir şekilde gövdenin önünde göğüs hizasında sekmekte ve atış kolu topu başın üstünde tut-
maktadır (b).

Atış hareketi, omzu çeken hafif bir bükülme hareketi ile kalçaya çekerek başlar ve özellikle el bileği, topun hızlı 
bir hareketiyle (c) kaleye ulaşmasını sağlar.

Atış işleminden sonra, yere inişe hazırlık olarak, atış kolu, önceden yere doğru uzanan sol kolla yetişmek için 
öne doğru sallanır, böylece avuç içi yere/zemine biraz zaman gecikmesi ile temas eder. Dirseklerin kademeli 
olarak bükülmesi, düz düşen gövdenin çarpmasını önler ve daha sonra çene yukarıda olan oyuncu zemine 
göğsüyle hafifçe dokunur (d).
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b) Yuvarlanmak (Yana)

Oyuncu itme pozisyonunda yere düşmeye(inmeye) çalışır, ancak kendisinin yatay etkisi onu kendi etrafında 
döndürecek kadar büyükse o zaman yuvarlanarak dönmekle kendini yaralanmalardan ve sert düşüşün etki-
sinden korumaya çalışır.

Şekil 3 Yuvarlanmak(Yana )  MARCZİNKA, 2016, sf: 41)

Oyuncu şınav (Düz düşüş) pozisyonunda inmeye çalıştığında fakat yatay etkinin fazlalığından bunu başarama-
yıp, yatay etkinin oyuncuyu merkezkaç ekseninde döndürdüğü durumlarda, yuvarlanarak sakatlanmalardan 
kaçınabilir.

Bu durumda serbest kalan kolun avuç içi ve ona karşılık gelen bacağın dış kenarı yaklaşık olarak aynı anda 
zemine temas eder.(Şekil 3-a) 

Bu durumda serbest kalan kolun avuç içi ve ona karşılık gelen bacağın dış kenarı yaklaşık olarak aynı Daha 
sonra atış kolu vücudun ön tarafına doğru uzayarak gövdenin hızlı (istem dışı)yuvarlanmasına engel olur.(Şekil 
3-b).

Dirsek eklemleri kademeli olarak yuvarlanmanın hızını azaltmak için bükülür, kıvrılır. Vücut ağırlığı yuvarlanma 
yönü doğrultuşunda yavaş yavaş atış koluna geçer ve oyuncu sırtına doğru yuvarlanır. (Şekil 3-c)

Kafayı kaldırarak ve kolları gövdeye çekerek oyuncu olası kafasını ve kollarını yere vurma sonrası olası yara-
lanmayı ve darbeleri önler. 

Dönme kuvvetinin sonucu olarak oyuncu tekrar karın üstü yuvarlanır. Ancak bu kez kolları gerer, bacakları 
birbirinden ayırır, kafayı kaldırarak ve kolları vücuda doğru çekerek, vücudu tekrar yuvarlanmayı engelleyecek 
(durduracak) şekilde ve sonunda kıvrılmış (bükülmüş)bir itme pozisyonu ile bükülme kuvvetinin bir sonucu 
olarak, oyuncu tekrar yuvarlanarak yüz üstü pozisyona gelir. Fakat bu defa kol kaslarını esneterek ve bacakla-
rı çekerek, vücudunun tekrar tekrar yuvarlanmasını engeller ve şınav pozisyonunda durarak hareket sonlanır. 
Oyuncu yere çarpmalarını ve tabi ki olası sakatlıkları engeller.  (Şekil 3-d)

Şutta, atıcı kolun öne hareketi dönüş eksenini etkiler bu yüzden yatay yönde çıkarılır/değiştirilir. 
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Özellikle kanattan falsolu atış sırasında oyuncunun falsolu kol hareketi onu merkezkaç ekseni etrafında dön-
dürür ve böylece sırtından kayarak oyuncu düşüşünü bitirebilir

Şut; Kale atışında atış kolunun ileriye doğru hareketi, dönme eksenini etkileyerek yatay düzleme doğru yer 
değiştirir.   

Şekil 4 Yuvarlanmak(Yana) MARCZİNKA, 2016, sf: 196

c) Takla atmak (sırt üstü takla)
Herhangi belirsiz bir pozisyonda eğer oyuncu önce ayağı ile yere değebilirse ancak kendi yatay etkisi onu 
kendi eksenine döndürecek kadar büyük olur. O zaman da oyuncu takla atarak yuvarlanma ile yaralanmayı, 
kendisinde oluşacak ters düşüşün zararlarını önlemeye çabalar.

Şekil 5 Takla atmak (sırt üstü takla) MARCZİNKA, 2016, sf: 42

Başlangıçta oyuncu içgüdüsel olarak dengesini kaybettiği taraftaki eline ulaşıp zemine değer, düşer ve dirse-
ğinin bükülmesiyle bu düşüşün etkisini azaltmaya çalışır. (Şekil 5-a)

Bu sırada oyuncu kendisini boyun ve omuz bölgesinden itibaren öne doğru katlayarak topun etkisini daha iyi 
dağıtmak (yaymak) için vücudunun en büyük alanı ile zemine inmeye çalışır. (Şekil 5-b)

Dikey momentum ( ivme) oyuncuyu kendi ekseni etrafında döndürerek daha ileriye doğru taşır, öyle ki ko-
runaklı vücut bölümleri (daha yumuşak yerleriyle )muhtemelen yere daha iyi değmeye çalışır. Böylece omuz 
kası, boyun kası ve çapraz olarak sırt kası, kalça kası topuk kirişi ve baldırlar sırayla yuvarlanır (Şekil 5-c)  ve 
devamında bacaklarını açarak sonunda oturma
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Şut atışı esnasında atış kolu ileri doğru hareket ettiği için, genellikle taklaya yön verir, böylece oyuncu dönen 
eksen dikey olacak şekilde sırtının üstünden çapraz yuvarlamak için öne çıkan/ atış yapacak omzun üzerin-
den döner. (Şekil 5-d)

d) Göğüs üstünde kaymak 

Oyun alanın zemini izin verdiği sürece oyuncu göğüs üstü kayma tekniğiyle düşüşü sonlandırabilir. Belirgin 
dikey hızla neredeyse yatay pozisyonda düşen oyuncu avuç içinin kalın yeriyle zemine değer ve sonra yavaşça 
dirseklerini bükerek düşmenin etkisini azaltır (Şekil 6-a).

Bundan sonra göğüs ve ritmik bir farkla karın ve üst bacaklar zemine değer gerilmiş göğüs kasları ile yavaş-
layan vücut, momentumun yönüne doğru kayar (Şekil 6-b).

Oyuncu sakatlıktan kaçınmak için çenesini yukarı kaldırırken aynı zamanda ayaklarını ve kollarını yere doğru 
iterek, kaymayı durdurur (Şekil 6-c).

Hareket eğilmiş şınav pozisyonunda sona erer (Şekil 6-d).

Şekil 6 Göğüs üstünde kaymak MARCZİNKA, 2016, sf: 43

Göğüs üzerinde kayma pozisyonu

Genellikle öne  ve yana düşerek  uygulanan düşerek atış oyuncuya şu üstünlükleri sağlar:         

Öne Düşerek Atış
a. Savunma oyuncusunun müdahalesinden daha kolay kurtulmayı,
b. Savunma oyuncusu ve kaleciyi aldatmalarla bağlantılı sürprizler yaratmayı,
c. Kalecinin tepkilerini göz önüne almayı,
d. Oyuncunun atış açısını büyütmeyi ve kaleciye olan mesafeyi kısaltmayı.
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Düşerek atış üç safhadan oluşur:

1.2.1  Atış kolunun ters yönünde yana bükülü düşerek atış

Hazırlık Safhası:

Temel duruş formundan başlayarak, dizlerin ve kalçanın öne doğru getirilmesi anında ve aynı anda atış om-
zunun geriye alınmasıyla beraber düşme hareketi başlar.

                          Şekil 7 Atış kolunun ters yönünde Yana Bükülü Düşerek Atış MARCZİNKA, 2016, sf: 129

Uygulanış Safhası: 

Savunma oyuncusu kaleyi kapattığı anda, hücum oyuncusunun kullanabileceği en etkili  kale atışlarından 
biridir. Genellikle kanat pozisyonlarından uygulanır. Sağ elini kullanan oyuncu; savunma yapan rakibin sağın-
dan atar gibi yapar vücudunu sol dayanma ayağının üzerinde yana büker. Top, kolun iyice bükülmesiyle atış 
kolunun aksi yönünden (sol yandan sağ elle atış yapılır ve düşme ile bağlanır.

      Şekil 8 Atış kolunun ters yönünde Yana Bükülü Düşerek Atış MARCZİNKA, 2016, sf: 197)
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1.2.2 Atış kolu yönünde Yana Bükülü Düşerek Atış

Düşme hareketi sırasında vücudun üst kısmı yukarıya doğru gerginleştirilir. Bu gerilemede omzun öne doğru 
çok hızlı alınması ve atış kolunun savurma şeklinde ki hareketleriyle top, kuvvetlice elden çıkartılır.

Şekil 9. Atış kolu yönünde Yana Bükülü Düşerek Atış (MARCZİNKA, 2016, sf: 130 )

Düşme Safhası: 

Sağ elini kullananlar, sol elin ya da atış omzunun üzerine yuvarlanmasıyla yapar. Düşerek atışta şu hususlara 
dikkat edilmelidir:

1- Öne düşerken  atılmalı.
2- Bacaklar gergin olmalı.
3- Bakışlar kale yönünde olmalı.   
4- Dayanma eli içe doğru olmalı.
5- Gerekirse omuzlar üzerinde yuvarlanılmalıdır.

Önemli nokta: Dikey bir hızda neredeyse yatay bir pozisyonda düşen oyuncu, her iki avuç ayası ile yere temas 
eder ve sonra dirseklerini yavaşça bükerek düşmenin etkisini azaltır.

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda düşerek atış ve bunun basamaklaması hareketlerin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, 
13-14 yaş grubunda Hentbol oynamaya yeni başlamış 16 kız 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). 

Aksiyon (Eylem)ad araştırmaları uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf 
olanların da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek 
için alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır (Karasar, 1999, s.27). 
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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 (Karasar, 1994, s. 27-28; Gökçe 
ve Çukurçayır, 2006, s. 27

Bu çerçevede hentbolda düşerek atışın geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR
A. ISINMA EGZERSİZLERİ
A-01 Oyun; (ARTI OYUNU) Ebeden kurtulmak için kaçan oyuncular yerde yatarak arkadaşını kurtarmaya çalı-
şır. Yatan oyuncunun üzerine + şeklinde yüz üstü uzanan oyuncu ebelenmekten kurtulur.

ISINMA:   ARTI (+) OYUNU

Şekil 10 A01 Egzersizi

A- 01 (Bir tane ebe var)

Açıklama

Belirli bir alanda kaçan oyuncular ebelenmemek için 
yerde yatan arkadaşının üzerine + şeklinde yatar ve 
ebelenmekten kurtulur.

Anahtar Noktalar

Önemli olan arkadaşını kurtarmak ve ebelenmemek 
için arkadaşının üzerine uzanırken öne düz düşme 
basamaklaması olarak şınav pozisyonunda kollarının 
üzerine düşer..

Varyasyonları

Aynı çalışma değişik şekillerde yaptırılabilir. Eşler 
tekrar bir araya gelemez,2 ebe ve göğüs üstü düşe-
rek vs.gibi.
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ISINMA:   DON-ATEŞ  OYUNU

Şekil 11 A02 Egsersizi

A -02 (Bir tane ebe var)

Açıklama

Belirli bir alanda kaçan oyuncuları ebe yakalamaya 
çalışır. Ebelenen oyuncuyu kurtarmak için arkadaşı 
bacak arasından yüz üstü kayma ile geçer ve ebele-
nen oyuncuyu kurtarır.

Anahtar Noktalar

Önemli olan arkadaşını kurtarmak ve ebelenmemek 
için arkadaşının bacakları arasından geçerken 
göğüs üstü kayma ile düşme basamaklamasının 
gerçekleşmesi sağlanır. Düşme korkusu azalır.

Varyasyonları:  Aynı çalışma değişik şekillerde yap-
tırılabilir. İki, üç ebe ve kurtarmak için omuz üstü 
düşerek, yuvarlanarak geçip kurtarma  vs.gibi.

ISINMA:   DON-ATEŞ  OYUNU

Şekil 12 A-03 Egzersizi

A -03 (Bir tane ebe var)

Açıklama

Belirli bir alanda kaçan oyuncuları ebe yakalamaya 
çalışır. Ebelenen oyuncuyu kurtarmak için ebelenen 
oyuncu elleri dizinde olacak şekilde eğilir ve kurta-
racak olan onun üzerinden açık bacakla atlayarak 
oyuncuyu kurtarır.

Anahtar Noktalar

Önemli olan arkadaşını kurtarmak ve ebelenmemek 
için arkadaşının üzerinden birdirbir şeklinde 
atlarken hem sıçrama kasları çalışır, emde 
sıçrama sonrası yere dengeli düşerek kendisi de 
ebelenmeden oyuna devam eder. Dikkat geliştirir.

Varyasyonları:  Aynı çalışma değişik şekillerde yap-
tırılabilir. İki, üç ebe ve kurtarmak için eğilen oyun-
cunun üzerinden yunus takla ile geçme, açık bacak 
geçiş sonrası kolların üzerine düşme  vs.gibi.
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B. HAZIRLAYICI EGZERSİZLER
Sıçrama ve düşmeye hazırlayıcı çalışmalar.
Amaç: Atış öncesinde atışta kullanılacak sıçrama ve pozisyonda adım alma ile ilgili kullanılacak kasların ha-
zırlanması.

B-01 Temel pozisyonda ve hareket halindeyken tek ve çift ayak olmak üzere sıçrama hareketleri. 

Şekil 13 B01 Egzersizi (Çift ve Tek Adımlı)

B-02.Temel pozisyonda sürekli olarak sıçrama ya da sekme ve yükseğe yerleştirilmiş hedeflere tek ya da çift el ile 

dokunma. 

Şekil 14 B02 Egzersizi (Tek ve Çift Elle)

 B-03.Temel pozisyonda en yükseğe kadar ya da maksimum mesafeye sıçrama,( çift ayak ile ya da tek ayak-
la alınan 1,2 ya da 3 adım sonrası.)

Şekil 15 B03 Egzersizi
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B-04. Sürekli olarak kolları sallayarak ileri doğru sekerek ya da sıçrayarak ivme kazanmanın doğru tekniğini 
çalışmak.

Şekil 16 B-04 Egzersizi (Öne-ileri doğru tek adımla sıçrama.)

5. Bir ucu yere, diğer ucu ise yerden 0,5 - 1 metre yüksekliğe sabitlenmiş 3 - 5 metre uzunluğunda elastik ip 
üzerinden sürekli olarak sıçrayarak çalışmak. 

Şekil 17 B-05 Egzersizi

B-06.  Yükseklikleri 20 - 30 cm arasında olan ve eğimleri 10 - 30 derece arasında olan bir dizi engelden sürekli 
olarak yukarı ve aşağı sekmek ya da sıçramak.

Şekil 18 B-06 Egzersizi



213

Hentbolda Düşerek Atış TeknikleriBireysel Hücum Teknikleri

HE
NT

BO
L

B-07. Uygun yükseklikteki ve oyuncunun kabiliyetine göre ayarlanan mesafedeki 3 - 5 engel üstünden sürekli 
olarak atlayış yapmak ve daha sonra alıştırmayı uzun atlayış ile veya düşerek bitirmek.

Şekil 19 B-07 Egzersizi

B-08.  Çift ayak ip atlama ve 4 köşe çizgileri arasında ayak değiştirerek ip atlama çalışması.     
      

Şekil 20 B-08 Egzersizi
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B-09 Serbest atış ve gol çizgisi arasında ayak değiştirerek çapraz sekme ve çizgiler arasında zig zag yapma.

Şekil 21 B-09 Egzersizi

C. Kollar üstüne İniş Yaparak Düz Düşme Egzersizleri
Amaç: Düşme hareketinin şiddetini azaltmak ve düşmekten korkan sporcuyu yumuşak olarak kademeli olarak 
yere yaklaştırarak korkusunu yenmesini sağlamak

C-01. Şınav pozisyonunda yatay olarak yatan oyuncuların üzerinden kolları kırıp vücudu yerden yukarı itmek ve 
daha sonra kolların üstüne tekrar inerken kolları dirseklerden kırarak çarpmanın etkisini azaltma.

Şekil 22 C-01 Kolların üzerine düşme çalışması

Yukarı sıçradıktan sonra yere iniş pozisyonunda dizlerden kırılarak düşüş pozisyonuna geçme, düşerken kol-
ların üzerine basamaklı olarak inme ve şınav pozisyonunda kalma. 
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  Şekil 23 C-01 Egzersizi sıçradıktan sonra kolların üzerine düşme

C-02 Omuz genişliğinde duruş (stens) pozisyonunda vücudu esneterek ileri doğru düşme ve düşerken kolları 
bükerek çarpmanın etkisini azaltmak. 
Dikkat edilmesi gereken nokta dikey bir hızda neredeyse yatay bir pozisyonda düşen oyuncu, her iki avuç ayası 
ile yere temas eder ve sonra dirseklerini yavaşça bükerek düşmenin etkisini azaltır.

Şekil 24 C-02 Egzersizi

C-03 Egzersizi Yüzüstü atış  durumunda pas alarak atış.
Yüzüstü durumundaki eşine pas- atış yapılır ve kollarının üzerine düşülür.  Mesafe 3-5 m olup, atış sağ ve sol 
elle mesafe attırılarak yapılır.

Şekil 25 C-03 Egzersizi
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C-04 Egzersizi Eş oyuncuya diz üstü durumda 3-5 m arası mesafeden atışlar.

Şekil 26 C-04 Egzersizi

           
Atış sonrası sağ elle atılıyor ise sol ele, sol el atıyorsa sağ ele dayanılır.
Atış sonrası atış kolunun üzerinde yuvarlanır.
Atış sonrası öne düşülür.

C-05 Egzersizi Yüzüstü atış durumunda duvardaki veya kaledeki hedeflere atışlar.

Şekil 27 C-05 Egzersizi
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D. YUVARLANMA (OMUZ ÜZERİNDE DÖNÜŞ )ANTRENMAN 
Oyuncu kolları iki yanda yüz üstü yere yatar ve her iki yöne doğru bir kaç kez yuvarlanır, daha sonra yavaş 
yavaş kollarını ve bacaklarını açarak yuvarlanma hızını azaltır ve şınav pozisyonunda hareketi bitirir.

Şekil 28 D-01 Egzersizi

D-02 Şınav pozisyonunda atış kolunu birkaç defa hareket ettirerek sonunda omuzu içeri çekerek omuz üstü 
dönüş hareketini yapmak.

Şekil 29 D-02 Egzersizi

D-03. Diz üstü duruşta atış sonrası omuzu içe alarak yuvarlanma hareketi sonrası düşme çalışması.        

   
Şekil 30 D-03 Egzersizi
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D-04.  Sıçrama sonrası küçülerek pozisyonundan omuz üstünde takla atmak ve kolları kullanmamaya çalış-
mak.   

 

Şekil 31 D-04 Egzersizi

D-05 Kanat bölgesinden hareket halinde atış sonrası yuvarlanma çalışması,

1 (Sıçrama) 2 (Düşüş) 3 (Yuvarlanma)

Şekil 32 D-05 Egzersizi

Düşerek atışlar kale sahası çizgisinin her pozisyonundan uygulanır.
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E. Takla Atarak Düşmek
Pivot pozisyonundan atış kolunun aksi yönüne bir kaç dizi düşer atış yaparken takla atar, düşer ve çömelir 
pozisyonda durur. Bu çalışma için önce minder, mat gibi araçlar kullanılır; daha sonra oyuncu normal sahada 
uygulamayı tekrar eder.

Amaç: Takla atmanın basamaklamasını öğreterek atış sonrası dengesiz olarak düşme sonunda takla atarak 
zemine daha yumuşak temas etme ve sakatlanma riskini en aza indirmeyi öğretmek.

E-01 Egzersizi: Kolların yardımı ile ileri ve geri, kafayı içeri çekerek, boyun üzerine yüklenmeden ense ve omuz-
lar ile takla atma basamaklamasının öğretimi, gerekirse minder, mat kullanılabilir. 

Şekil 33 E-01 Egzersizi

E-02 Egzersizi: Oyuncular sıçrama sonunda minder olmadan kendileri takla hareketini uygular.

Şekil 34 E-02 Egzersizi
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E-03 Egzersizi: Atış sonrasında takla hareketinin öğretimi ve takla atma sonrası tekrar toparlanma.
E-03 Egzersizi: Atış sonrasında takla hareketinin öğretimi ve takla atma sonrası tekrar toparlanma.

Şekil 35 E-03 Egzersizi

E-04 Özellikle pivot pozisyonundan atış sonrası takla atarak yuvarlanma egzersizleri yapılır.

F. Göğüs Üstünde Kayarak Düşme:

F-01 Yerde yatan oyuncuya kayarak göğüs üstü düşme hareketinin basamaklama olarak öğretimi
                              

Şekil 36 F-01 Egzersizi

F-02 Sıçrama sonunda yere düşerken kayarak göğüs üstü düşme hareketinin öğretim basamaklaması,

Şekil 37 F-02 Egzersizi
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F-03 Kayma hareketini sporcuların kendi uygulaması ve pozisyon alışı;

Şekil 38 F-03 Egzersizi

F-04 Kanat bölgesinden atış sonrası kayma hareketi

Şekil 39 F-04 Egzersizi

F-05 Pas alarak orta, pivot ve diğer bölgelerden kayarak atış çalışmaları.

Şekil 40 F-05 Egzersizi
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F-06 Dönerek atış kolu yönünden düşerek atış sonrası kayma çalışması,

Şekil 41 F-06 Egzersizi

F-07 Dönerek atış kolunun ters yönünden atış sonrası kayma çalışması,

3 (Kayma)2 (Düşüş)1 (Geçiş)

Şekil 42 F-07 Egzersizi
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G-01 7 Metre Atışı sonrası düşerek Atış.
7 Metre atışlarında oyuncular kalecinin duruşuna ve kendi atış tercihlerine göre düşerek atışı tercih edebi-
lirler. Bu atış çeşidinin sonunda kolların üzerine düşüş ya da göğüs üzerinde dönüş gibi düşüş çeşitlerinden 
birisini kullanabilir. 

Şekil 43 G-01  Egzersizi

TARTIŞMA VE SONUÇ:

Araştırılan kaynakçalarda genel olarak hareketlerin çeşitleri ve nasıl yapıldığı aktarılırken bunları hiç bilme-
yen bir gruba nasıl öğretileceği ve adım adım basamaklama sayesinde ne tür antrenman alıştırmaları ile 
öğretileceği anlatılmakta. Bu çalışmada ise düşerek atış çeşitleri ve bunların basamaklama ile nasıl öğretil-
mesi gerektiği konusunu aktarmaya çalışılmıştır.

Hentbol de Düşerek Atış ve Düşerek Atışın Çeşitleri; günümüzdeki Hentbol oyununda artık çok daha fazla ve 
nerdeyse her pozisyonda kullanılmaktadır. Özellikle Kanat oyuncuları çok dar açıdan pozisyon buldukları ve 
açılarının genişlemesi için sıçradıktan sonra maksimum süre havada kaldıktan sonra son anda atış yapmaya 
çalışmaktadırlar. Bu nedenle açıyı genişletmek ve son ana kadar bekleyerek atışlarını düşerek bitirmek zo-
runda kalmaktadırlar. Sakatlık riskini en aza indirmek ve kendilerini güvene almak için düşerek atışın birçok 
çeşidini kullanmak ve bunu doğru uygulamak zorundadırlar.

Pivot oyuncuları ise savunmanın arasından zaten çok zor bir açıda aldıkları pas ile savunmanın sıkıştırması, 
baskısı ve dar açı ile yaptıkları çizgi üzerindeki atış için en doğru atış çeşidini ve bunun arkasından güvenli 
bir biçimde yere düşmeyi tamamlamak için düşerek atış hareketini öğrenmek zorundadırlar.

Araştırma yaparken Hentbol de düşerek atış çeşitlerinin temel öğretim sisteminde doğru basamaklama ile 
öğretildiğinde ve antrenmanlarda bu atış çeşidinin çalışmaları yapıldığında mükemmel hale gelecek ve sa-
katlık riski en az olacak şekilde müsabakalarda kullanılacaktır.

Hentbol de Düşerek Atış Hareketi öğretimi yapılacağı zaman kurgulamayı elimizde çalışma yapacağımız gu-
rubun seviyesi ve teknik becerilerini de göz önünde bulundurarak; 
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1. Tekniğe hazırlayıcı çalışmalar 

2. Isınma çalışmalarında hareketi öğretecek şekilde oyun ve ısınma alıştırmaları seçmek ve oyun içinde 
yaptırmak 

3. Önce Topsuz hareketin öğretilmesi 

4. Harelketin topla birlikte önce yavaş sonra çalışmaların içinde kullanılmasını sağlamak 

5. Düşerek atışın çeşitlerinin kullanılacağı çeşitli antrenman formları hazırlamak şeklinde basamaklan-
malıdır.

Burada öğreticinin öğretim yöntemi ve çalışacağı grubun yetenekleri temel teknik öğretiminde basamaklama 
ile teknikler öğretilirken en önemli faktördür. Çalışmalar yapılırken sık sık düzeltmeler yapılması, çok tekrar 
yapılması hareketin zaman içerisinde pekişmesini ve tekniğin doğru yerleşmesi konusunda çok önemlidir. 
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Hentbolda Kanat Pozisyon Atışları

ÖZET 

Hentbolda bireysel hücum teknikleri başarıyı getiren faktörlerin başında gelmektedir. Bireysel hücum teknik-
leri ise top tutma, topla bütünleşme, dripling, pas çeşitleri, aldatma çeşitleri ve kale atışları olarak sınıflandı-
rılabilir. Pozisyon atışları da hücum aksiyonlarında başarıyı getiren önemli müsabaka parametrelerindendir. 
Çalışmanın amacı; pozisyon atışlarından biri olan kanat atışlarının özelliklerini, çeşitlerini, farklı uygulamalarını 
kuramsal olarak analiz ettikten sonra geliştirilmesi için yapılması gereken egzersizlerin basamaklı şekilde 
paylaşılmasıdır. Araştırma grubu, 15-16 yaş 8 erkek hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan egzersizler ön-
cesinde “veli onay formu”  doldurtularak alınmıştır. Hentbolda kanat pozisyon atışlarının geliştirilmesi ama-
çıyla yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru 
sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Kanat atışlarının özellik-
lerini, çeşitlerini, farklı uygulamalarını geliştirmeye yönelik toplam 25 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve 
görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak hızlı hücum atış çeşitliliği, pozisyon atışlarındaki farklı uygulamalar 
ve mümkün olan en geniş yelpazedeki atış etkinliği, güncel hentbolda üst düzey kanat oyuncularında aranan 
temel niteliktir. Bireysel hücum tekniklerindeki etkinlik de aynı zamanda, kanat oyuncularının atış kalitesini 
artıracaktır. Yapılan çalışmada, kanat oyuncuların atış etkinliğinin artırılması amacıyla kurgulanan egzersiz 
tasarımlarının bir aksiyon araştırması niteliğiyle hem teorik hem de uygulama olarak sahaya katkı sağlaya-
cağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel hücum teknikleri, Pozisyon atışları, Kanat atışları

Wing Position Shots in Team Handball

ABSTRACT

Individual offense techniques in handball are the leading one among the factors that bring success. Indi-
vidual offense techniques can be classified as; ball holding, ball controlling, dribbling, passing types, fakes 
and shots on the goals. Position shots are one of the important competition parameters to achieve attack 
actions. The purpose of this study is to theoretically analyze the features, types, and different applications 
of wing shots, which is one of the position shots, and to share the steps of required exercises to improve 
it. The sample group consisted of 8 male handball players aged 15-16 years. The “parental approval form” 
was obtained from the participants before the exercises. This study that was conducted to improve the 
wing position shots in handball was an action research for configuring the suitable exercises ranging from 
the simple to the complex for solution of problems encountered during the match. A total of 25 exercises 
aimed to improve the features, types, and different applications of wing shots were theoretically explained 
and visually presented. In conclusion, the shot efficiency in the broadest possible range in both the di-
versity of quick attack shots and different applications in position shots is the basic feature required in 
high-level wing players in current handball. Efficiency in individual attack techniques will also increase the 
shot quality of the wing players. In the study, it was considered that the exercise designs built to improve 
the shot efficiency of the wing players would contribute to the field both theoretically and practically with 
the nature of an action research.

Keywords: Individual Offense Techniques, Positional shots, Wing shots.
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GİRİŞ
Hentbolda bireysel hücum teknikleri başarıyı getiren faktörlerin başında gelmektedir. Bireysel hücum tek-
niklerine başlık olarak baktığımızda; top tutma, topla bütünleşme, dripling, pas çeşitleri, aldatma çeşitleri ve 
kale atışı çeşitleri olarak görürüz.

Bunların her biri hem hentbolun kalitesini, oyuncuların kalitesini hem de takım olarak sonuç almada çok 
önemli detayları beraberinde getirmektedir. 

Bunlardan bir tanesi kale atışlarıdır. Kale atışları hentbol tekniğinin en önemli temelidir. Kale atışları özellikle 
müsabakayı, skor olarak kimin galip geldiği ya da kimin mağlup olduğu gibi durumları belirlemek için sonuç 
durumunun en önemli unsurudur.

Kale atışlarına baktığımızda farklı kale atışları vardır. Bunları pozisyon atışları yani kanat atışları, oyun kurucu 
atışları, çizgiden pivot atışları olarak değerlendirebiliriz. Bunlara ek olarak hızlı hücum atışları, oyun kurucu-
lardan ve kanatlardan düz dalma atışları da eklenebilir. 

Bu tezin konusu kanat pozisyon atışlarıdır. Kanat atışları özellikle kale ve kaleciyle karşı karşıya yapılan bir atış 
çeşidi olması sebebiyle oyuncuların, antrenörlerin hem de hentbol kamuoyunun yüksek başarı beklentisinin 
olduğu bir atış türüdür. Oyun kurucuların başarısı düşük olduğu müsabakalarda pivota ve özellikle kanat 
bölgelerine daha çok sorumluluk verilmesi,  oyun kurucuların yükünün biraz daha hafiflemesine katkı sağla-
yacağı gibi oyun içerisinde de daha dengeli bir dağılım sağlayıp sonuca ulaşılmasını kolaylaştırır. Bu sebeple 
kanat oyuncuları özellikle antrenmanlarda kanat atışları üzerinde çok çalışmalı, atış çeşitliliğini geliştirmeli, 
kalecilerin kanat bölgelerine karşı almış oldukları önlemler için kanat oyuncuları antrenmanlarda öngörüleri 
ile farklı pozisyonda, değişik şekillerde ve farklı atış açıları deneyerek atış özelliklerini de geliştirmelilerdir. 

1. Hentbolda Bireysel Hücum Teknikleri

1.1.  Hentbolda Pozisyon Atışları

Oyuncular, saha oyuncuları ve kalecilerden oluşmaktadır. Saha oyuncuları: pozisyonlarına göre; sol kanat 
oyuncusu, sol oyun kurucu, orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu, sağ kanat ve pivot oyuncusu olarak adlandırı-
lırlar. Bu oyuncuların oyundaki amaçları rakip kaleye gol atmak ve rakibin gol atmasını engellemektir (SEVİM, 
2013, Sf:14).

Kanatlar: Oyunun kenar kısımlarında yani sol ya da sağ kenar kısımlarında yer alırlar. Sol ya da sağ oyun 
kurucularının hazırladıkları pozisyonlarla atış yaparlar veya yanında görev yapan sol ya da sağ oyun kurucula-
rına pozisyon hazırlarlar. Hızlı hücum, bir kanat oyuncusunun en çok topla buluştuğu, kaleci ile bire bir kaldığı 
durumdur.  Genellikle sol ya da sağ kanatlara atış kolları tarafındaki elini kullanan oyuncular tercih edilir.         

Oyun Kurucular: Oyunun sol ya da sağ bölümünde yer alır. Görevleri oyunu kurmak, dış şut atmak; kanatlarına 
ve pivotuna pozisyon hazırlamaktır. Sol ya da sağ oyun kuruculara için genellikle atış kolları tarafındaki elini 
kullanan oyuncular tercih edilir. 

Orta Oyun Kurucu: Takımın beynidir. Oyunu kurar ve yönlendirir. Hücum olarak takımına set oyunları yaptırır, 
oyun kurucularına ve pivotuna pozisyon hazırlar. 

Pivot: Savunmanın içinde çizgide oynar ve ilk amacı oyun kurucularına pozisyon hazırlamaktır. Gelen pasları 
alıp gol pozisyonuna girer  veya 7 metre kazandırır. 
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1.1.1.1 Kanat Oyuncularının Özellikleri     
Kanat oyuncusu;  genellikle orta boylu, toplu ya da topsuz olarak hızlı, iyi aldatma yapabilen, kanat pozisyo-
nunda bile-yani dar açılardan-etkili atışlar yapabilen oyunculardır    (MARCZİNKA, 2016, Sf:220).

Kanat hücum oyuncuları süratli ve çok iyi sıçrayabilen oyunculardır. Genellikle en büyük etkinliği hızlı hücum-
da görülür. Günümüzde kanat oyuncularının etkinliğinin çok gelişmesi savunmayı zor durumda bırakmakta ve 
dolayısıyla pivot ve oyun kuruculara daha rahat oynama olanağı yaratmaktadır (SEVİM, 2013, Sf:147).

Taktiksel olarak iki farklı kanat oyuncusu tanımlanabilir:
• Birinci tip kanat oyuncuları gol atmak için genelde doğru zamanı bekler, köşeden harekete başlarlar ve 

sonuca konsantre olurlar.
• İkinci tip kanat oyucuları ise birinci tipin aksine savunmanın önünden ve arkasından geçer, blok yapar, 

pozisyon değiştirerek daha çok kolektif takım oyununa katılırlar (MARCZİNKA, 2016, Sf:220).

Kanat Oyuncularının Sahip Olması Gereken Bazı Teknik Ve Taktik Özellikler
1. Karşısındaki savunma oyuncusunu bağlayabilmelidir.
2. Çok iyi aldatma tekniğine sahip olmalıdır.
3. En dar alandan kale atışı uygulayabilmelidir.
4. Piston hareketini iyi yapabilmelidir.
5. Gerektiğinde oyun kurucu pozisyonundan kale atışı uygulayabilmelidir.
6. Çapraz geçişleri iyi yapabilmelidir.
7. Pivot ve oyun kurucuları ile her zaman ve her an iş birliği içinde olabilmelidir.
8. En az 3 ya da 4 atış türünü mükemmel uygulayabilmelidir (SEVİM, 2013, Sf:147).
9. Çok iyi bir sezme yeteneğine sahip olmalıdır.
10. İyi bir sıçrama ve havada asılı kalma yeteneğine sahip olmalıdır.
11. Esnek olmalıdır. 
12. Çok hızlı olmalıdır. ( Pozisyon gereği hızlı hücum ya da katlar için vb. )
13. Çevik olmalıdır.
14. Anında problem çözebilecek bilişsel bir zekâya sahip olmalıdır. 
15. Güçlü bir fiziğe sahip olmalıdır.

Not: Kanat oyuncularının taktik çalışmalara geçebilmesinin ön koşulu; öncelikle pozisyona dönük atış türle-
rini istenildiği biçimde uygulayabilmesine bağlıdır (SEVİM, 2013, Sf:147).

Kanat oyuncuları bu atış türlerini topu; yüksek, orta yükseklikte, alçak ve yere çarptırarak kullanır. Atışları 
ise kalecinin pozisyonuna göre yakın ve uzak köşeye uygular (SEVİM, 2013, Sf:147).

1.1.2 Kanat Atışlarının Sınıflaması
1.1.2.1 Köşeden Hızlanıp Sıçrayarak Atışlar
a) Üç Adımla Kale Atışı
Bu atış türü, kanat savunmasının bu bölgede meydana getirmiş olduğu büyük boşluklarda, hücum kanat 
oyuncusunun kaleyi daha geniş açılarla görmek ve etkili bir kale atışı yapabilmek amacıyla kullandığı, kanat 
atışları arasında yer alır.

Sağ elini kullanan bir oyuncu, hareketli olarak elindeki topla kanat savunmasının sağından atış pozisyonuna 
girmek için  önce sol, sonra sağ adımını atıp, sonra tekrar sol adımı üzerine sıçrayarak vücudunu yana büker 
ve kale yönünde atışını  uygular.Kanat bölgelerinden atılan bu atış çeşidi, kalecinin kalesini kapatmasındaki 
duruş pozisyonuna göre, kalenin  yakın veya uzak tarafına; doğrudan atış, yerden sektirme atış, plase atış ya 
da topu bilekten  çevirerek atış gibi farklı varyasyonlarların da uygulanabileceği bir atış türüdür. 
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Not: Kanat oyuncuları, dar alanda  sıçradıktan sonra havada askıda kalıp, aynı zamanda  atış kolunu  mümkün 
olduğu kadar  geriye çekebilmesi, kanat pozisyonundan yapılacak etkili atışların  önkoşul nitelikleri arasında 
yer alır.

 12

1.1.2 Kanat Atşlarnn Snflamas 
 
          1.1.2.1 Köşeden Hzlanp Sçrayarak Atşlar 
 
     a) Üç Admla Kale Atş 
 
          Bu atş türü, kanat savunmasnn bu bölgede meydana getirmiş olduğu büyük 
boşluklarda, hücum kanat oyuncusunun kaleyi daha geniş açlarla görmek ve etkili bir kale 
atş yapabilmek amacyla kullandğ, kanat atşlar arasnda yer alr.     

 
   Sağ elini kullanan bir oyuncu, hareketli olarak elindeki topla kanat savunmasnn 

sağndan atş pozisyonuna girmek için  önce sol, sonra sağ admn atp, sonra tekrar sol 
adm üzerine sçrayarak vücudunu yana büker ve kale yönünde atşn  uygular.Kanat 
bölgelerinden atlan bu atş çeşidi, kalecinin kalesini kapatmasndaki duruş pozisyonuna 
göre, kalenin  yakn veya uzak tarafna; doğrudan atş, yerden sektirme atş, plase atş ya da 
topu bilekten  çevirerek atş gibi farkl varyasyonlarlarn da uygulanabileceği bir atş türüdür.  

 
   Not: Kanat oyuncular, dar alanda  sçradktan sonra havada askda kalp, ayn 

zamanda  atş kolunu  mümkün olduğu kadar  geriye çekebilmesi, kanat pozisyonundan 
yaplacak etkili atşlarn  önkoşul nitelikleri arasnda yer alr. 
 

                                                                                                                            
      Sonra 1. Adım (sol)                 Sonra 2. Adım (sağ)                        Önce 3. Adım (sol) 

       Sıçrama Adımı                            Destek Adımı                                    Sıçrama Adımı                     

                       
 
	

                                      
                                                  Şekil 1 .  Üç admla kaleye sçrayarak atş 

Şekil 1 .  Üç adımla kaleye sıçrayarak atış

b)  İki Adımla Kale Atışı
Bu atış türü, kanat savunma bölgesinde meydana gelen boşluğun, kanat  savunması tarafından bu alanın 
daraltılması sonucunda, hücum kanat oyuncusunun zorunlu iki adım atarak , dar açıdan etkili bir kanat atışı 
yapabilmesi amacıyla kullandığı, kanat atışları arasında yer alır.

Sağ elini kullanan bir oyuncu, elindeki topla savunma yapan oyuncunun sağından atış pozisyonuna girmek için 
hareketli olarak önce sağ adımını, sonra sol adımını atıp, bu adımı üzerine sıçrayarak vücudunu yana büker ve 
kale yönünde atışını  uygular. Kanat bölgelerinden atılan bu kale atış çeşidi, kalecinin kalesini kapatmasındaki 
duruş pozisyonuna göre kalenin  yakın veya uzak tarafına; doğrudan atış, yerden sektirme atış , plase atış ya 
da topu bilekten  çevirerek atış gibi farklı varyasyonlarların da uygulanabileceği bir atış türüdür. 

 13

          b)  İki Admla Kale Atş 
         
          Bu atş türü, kanat savunma bölgesinde meydana gelen boşluğun, kanat  savunmas 
tarafndan bu alann daraltlmas sonucunda, hücum kanat oyuncusunun zorunlu iki adm 
atarak , dar açdan etkili bir kanat atş yapabilmesi amacyla kullandğ, kanat atşlar 
arasnda yer alr. 

   Sağ elini kullanan bir oyuncu, elindeki topla savunma yapan oyuncunun sağndan atş 
pozisyonuna girmek için hareketli olarak önce sağ admn, sonra sol admn atp, bu adm 
üzerine sçrayarak vücudunu yana büker ve kale yönünde atşn  uygular. Kanat 
bölgelerinden atlan bu kale atş çeşidi, kalecinin kalesini kapatmasndaki duruş pozisyonuna 
göre kalenin  yakn veya uzak tarafna; doğrudan atş, yerden sektirme atş , plase atş ya da 
topu bilekten  çevirerek atş gibi farkl varyasyonlarlarn da uygulanabileceği bir atş türüdür.  

 
 
                                    

                                                                         
                              Sonra 1. Adm (sağ)                                           Önce 2. adm  (sol )    

                                  Destek Adm                                                    Sçrama Adm 

                      
                                           
 
                                                   Şekil 2 . İki admla kaleye sçrayarak atş	
 
 
 
 
 

 

Şekil 2 . İki adımla kaleye sıçrayarak atış
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c)  Bir Adımla Sıçrayarak Kale Atışı
Bu atış türü, kanat savunma bölgesinde meydana gelen boşluğun kanat  savunması tarafından, bu alanın 
aniden daraltılması sonucunda, hücum kanat oyuncusunun zorunlu bir adım atarak, en dar açıdan etkili bir 
kanat atışı yapabilmesi amacıyla kullandığı kanat atışları arasında yer alır.

Sağ elini kullanan bir oyuncu, elindeki topla savunma yapan oyuncunun sağından atış pozisyonuna girmek 
için hareketli olarak  sol adımı- yani sıçrama adımı- üzerine sıçrayarak vücudunu yana büker ve kale yönünde 
atışını  uygular. Kanat bölgelerinden atılan bu atış çeşidi, kalecinin kalesini kapatmasındaki duruş pozisyonuna 
göre, kalenin  yakın veya uzak tarafına; doğrudan atış, yerden sektirme atış , plase atış ya da topu bilekten  
çevirerek atış gibi farklı varyasyonlarların da uygulanabileceği bir atış türüdür.

 14

  c)  Bir Admla Sçrayarak Kale Atş 
 

          Bu atş türü, kanat savunma bölgesinde meydana gelen boşluğun kanat  savunmas 
tarafndan, bu alann aniden daraltlmas sonucunda, hücum kanat oyuncusunun zorunlu bir 
adm atarak, en dar açdan etkili bir kanat atş yapabilmesi amacyla kullandğ kanat atşlar 
arasnda yer alr. 

  Sağ elini kullanan bir oyuncu, elindeki topla savunma yapan oyuncunun sağndan atş 
pozisyonuna girmek için hareketli olarak  sol adm- yani sçrama adm- üzerine sçrayarak 
vücudunu yana büker ve kale yönünde atşn  uygular. Kanat bölgelerinden atlan bu atş 
çeşidi, kalecinin kalesini kapatmasndaki duruş pozisyonuna göre, kalenin  yakn veya uzak 
tarafna; doğrudan atş, yerden sektirme atş , plase atş ya da topu bilekten  çevirerek atş 
gibi farkl varyasyonlarlarn da uygulanabileceği bir atş türüdür.  

 
  

                                                                 
                                                                
                                                                 Tek adm ( sol ) 

                                                Sçrama Adm 

                     
 
 
                                             Şekil 3. Tek adm sonras kaleye sçrayarak atş 

 

 

 

	
 

 
 
          

Şekil 3. Tek adım sonrası kaleye sıçrayarak atış

d)  Kanattan Tipleme Sonrası Kale Atışı
Bu atış türü, hücum kanat oyuncusunun şut aldatması yaparak kanat savunmasından kurtulup, kaleyi  daha  
geniş açılarla görerek, etkili bir kale atışı yapmak amacıyla kullanılan kanat atışları arasında yer almaktadır.

 1 ve 2 numaradaki savunma oyuncusunun pozisyonuna göre: Bu atışta sol elini kullanan hücum oyuncusu için 
eğer 1 numaradaki savunma oyuncusu, ani olarak atış alanı daraltmış ve  1 ile 2 numaralı savunma oyuncusu 
arasında da kaleyi daha geniş açıyla görüp şut pozisyonuna girebileceği bir alan var ise 1 numaralı savunma 
oyuncusunun sağından şut pozisyonuna girer gibi yapıp, şut aldatması yaptıktan sonra, savunmanın soluna 
doğru aniden topu 1 kere yere sektirip tekrar topu alır. Böylece, bir numaradaki savunmayı geçer ve tekrar üç 
adım,  iki adım ya da tek adım atarak kale atış pozisyonuna girmek için daha avantajlı hale gelir. 

Kanat bölgelerinden atılan bu atış çeşidi; kalecinin kalesini kapatmasındaki duruş pozisyonuna göre, kalenin  
yakın veya uzak tarafına; doğrudan atış, yerden sektirme atış, plase atış ya da topu bilekten  çevirerek atış 
gibi farklı varyasyonlarların da uygulanabileceği bir atış türüdür.
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Şekil 4. Tipleme sonrası kaleye sıçrayarak atış

Not: Yükleme sonrası sağ kanadın aldatma yapıp tip sonrası savunmayı geçerek kale atışı pozisyonuna 
girmesi)

1.1.2.2. Kaleye Dik Düz Dalma ile Yapılan Sıçrayarak Atışlar
Bir hücum oyuncusunun, piston hareketi ile bir ya da iki savunma oyuncusunu bağlayıp, aynı yöne doğru 
piston hareketi yapan arkadaşına pas vererek, kale atışı pozisyonuna girmesine paralel yani düz dalma denir. 
Paralel yani düz dalmanın adı, hücum oyuncularının koşu yollarının birbirine paralel olmasından kaynaklan-
maktadır. Takım taktiği olarak kullanıldığında, yerleşik hücumun temelini oluşturur. Çoklukta hücum, paralel 
dalmalarla kanatlardan gol bulma şansını artırır (ÇELİKSOY, 2017, Sf:56).

Bütün hücum kombinasyonlarında temel amaç, sahanın herhangi bir yerinde rakip savunmada azlığı yakala-
yıp; hücumda ise çokluğu erişip en elverişli pozisyonda gol şansı aramaktır. Düz dalma (paralel dalma) ise bu 
kombinasyonların en önemlilerinden biridir.  

Kanatlardan  düz dalmayı ( paralel dalma) başlatan birinci oyuncunun  görevi; 
1. Paralel dalmayı başlatan sağ ya da sol oyun kurucu atış yapmak amacı ile aldatma yaparak iki savunma 

oyuncusu arasına piston yapar.
2. Diğer savunma oyuncusu gelmezse kale atışı yapar.
3. Her iki savunma oyuncusu da bağlar ise aynı anda hızla piston hareketi yapan kanat hücum oyuncu-

suna pas verir.

Düz dalmadan  (paralel dalma) yararlanan ikinci oyuncunun yani kanatların görevi ise;
1. Oyun kurucusunun aldatma hareketini bekler, zamanlamaya dikkat ederek savunmasız alana hızla ko-

şar. 
2. Hareket halinde topla buluşur.
3. Çizgiye dikkat ederek kale atışı uygular (ÇELİKSOY, 2017, Sf:58).
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                                     Şekil  5a .                                                                    Şekil  5b .

Şekil 5 . Kanadın düz dalma ile sıçrayarak kale atışları

Not: a  - Etkili yükleme sonrası kanadın düz dalma ile sıçrayarak atışı.
Not: b - Yükleme sonrası sağ oyun kurucunun kaleye yönelik sıçrayarak şut aldatması sonrasında kanada pas 
vermesi ve kanadın düz dikey düz dalma ile sıçrayarak atış yapması.

1.1.2.3 Aldatma Sonrası Atış Kolu Tarafından Yapılan Sıçrayarak Atışlar
Savuma oyuncularını etkisiz hale getirmek ve onları şaşırtarak daha uygun pozisyonlarda atış olanağı elde 
etmek ya da savunma karşında kendisi için daha uygun bir pozisyon olanağı sağlamak için atış aldatmaları 
ya da pas aldatmaları, hentbolun en önemli unsurları arasında gelmektedir. Örneğin; temel atışı yapacakmış 
gibi hareket edip(şut aldatması), sıçrayarak atışa geçme, blok üzerinden atış yapacakmış gibi hareket edip( 
şut aldatması ) devamında tip hareketini yaparak savunmada boşluk yaratıp bu boşluktan atış yapma veya 
sağ tarafta oynayan bir sporcunun sağ tarafına pas atacakmış gibi yapıp tekrar sol tarafına pas vermesi ( 
pas aldatması) vb. 

Birçok hücum durumlarında atış aldatmaları kullanılmaktadır. Özellikle kanat pozisyonunda görev yapan 
oyuncuların bu beceriyi çok iyi kazanmış olması gerekmektedir (ÇELİKSOY, 2017, Sf:32).

Şekil 6a ve 6b’deki örnekten de anlaşılacağı üzere atış kolunun tersine doğru adımla aldatma gösterip ( dışa 
doğru ) tam tersi yönünde hareket edilerek ( içe doğru ) yapılan sıçrayarak atışlar örnek gösterilebilir.
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Atış kolu sağ olanlar için;     Atış kolu sol olanlar için;
(Oyun kurucudan gelen pas sonrası)   (Oyun kurucudan gelen pas sonrası)
- Sol adım ( tek stop dışa doğru)    - Sağ adım (Tek stop dışa doğru) 
- Sağ adım    - Sol adım
- Sol adım (üzerine sıçrama)    - Sağ adım (Üzerine sıçrama 

                                                Şekil 6a.                        Şekil 6b.                                                   

Şekil 6 .  Aldatma sonrası atış kolu tarafından sıçrayarak atışlar.

1.1.2.4.  Aldatma Sonrası Atış Kolunun Ters Tarafından Yapılan Sıçrayarak Atışlar
Şekil 7a ve 7b‘deki örnekten de anlaşılacağı üzere atış kolu tarafına doğru adımla aldatma gösterip (içe doğru)  
tam tersi yönünde hareket edilerek ( dışa doğru)  yapılan sıçrayarak atışlar örnek gösterilebilir.

Atış kolu sağ olanlar için;    Atış kolu sol olanlar için;
(Oyun kurucudan gelen pas sonrası)   (Oyun kurucudan gelen pas sonrası) 
- Sağ adım ( Tek stop içe doğru)    - Sol adım (Tek stop içe doğru)                           
- Sol adım    - Sağ adım 
- Sağ adım    - Sol adım
- Sol adım (Üzerine sıçrama)    - Sağ adım (Sıçrama)

                                                Şekil 7a.                        Şekil 7b.                                                

Şekil 7. Aldatma sonrası atış kolunun ters tarafından yapılan sıçrayarak atışlar.
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1.1.2.5. Dayanma Adımı İle Yapılan Atışlar
Bu tür atışlar, genellikle savunmanın hücum oyuncusunun kale sahası çizgisi üzerinde kaleyi kapatması duru-
munda ve kalecinin almış olduğu pozisyona göre, hücum oyuncusunun savunma oyuncusuna hiçbir aldatma 
yapmadan, savunma oyuncusunun herhangi bir yerindeki boşluğu görüp, o boş bölgeye atış kolunun ters ta-
rafındaki ayağını öne alıp sıçrama yapmadan, atış kolunun geriye çekilmesi ve buradan alınan kuvvetle topun 
süratli bir şekilde kaleye doğru atılması esasına dayanmaktadır.

Kanat oyuncuları ise piston hareketi ya da yükleme yapılarak kendi tarafına doğru gelen topu oyun kurucula-
rından alıp, savunmanın önünü kapatması ve atış açısının kapanması ile ani olarak destek ayağını yani dayan-
ma adımını öne alıp, sıçrama yapmadan, savunmanın boş kısmından kaleye yapılan atışlardan oluşmaktadır. 

Şekil 8. Dayanma adımı atışının basamaklaması

Şekil 9. Kanadın dayanma adımıyla kaleye atışı

Not: Orta oyun kurucunun sol kanatla uzun (büyük) çapraz yaptıktan sonra sol kanadın dayanma temel atış 
uygulaması.
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1.1.2.6. Pozisyonda Yükselerek Yapılan Sıçrayarak Atışlar
Pozisyon değiştirmelerde oyuncuların hareket sahası, taktik prensipler nedeniyle oldukça sınıflandırılmıştır. 
Bir noktada gol atma ortamının yaratılması oyuncuların ferdi yeteneklerine bağlıdır. Uygulanan pozisyon de-
ğiştirmelerde savunma oyuncusu hata yapmaya zorlanır. Hücum oyuncusu bu hatalardan yararlanarak gol 
atma şansını artırır.

Değişmeler yalnız savunma oyuncusunun arkasından ve derinlemesine değil, toplu ve topsuz olarak savunma 
oyuncusunun önünden de yapılabilir. Değişmeleri yaparken, toplu ve topsuz aldatmaların ilkelerine bağlı kal-
malı, her an top almaya, pas vermeye ya da kale atışı yapmaya hazır olunmalıdır.  

Kanat oyuncuları ise her zaman değil pozisyonun gerektirdiği duruma göre hareket alanlarını terk edebilir, 
pas verebilir, hatta kendi pozisyonu dışından dış atış uygulayabilirler.  Genellikle savunmanın eksik olduğu 
(zaman cezası almış ya da adam adama savunmaya çıkılmış ) veya set oyunu var ise oyun kurucularla işbirliği 
içerisinde toplu ve topsuz katlar, çapraz geçişlerle savunmada boşluklar meydana getirip, bu boşluklardan ya 
da o an kendisinden beklenmeyen bir blok üstü şut ile kendilerine gol pozisyonu yaratabilirler.  

Şekil 10. Kanadın pozisyondan yükselerek yapılan sıçrayarak atışı

Not: Sağ oyun kurucunun sağ kanatla kısa (küçük) çapraz geçişi sonrasında sağ kanadın sıçrayarak blok üstü 
atış pozisyonuna girmesi

1.1.2.7.  Kat Sonrası Çizgi Atışları
Piston hareketi, bir hücum oyuncusunun savunmanın içine doğru dalarak gol aramasına denir. Piston hareke-
tinde toplu oyuncu savunmanın içine doğru yüklenerek kale atışı şansı yakalamaya çalışır, piston hareketinin 
inandırıcılığı, hareketin hızına ve kale atışı olasılığının yüksekliğine bağlıdır. Piston yapan oyuncunun amacı 
gol atmak olur ise karşısındaki savunma oyuncusu, onu savunmak ve hatta diğer savunma oyuncusu ise ar-
kadaşına yardım etmek zorunda kalır. Amaca uygun mükemmel bir piston hareketi iki savunma oyuncusunu 
bağlar ve bu durumda komşu hücum oyuncusunun piston yaparak dalacağı alan savunmasız kalır (ÇELİKSOY, 
2017, Sf:57).
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Bu gibi durumlarda, teknik ve taktiksel açıdan iyi bir kanat oyuncusunun niteliklerinden bağzıları; çok iyi bir 
sezme yeteneğine sahip, esnek, çevik ve hızlı olmalı gibi esaslar göz önüne alındığında, kanatlarda görev ya-
pan oyuncular, piston hareketleri, set oyunları veya birebir oyunlarla savunmada meydana gelen boşlukları 
anında fark edip, kale sahası çizgisini ihlal etmeden, savunmanın çevresinde ya da arkasında ortaya çıkan bu 
savunmasız alanlara doğru hızlıca hareket eder ve kale çizgisi üzerinde gol pozisyonuna girmeye çalışır. Bu 
durum  hücum adına ikici  pivot anlamına da  gelmektedir. 

Şekil 11. Kanadın topsuz kat sonrası kale atışına yönelmesi

Not: Kanatların topsuz kat yapması ve oyun kurucularından kendisine gelen topu tek adım, iki adım ya da üç 
adımla sıçrayarak veya düşerek atış pozisyonuna girmesidir.

1.2. Hentbolda Kanat Oyuncularının Önemi

Son dönemlerde orta hücum bölgelerine  (sağ oyun kurucu, orta oyun kurucu, sol oyun kurucu) yönelik yapı-
lan taktiksel önlemlerden dolayı bu bölge hücumları önemini azaltma yönünde bir eğilim göstermesi sonucu 
artık kanat pozisyonlarından gerçekleşen ataklar daha da önemli hale gelmiştir. Kanat bölgesinde hücuma 
yönelik atakların zengin olabilmesi için bu bölgelerdeki oyuncularında teknik özelliklerinin fazla olması gerek-
mektedir, bunun için ise antrenörlerin kanat oyuncularına bu özellikleri verecek çalışmalara ağırlık vermeli ve 
gelişimlerine katkı sağlamalılardır.

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda bireysel hücum teknikleri arasında yer alan kanat pozisyon atışları için uygulanan egzersizlerde, 
15-16 yaş grubunda 8 erkek hentbolcu ile çalışılmıştır. Çalışmalar 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).
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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 alınması 
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 araş-
tırmaları 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 ÇUKURÇAYIR, 2006, sf:27).

Bu çerçevede hentbolda bireysel hücum teknikleri arasında yer alan kanat pozisyon atışlarının geliştirilmesi 
amacı ile yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

KANAT POZİSYONUNDAN ATIŞ EGZERSİZLERİ
A 01 / Kanattan Tek Adımla Kale Atışı: Kanat oyuncusu, oyun kurucusuna pas verir. Oyun kurucu savunma 
oyuncusunu kendine çeker ve tekrar kanadına pas verir. Kanat oyuncusunun ise savunmanın aniden önünü 
kapatması sonucu dar açıdan bir adım atarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncusu oyun kurucusundan ani olarak gelecek topu beklemeli ve gelen topla bir 
adım alıp atış pozisyonuna girebilmelidir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak, 
savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 12. A 01 Egzersizi

A 02 / Kanattan İki Adımla Kale Atışı: Kanat oyuncusu, oyun kurucusuna pas verir. Oyun kurucu savunma 
oyuncusunu kendine çeker ve tekrar kanadına pas verir. Kanat oyuncusunun ise savunmanın aniden önünü 
kapatması sonucu dar açıdan iki adım atarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncusu oyun kurucusundan ani olarak gelecek topu beklemeli ve gelen topla iki 
adım alıp atış pozisyonuna girebilmelidir.
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Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak, 
savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 13. A 02 Egzersizi

A 03 / Kanattan Üç Adımla Kale Atışı:  Kanat oyuncusu, oyun kurucusuna pas verir. Oyun kurucu savunma oyun-
cusunu kendine çeker ve kanat oyuncusunun atış pozisyonuna girebilmesi için çok geniş bir alan bırakmış 
olur, ardından tekrar kanadına pas verir. Kanat oyuncusu ise kaleyi daha geniş açılarla görüp bu geniş açıdan 
üç adım atarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncusu, oyun kurucusunun meydana getirdiği geniş açıyı beklemeli ve kendisine 
gelecek bu topla kaleyi daha geniş açılarla görüp atış pozisyonuna girebilmelidir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak, 
savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 14. A 03 Egzersizi

A 04 / Kanadın Engel Üzerinden Sıçrayarak Kale Atışı: Kanat oyuncusu, oyun kurucusuna pas verir. Kanat 
oyuncusu atış pozisyonuna girmek için hareketlenir, hareketli olarak aldığı pasla birlikte önceden kendi se-
viyesine göre ayarlanmış olan kale sahası içerisindeki engel üzerinden sıçrayarak üç adım atarak kale atışı 
yapar.



245

Hentbolda Kanat Pozisyon AtışlarıBireysel Hücum Teknikleri

HE
NT

BO
L

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup kanat oyuncusu oyun 
kurucusundan hareketli olarak aldığı pasla engel üzerinden sıçrayarak kaleye atış uygulayabilmelidir. Bu atış 
tek adım, iki adım, üç adım olarak uygulanabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu veya sünger engel vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, 
kol, bacak, ayak, çizgi kontrolü ve sıçrama becerisi sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 15. A 04 Egzersizi

A 05 / Kanadın Alçaktan Yükselip Sıçrayarak Atışı: Kanat oyuncusu, alçak bir kasada elinde topla birlikte 
oturur.  Kendisine verilen ani bir komutla oturduğu kasadan kalkıp tek adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar. 

Anahtar Noktalar:  Oyuncunun oturduğu kasa yüksekliği mümkün olduğunca alçak olmalı ve kendisine verilen 
komutla ani olarak atış pozisyonuna girebilmelidir. Atış pozisyonu tek adım, iki adım ya da üç adımla olabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde oturma seviyesi 
oyuncuya göre ayarlanabilir el, kol, bacak, ayak, ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 16. A 05 Egzersizi
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A 06 / Kanadın Yüksekteki Topu Alıp Sıçrayarak Kale Atışı: Yardımcı kişi belirli bir yüksekteki kasanın üzerine 
çıkar, oyuncusunun sıçrama seviyesine göre elinde hazır topla bekler. Kanat oyunsu hareketlenir, sıçrayıp 
yardımcının elindeki topu alır ve atış pozisyonuna girerek kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar:  Kanat oyuncusu yüksekte gelen topu kontrol edip atış pozisyonuna girebilmelidir. Atış 
pozisyonuna savunmanın durumuna göre üç adım, iki adım ya da tek adımla girebilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde topun yüksekliği, kol, 
bacak, ayak, savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 17. A 06 Egzersizi

A 07 / Sıçrama Sonrası Havadaki Kanat Oyuncusunun Pozisyonu: Kanat oyuncusu, kasa üzerinde  sıçrama 
bacağının diz kısmı kasaya temas edecek şekilde, destek bacağının diz kısmı ise yukarıyı gösterecek şekilde 
pozisyona getirilir. Pozisyondaki oyuncu sıçrama yapmadan sadece kol ve bel rotasyonu ile yardımcı kişiden 
sürekli pas alarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Pozisyondaki kanat oyuncusunun kolu havada acık olmalı, kol bel rotasyonuna dikkat edil-
meli ve özellikle kolun atış acısı mümkün olduğunca kaleyi geniş açıyla görecek şekilde olmalıdır.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde kol, bel rotasyonu ve 
kolun kaleyi geniş açıyla görüp şut atması sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 18. A 07 Egzersizi
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A 08 / Kanadın Kasaya Sıçrayarak Çıkışı Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları, kasaya önce çift ayak çıkar. 
Sonra kasadan çift ayak düşer. Sonra üç adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup kasanın yüksekliği 
oyuncunun sıçrama gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine göre de kasa yük-
sekliği artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak,-
savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 19. A 08 Egzersizi

A 09 / Kanadın Kasalardan Sıçrama Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncusu, seri şekilde  elindeki top ile birlikte 
birici kasaya sıçrama ayağıyla çıkar. ikinci kasaya çift ayağıyla düşer, üçüncü kasaya tekrar sıçrama ayağıyla 
çıkar, dördüncü kasaya çift ayak düştükten sonra  sıçrama adımını zemine temas ettirerek iki adım atıp sıç-
rayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup kasaların yüksekliği 
oyuncunun sıçrama gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine göre de kasa yük-
sekliği artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Sıçramalarla bu egzersizde birlikte 
el, kol, bacak, ayak, ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 20. A 09 Egzersizi
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A 10 / Yüksek Pas Sonrası Kanadın Kale Atışı: Kanat oyuncuları, kasaya oturur.  Komutla beraber bir sonraki 
kasaya çift ayak sıçrar ve kasanın üzerinde pas bekler yardımcı kişi yüksekten pas verir, yüksekte alınan pasla 
beraber; sıçrama adımıyla kasadan iner sonra iki adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.

Sıçrama adımı: Atış kolunun tersi olan bacaktır.
Destek adımı: Atış koluyla aynı olan bacaktır.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici ve aynı zamanda beklenmedik anda 
yüksekten gelen top kontrolünü sağlamaya yarayan egzersizler olup kasanın yüksekliği oyuncunun sıçrama 
gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır. Sporcunun sıçrama gelişimine göre de kasa yüksekliği arttırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu; yumuşak yüzeyli ve yüksekliği ayarlanabilir kasalar 
vb. kullanabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak, sıçrama; savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya 
çalışılır.

Şekil 21. A 10 Egzersizi

A 11 / Kanadın Engeller Üzerinden Çift Sıçramalar Sonrası Sıçrayarak Kale Atışı: Kanat oyuncuları seri şekilde 
engeller üzerinden çift ayak sıçrar, son engelden çift ayak zemine temas ettikten sonra iki adım atarak kale 
sahası içerisindeki engel üzerinden sıçrayarak kaleye atış yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama ve havada askıda kalma yeteneklerini geliştirici egzersizler 
olup engellerin yüksekliği oyuncunun sıçrama gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama geli-
şimine göre de engel yüksekliği artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu, elastik engeller vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, 
kol, bacak, ayak, savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 22. A 11 Egzersizi
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A 12 / Kanadın Slalomlar Arası Geçiş Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları, slalomlar arasından çapraz geçiş-
lerle hareket eder. Sonrasında üç adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama ve çabukluk yeteneklerini geliştirici egzersizler olup slalomlar 
arası mesafe oyuncuların seri adım alma durumlarına göre ayarlanmalıdır.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu ve elastik slalom cubukları vb. kullanılabilir. Bu eg-
zersizde el, kol, bacak, ayak, savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 23. A 12 Egzersizi

A 13 / File Üzerinden Sıçrayarak Kale Atışı: Kanat oyuncuları kasa üzerinde oturur, komutla beraber  yardım-
cısı tarafından atılan pası alır, iki adım atarak kale sahası içerisine konulan file üzerinden kalede boş olarak 
gördüğü yerlere sıçrayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama ve havada askıda kalma yeteneklerini geliştirici egzersizler 
olup filenin yüksekliği oyuncunun sıçrama gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine 
göre de file yüksekliği artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu elastik aparatlı fileler vb. kullanılabilir. Bu egzersizde 
el, kol, bacak, ayak, savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 24. A 13 Egzersizi
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A 14 / Kayma Adımlar Sonrası Sıçrayarak Kale Atışı: Yönü kaleye dönük olan kanat oyuncuları  yerde yatay 
pozisyonda  konulan dört adet slalom çubuğu üzerinde  A  önce atış kolu yönünde yan ve dizlerini karın böl-
gesine çekerek seri şekilde hareket eder, son  adım üzerine kısa bir süre bekleyerek dengede kalır. Hareketin 
devamında ise aynı işlemi B atış kolunun tersi yönünde yapar ve son adımında yine  dengede bekler, sonra-
sında iki adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama, çabukluk ve dengede kalabilme yeteneklerini geliştirici eg-
zersizler olup slalom çubuklarının araları sporcuların adım genişliğine göre ayarlanmalıdır, sporcunun adım 
genişliği büyükse slalomlar arsındaki mesafe artırılabilir.

Varyasyonlar: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu, sünger çubuklar vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, 
kol, bacak, ayak, savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 25. A 14 Egzersizi

A15 / Kasalar Arası Çift Sıçramalar Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları,  belirli aralıklarda ve aynı seviyedeki 
üç adet kasa üzerinden önce atış kolunun tersi yönünde daha sonra atış kolu yönünde seri şekilde çift ayak 
sıçrayarak hareket eder. Son kasadan sıçrayıp yere çift ayak temas ettikten sonar tek adım atıp sıçrayarak 
kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup kasanın yüksekliği 
oyuncunun sıçrama gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine göre de kasa yük-
sekliği artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu yumuşak yüzeyli ve yüksekliği ayarlanabilir kasalar, 
vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak, savunma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 26. A 15 Egzersizi
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A 16 / Kasalar Etrafında Öne ve Geriye Rotasyonlarla Kale Atışı: Kanat oyuncuları, belirli uzunlukta ve ge-
nişlikteki kasanın etrafında seri şekilde önce öne, sonra geriye  360 derece hareket eder. Sonra yardımcısı 
tarafından verilen pası alır, tek adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama ve çabukluk yeteneklerini geliştirici egzersizler olup kasanın 
uzunluğu ve genişliği oyuncunun hızına ve adım genişliğine göre ayarlanmalıdır.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu yumuşak yüzeyli ve uzunluğu ayarlanabilir süngerler 
vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

 Şekil 27. A 16 Egzersizi

A 17 / Kanadın Engeller Üzerinden Seri Tek Ayak Sıçramalar Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları, atış kolu 
yönünde belirli aralıklarla dizili  engeller üzerinden sıçrama adımlarıyla seri şekilde hareket eder. Sonra atış 
kolunun tersine topla dripling yaparak başlangıç noktasına gelir ve  üç adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup engellerin yüksekliği 
oyuncunun sıçrama seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine göre de engel yüksekliği 
artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu yumuşak yüzeyli ve uzunluğu ayarlanabilir süngerler 
vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 28. A 17 Egzersizi
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A 18 / Kanadın Engel Üzerinden Yanlara Çift Sıçramalar Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları, belirli yüksek-
likte olan engel üzerinden sağ ve sol yanlara çift ayak sıçrama yapar. Komutla beraber  yere temas ettiği 
noktadan üç adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar. 

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup engelin yüksekliği 
oyuncunun sıçrama seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine göre de kasa yüksekliği 
artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu yumuşak yüzeyli ve uzunluğu ayarlanabilir süngerler 
vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 29. A 18 Egzersizi

A 19 / Kanadın Kasa İçine ve Yanlarına Tek Sıçramalar Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları, içi boş olan kasa-
nın içine ve yanlarına sıçram adımıyla seri şekilde sıçrama yapar. Komutla beraber hareketli olarak yardımcısı 
tarafından atılan pası alıp üç adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.  

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup engelin yüksekliği 
oyuncunun sıçrama seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine göre de kasa yüksekliği 
artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu yumuşak yüzeyli ve uzunluğu ayarlanabilir süngerler 
vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

                                         

Şekil 30. A 19 Egzersizi
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A 20 / Kanadın Kukalar Etrafında Yarım Rotasyon Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları, üçgen şeklinde yerleş-
tirilmiş kukalardan birincisine dokunur geri geri koşar, ikinci kukaya dokunup yön değiştirip düz koşu yapar, 
üçüncü kukaya dokunup tekrar geri geri koşar. Bu rotasyon komut verilene kadar tekrar eder. Komutla bera-
ber yardımcı oyuncu tarafından atılan pası alır iki adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar. 

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama, çeviklik ve çabukluk yeteneklerini geliştirici egzersizler olup 
kukalar arası mesafe en az üç adım atacak şekilde, oyuncunun adım genişliği seviyesine göre ayarlanmalıdır.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve 
çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 31. A 20 Egzersizi

A 21 / Kasadan Toplu Geçiş Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları, kasanın üzerinden toplu geçiş yaparak çift 
ayak yere düşer. Sonra hareketli olarak yardımcısı tarafından atılan pası alır ve üç adım atıp sıçrayarak kale 
atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama çeviklik yeteneklerini geliştirici egzersizler olup kasanın yük-
sekliği oyuncunun sıçrama gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine göre de kasa 
yüksekliği artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu, yumuşak yüzeyli ve yüksekliği ayarlanabilir kasalar   
vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 32. A 21 Egzersizi



254

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

A 22 / Topu Değişik Açılardan Tutma Sonrası Sıçrayarak Kale Atışı: Kanat oyuncusu, elindeki topu yukarı fır-
latır. Yardımcısı elindeki topla temel pas verir, kanat oyuncusu yardımcısına yukarıdaki top yere düşmeden 
tekrar temel pas verir ve yukarı attığı topu geri tutar bu çalışma bir kaç kez tekrar eder sonra kanat oyuncusu 
üç adım atarak engel üzerinden sıçrayarak kale atışı yapar. 

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama, dikkat ve odaklanma yeteneklerini geliştirici egzersizler olup 
ilk başlarda yukarı fırlatılan top yerine yere düşmesi daha geç olan balon, küçük bir havlu vb. cisimler olmalı-
dır, yapılan egzersiz motor beceri haline geldiğinde ancak hentbol topuna dönülmelidir. Sıçrama esnasındaki 
engelin yüksekliği oyuncunun sıçrama gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine 
göre de engel yüksekliği artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu, yumuşak yüzeyli ve yüksekliği ayarlanabilir kasalar 
vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 33. A 22 Egzersizi

A 23 / Kasaların İçine ve Yanlarına Çift Sıçramalar Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları, kasanın içine çift ayak 
sıçrar ve tekrar kasanın içinden çift ayak geri çıkar tekrar ikinci kasada da aynı çalışmayı yaptıktan sonra, iki 
adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup kasanın yüksekliği 
ve genişliği oyuncunun sıçrama gücü seviyesine göre ayarlanmalıdır, sporcunun sıçrama gelişimine göre de 
kasa yüksekliği artırılabilir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu, yumuşak yüzeyli ve yüksekliği ayarlanabilir kasalar 
vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 34. A 23 Egzersizi
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A 24 / Kendi Ekseninde İçe ve Dışa Rotasyonlar Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncusu, önce kendi ekseninde atış 
kolunun tersine 360 derece döner, devamında yine kendi ekseninde atış kolu yönünde 720 derece  dönerek 
yardımcısı tarafından verilen pası alıp üç adım atıp sıçrayarak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının dikkat odaklanma ve sıçrama yeteneklerini geliştirici egzersizler olup 
kendi ekseninde yapılan dönüşler oyuncunun yaş grubuna göre çift zamanlı tur, tam tur ya da yarım tur ola-
rak ayarlanmalıdır.  Alt yaş gruplarında merkezi sinir sisteminin yavaş olgunlaşması sebebiyle yarım tur ya da 
tam tura yakın egzersizlerin yapılması daha uygundur.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak,-
dikkat, odaklanma ve çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 35. A 24 Egzersizi

A 25 / Kukalar Arasında Geriye Geçişler Sonrası Kale Atışı: Kanat oyuncuları kendi bölgelerindeki kukaların 
hizasından geri geri gidecek şekilde devam eder en son kukaya geldiğinde yarım tur dönerek yardımcısı ta-
rafından atılan pası alır, tek adım atıp sıçrayrak kale atışı yapar.

Anahtar Noktalar: Kanat oyuncularının sıçrama ve ani gelişen durumlara uyum sağlama yeteneklerini geliş-
tirici egzersizlerdendir.

Varyasyonları: Alt yaş grupları için sünger top, tenis topu vb. kullanılabilir. Bu egzersizde el, kol, bacak, ayak ve 
çizgi kontrolü sıralamasıyla yapılmaya çalışılır.

Şekil 36. A 25 Egzersizi
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Bireysel hücum tekniklerinden pozisyon atışları içerisinde kanata pozisyon atışları günden güne daha da 
önemli bir hale gelmiştir.  Güncel hentbolda oyun kuruculara yönelik yapılan taktiksel önlemler, çözüm seçe-
neklerini artırmak için kanat bölgelerinden gerçekleşen atakları daha da önemli hale getirmiştir. Günümüzde 
kanat oyuncularının etkililiğinin çok gelişmesi; oyun kurucularla iş birliği içerisinde katlar, çapraz geçişler, 
aldatmalar ve özellikle piston hareketini iyi yapıyor olması savunmayı zor durumda bırakmakta,  böylece 
savunmada boşluklar meydana getirmektedir. Dolayısıyla oyun kurucular, pivotları ile daha rahat oynama 
olanağı bulmakta ya da kanatlar kendilerine rahat kale atışı olanağı sağlamaktadırlar. Bunun için kanat böl-
gesinde hücuma yönelik aksiyonların artabilmesi için kanat oyuncularının teknik özelliklerinin yeterli olması 
gerekmektedir.

Bütün hücum kombinasyonlarında temel amaç, sahanın herhangi bir yerinde rakip savunmada azlığı yakala-
yarak en elverişli pozisyonda gol şansı aramaktır. İşte bu noktada İyi bir kanat oyuncusunun özellikleri ara-
sında piston hareketini çok iyi yapıyor olması gerekir.  Piston hareketinin inandırıcılığı ile hareketin hızına ve 
kale atışı olasılığının yüksekliğine bağlı olarak optimal yükleme ile iki savunma oyuncusunu bağlaması ve bu 
durumda yan oyun kurucunun pozisyon bulması, en önemli hücum kombinasyonları arasında yer almaktadır.

Kanat oyuncuları, yan oyun kurucularının hazırladıkları pozisyonlarla ya da kendi bireysel yetenekleri ile kale 
atış pozisyonuna girebilirler veya yan oyun kurucusuna pozisyon hazırlayarak onlara şut imkanı sağlayabilir-
ler. Her zaman olmasa bile pozisyonun gerektirdiği duruma göre kat edebilir, pas verebilir, aldatmaları kulla-
nıp (pas aldatması, şut aldatması, topsuz aldatmalar vb.)  bire bir oynayarak atış pozisyonuna girebilir, ikinci 
bir pivot pozisyonuna geçebilir,  hatta kendi pozisyonu dışından yükselerek dış atış uygulayabilirler. Hücumda 
kanat oyuncusu, ne kadar etkin bireysel hücum tekniklerine sahipse müsabaka içindeki etkinliği de o kadar 
fazla olacaktır. 

Bu sebeple, gerek hızlı hücum atış çeşitliliği, gerekse de pozisyon atışlarındaki farklı uygulamaların mümkün 
olan en geniş yelpazedeki atış etkinliği, güncel hentbolda üst düzey kanat oyuncularında aranan temel nite-
liktir. Bireysel hücum tekniklerindeki etkinlik de aynı zamanda, kanat oyuncularının atış kalitesini artıracaktır. 
Yapılan çalışmada, kanat oyuncuların atış etkinliğinin artırılması amacıyla kurgulanan egzersiz tasarımlarının 
bir aksiyon araştırması niteliğiyle hem teorik hem de uygulama olarak sahaya katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir.
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Hentbolda Pivot Pozisyon Atışları
 
ÖZET 

Takım hücum halindeyken karşı takım savunma oyuncularının arasında yer alan pivot pozisyonundaki çizgi 
oyuncuları; sürekli yer değiştirerek pozisyon alma, oyun kurucu ya da kanatlara pozisyon sağlama ve son-
rasında olası yuvarlanmalarla top alarak dönüş yapıp etkili atış pozisyonu sağlamaya çalışır. Bu çalışmanın 
amacı; takımın hücumunda, top aktarımında diğer oyuncular kadar görevi olmayan pivot oyuncularının, çok 
az bulduğu toplu aksiyonları da doğru ve etkili şekilde tamamlamaları için gerekli becerilerin, basamaklamalı 
ve doğru egzersiz kurgularıyla antrenmanlara yansıtılmasının sağlanmasıdır. Araştırma grubu, 18 yaş üstü 16 
erkek hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan egzersizler, öncesinde “veli onay formu”  doldurtularak alın-
mıştır. Hentbolda pivot pozisyon atışlarının geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında kar-
şılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına 
yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Pivot atışlarının özelliklerini, çeşitlerini, farklı uygulamalarını geliştirmeye 
yönelik toplam 16 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; günümüz 
hentbolunda gerek yerleşik gerekse hızlı hücumda etkinliği giderek artan pivot oyuncularının, öncelikle po-
zisyon yakalama sonrasında da yakaladıkları pozisyonları doğru ve etkili atış çeşitleriyle kullanmaları, takım 
etkinliğini de arttırarak başarıya katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:  Hentbol, Pivot Pozisyonu, Kale Atışı

Goal Throws of Line Position in Team Handball

ABSTRACT

Line players at the pivot position, who remain among the defensive players in the opposition team when their 
own team is on the offense, constantly change place and try to take position, provide positions for playmaker 
or wing players and achieve effective shooting positions by picking the ball and coming back in possible rolls. 
The purpose of this study is to reflect skills that are needed by pivot players, who do not have as many duties 
in passing in the offence of the team, as the other players, to correctly and effectively finish rare actions 
with the ball into trainings by step-by-step and correct exercise plans. The sample group consisted of 16 male 
handball players over the age of 18. The “parent approval form” was obtained from the participants before the 
exercises. This study, which was carried out to improve pivot position shots in handball, was an action resear-
ch for configuring suitable exercises ranging from the simple to the complex to solve problems experienced 
during the match. Totally 16 exercises aimed to improve the features, types, and different applications of pivot 
shots were theoretically described and visually presented. Consequently, if pivot players whose efficiency has 
been gradually increasing in both organized attacks and counterattacks in today’s handball first get positions 
and use these positions with accurate and effective types of shooting, this will contribute to success by also 
increasing the effectiveness of the team.

Key Words: Team Handball, Pivot Position, Goal Throws
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Hentbolda pivot, kale sahası çizgisi üzerinde savunma oyuncuların içinde kaleye dönük veya yan biçimde 
oyun kuruculardan top bekleyen, aldıkları topları tekrar dağıtan, topsuz alanda da savunmaya perde yapan 
oyuncudur.

Pivot oyuncusu savunmanın içinde çok güçlü olmalıdır. Dengesi çok iyi olmalı ki gelecek her türlü darbede 
yere yığılmamalıdır. Tek ayakta da dengesi çok iyi olmalıdır çünkü yarım daire dönüş hareketi yaparken den-
gesi bozulmamalı ki elindeki topu kale atışı gerçekleştirebilsin. Kale sahası çizgisinin üzerinde, sürekli sa-
vunmanın içinde mücadeleci ve bilinçli olarak da savunmayı zor durumda bırakabilmelidir. Sert savunmalara 
karşı hem iyi top alabilmeli, aldığı topu çevikliği ile sonuca gidebilmelidir.  Oyun okuma kabiliyeti iyi olmalı ki 
savunma oyuncusunu bağlamalı,  kendisini boşa kaçmayı yaptıktan sonra her durumda topu alabilmelidir. 

Pivot her iki elini çok iyi kullanmalı, kale atışları her pozisyonda atış gerçekleştirebilmelidir. Kanat pozisyon-
dayken, bükülü atış gösterirken; ortada üç numaralı savunma da öne düşerek atışı, yana düşerek atışı, 180 
derece dönüş yaparak da atış yapabilmelidir. Oyun içinde her zaman atış olanağı kendine yaratabilmeli, tüm 
oyuncularla devamlı olarak iş birliği içinde olmalıdır. Hızlı oyun özelliğine sahip olmalı, hızlı ve temposu yüksek 
olmalıdır. Hızlı hücuma çıkabilme özelliğine sahip bir oyuncu sonucunda, temposu yüksek oyun ortaya çıkar ve 
seyir zevkini arttırır. Çünkü hızlı santra yapacak olan pivot, oyunun hızlı oynanması demektir. Tüm oyuncularla 
oyun iş birliğini çok iyi yapabilme becerisine sahip olmalıdır. Pivot zamanlama konusunda çok iyi olmalıdırki 
perdeleme yuvarlama sonrasında top akışı iyi gerçekleşebilsin.

1. PİVOTUN ÖNEMİ
Pivot savunma dengesini bozar. Kendine pozisyon hazırlar veya topsuz hareketleri hücuma hazırlar. Savun-
manın içinde hareket ederek savunmanın dikkatini dağıtır, böylelikle hücum daha  kolay gole ulaşır. Aynı za-
manda savunmanın top kapmasını azaltır. Hücum oyuncularından gelen dış atışlarda pivot, savunmanın içinde 
perdeleme ile arkadaşlarına yardım eder. Aynı zamanda kalecinin oyun görüşünü azaltır.

Hücum taktiklerine göre pivotların sayısı arttırılabilir. Pivotlar savunmanın uzağında veya birbirlerinin yakı-
nında da bulunabilirler. Böylelikle savunmayı hataya zorlamaz veya amaçlarına uygun pozisyon hazırlamaya 
geçerler.

Pivot nerede pozisyon alacağını, nerede top kapacağını; toplu veya topsuz hareket ederek, savunmayı yararak 
geçebilir. Savunmayı topsuz bir şekilde de geçebilir ve sonrasında topla buluşup gole ulaşma avantajı elde 
eder. Böylelikle savunma oyuncularının müdahalesi azalır ama burada önemli olan topu kaptıktan sonra topu 
saklamasıdır. Burada mümkün oldukça topu vücuduna yakın mesafede tutması ve sonrasında atışı gerçek-
leştirmesi en iyisidir.

Pivot oyuncusunun savunma oyuncularının arasında sürekli olarak hareket edip etmemesi, taktiğe bağlı ola-
rak değişebilir. Pivotun uzun bir süre kendisini sabit tutması gerekmesine rağmen, savunma oyuncularının 
içinde sürekli koşması da savunma çizgisinde kural hatası olabileceğinden avantajlı değildir.

Kaleye en yakın oyuncunun pivot oyuncusu olmasından dolayı gol atma şansı çok daha yüksektir. Hatta ka-
leden dönen topları da tekrar golle buluşturması, takımı psikolojik olarak ayağa kaldırması demektir. Bunun 
yanı sıra pozisyon gereği rakip takım top kaptığında, kontratağa yani hızlı hücumu başlangıç yapan kaleciyi 
geciktirerek rakiplerin hızlı hücumu bozma görevi pivotun rolüdür.

Adam adama savunma, sayısal üstünlük ve zaman kısıtlaması olduğunda oyuncular serbest vuruş veya yedi 
metre kazanması, zaman kazanmak ve top hakimiyetini sağlamak için zorunlu pivota pas yapılır. 
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2. PİVOT DURUŞ POZİSYONLARI
Takım hücum halinde iken karşı takım savunma oyuncularının arasında yer alan pivot pozisyonundaki oyun-
cunun sürekli yer değiştirerek karakterine özgü pozisyon alma dönüş yapma ve yan durarak top beklemesi 
temel pivot duruş pozisyonudur.

Pivot pozisyonunda orta boylu-uzun, sağlam yapılı ve çevik bir oyuncu başarılı bir şekilde kullanılabilir. Bu 
özellikler savunma duvarında topu yakalamak ve pas vermek için, top kaparken vücut dengesini sağlamak 
için ve blok yaparken savunma oyuncuları ile birlikte vücut teması için avantajlıdır. Bunun yanında, pivot mü-
kemmel top hakimiyeti yeteneklerine, kesin bir denge hissine, agresif bir oyun tarzına, gol atma kararlılığına 
ve taktiksel disipline sahip olmalıdır.

Atak organizasyonunda takımın taktiğine bağlı olarak, bir ya da iki pivot atağının ilk hattında kaleye sırtları 
dönük olarak pozisyon alırlar ve gol-bölge çizgisinin yakınında, savunma oyuncularının arasında atak etkinlik-
lerinin yerine getirmeye çalışırlar. Çizgi oyuncusu ya da basitçe pivot (P)’un adı defans duvarında sürekli yer 
değiştirirken karakterine özgü pozisyon alma, dönüş yapma ve kendi etrafında dönmeden  (pivotluk yapma) 
kaynaklanır. (MARCZİNKA, 2017, sf:223)

2.1. TOPSUZ DURUŞLAR
Savunma çizgisinin içinde yer alan pivotun hem kendi hücum oyuncusu hem de karşı takım savunma oyuncu-
larını görerek yan vaziyette pozisyon alması ve perdeleme yapmasına topsuz duruş denir.

2.1.1. Pozisyonlara Göre Top Bekleme 

Pivotun hareket alanı epeyce sınırlıdır ve savunma oyuncularıyla doludur.

Şekil 1. Oyun içerisinde pivotun hareket yönleri (MARCZİNKA, 2017, sf:223)

Geniş alanda iken kanatların hareket bölgesinin sınırını genişletir hatta bazen bunu aşırı yapar, derinlemesine 
bu bölge 2-3 metrelik bir şeride daraltılır. (MARCZİNKA,2017, Sf:223)

Bu dar ancak görece geniş hareket etme bölgesi, onun hareket etme yönünü belirler ve onu hazırlama etkin-
liklerinin çoğunluğu bununla bağlantılıdır.

Buna uygun olarak, onun esas hareket etme yönü geniş alanda, gol –bölge çizgisine paralel ve bağlantısız 
yanlamasına adımlarla uygulanır. Bu temel harekete bloklama için derinlemesine sıkça dışarı adım atmak ve 
geri dönmek ve bazen pozisyon değiştirme de bağlantılıdır.
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Hareket alanının sınırlılıklarına rağmen, pivot savunma oyuncuları tarafından hesap edilemez olabilsin diye 
ancak takım arkadaşları tarafından kolaylıkla takip edilerek pozisyon almasını uygulamalıdır. Bir set oyunu sı-
rasında pivotun pozisyonu defans duvarında önceden belirlidir, sonrasında manevranın kalıbına uygun olarak 
hareket eder (MARCZİNKA,2017, Sf:223).

2.1.2 Top Kanat Oyuncusundayken Top Bekleme
Top kanat oyuncusundayken top bekleme de kanat oyuncusunda iyi yükleme sonunda pivotun savunma içinde 
yan pozisyon duruş sergilemesi.

Şekil 2. Top kanat oyuncusundayken top bekleme (Sevim, 2010, sf:142)

2.1.3. Top Yan Oyun Kurucudayken Top Bekleme
Top yan oyun kurucudayken pivot savunmanın içinde 2 no’lunun önünde top beklemesi.

Şekil 3. Top oyun kurucuda iken top bekleme (Sevim, 2010,sf:142)
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2.1.4. Top Orta Oyun Kurucusundayken Top Bekleme
Top orta oyun kurucusundayken pivot savunmanın içinde çaprazlardan orta oyun kuruculardan gelecek olan 
paslara göre pivot pozisyon alarak top bekleme.

Şekil 4. Top orta oyun kurucuda iken top bekleme(Sevim, 2010, sf:143)

2.1.5. Hücum Hareketlerine Göre Top Bekleme
Hücum hareketlerine göre top bekleme; pivotun alıştırmada görüldüğü gibi hareketlenerek oyunculardan pas 
alamaya çalışması.

Şekil 5. Hücum hareketleri topsuz duruşlar (Sevim, 2010, Sf:141)

2.1.6. Çaprazlar Sonrasında Top Bekleme
Oyun kurucular arasında çapraz geçişler yaparak pivot oyuncusu pozisyon alır ve bekler.

Şekil 6. Çaprazlar sonrası top bekleme (Sevim, 2010, Sf:145)
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2.1.7. Perdeleme – Yuvarlanma Sonrası Top Bekleme
Perdeleme yuvarlanma yapan oyuncuların görev ve sorumlulukları konusunda;
- Doğru zamanlama
- Doğru yerde durarak perdeleme
- Savunma oyuncusunu arkasında bırakarak yuvarlanıp pas istemesi
- Topla buluşabilmesi

Şekil 7. Perdeleme –Yuvarlanma sonrası top bekleme (Sevim, 2010, sf:144)

2.1.8. Düz Dalmalar Sonrası Top Bekleme
Çizimde görüldüğü gibi kanat savunma oyuncusunun perdeleme çalışması. Pivot oyuncusunun koşu yönü kale 
sahası çizgisine paralel olmalıdır. Zamanlamayı iyi yapmalı. Çizgiye paralel koşulmalıdır.

Şekil 8. Düz dalmalar sonrası top bekleme (Sevim, 2010, Sf:144)

2.1.9. Dönen Topu Bekleme
Hücum oyuncularının kaleye şut atması sonrasında kaleden dönen topu pivotun beklemesi.

Şekil 9. Kaleden topu bekleme (Sevim, 2010, Sf:145)
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2.2. TOPLU DURUŞLAR
2.2.1. Atış Kolu Tarafından Temel Pivot Duruş Pozisyonu
Pivot, oyun kurucularının yüklenme yaparken pasları çapraz gelmeli ve atış kolu yönünde pozisyon almalıdır.

Şekil 10. Atış Kolu tarafından temel pivot duruşu (Sevim, 2010, Sf:143)

2.2.2. Atış Kolunun Ters Tarafından Temel Pivot Duruş Pozisyonu
Pivot yüklenme altındayken çaprazdan aldığı paslarla atış kolu tersinde atışlar yapmak için pozisyon alır.

Şekil 11. Atış Kolunun ters tarafından temel pivot duruşu (Sevim, 2010, Sf:143)

3. PİVOTUN HÜCUM İÇİ ETKİNLİĞİ
Pivot sadece mevcut olarak dengeyi bozar ve defans duvarının birlikteliğini bozar. Böylece pozisyon alması ve 
topsuz hareketleri atak hazırlamaya daha fazla bir katkıdır. Defans duvarında hareket ederek savunma oyun-
cularının dikkatini toplar,  onların gol vuruşlarını bloklama ve beklerken top kapma çabalarını engeller. Bu da 
savunma oyuncularını gol –bölge hattında kalmaya zorlar ve kalecinin oyun görüşünü azaltır.

Bloklama imkânları fazlasıyla mevcuttur. Defans duvarında hareket ederken veya defans duvarından çıkarken 
takım arkadaşlarına önden, kenardan, arkadan bloklama ve belki de gölge bloklama ile arkadaşlarına yardım 
eder. Etkinliği, öte yandan sadece bloklama ile sınırlı değildir. Çünkü kendini serbest bırakarak kendisi içinde 
iyi gol atma pozisyonu kurabilir (ÇELİKSOY 2017 sf:103 ).

Verilen taktik, pivotların sayısını ve pozisyonlarını belirler. İki pivot, birbirleriyle olan ilişkilerinde ve oyun sa-
hasının uzunlama eksenine kendilerini simetrik veya asimetrik olarak, birbirlerine yakın veya uzak olarak, 
savunma oyuncularını birlikte hareket etmeye zorlamak veya defans duvarını esnetmek amaçlarını uygun 
olarak pozisyon alırlar.
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Benzer şekilde takımın taktığı pivot, oyununun yerel olup olmamasını veya savunma oyuncularının arasında 
sürekli hareket edip etmemesini belirler. Pivotun uzun bir süre kendini sabit tutmamasına rağmen, savunma 
oyuncularının hattında sürekli koşması da savunma oyuncularının gereksiz kural ihlali yapmasına sebep ola-
cağından avantajlı değildir. Öte yandan, pasların yönünü takip etmek için düzenli olarak yer değiştirmesi veya 
paslara doğru hareket etmesi uygundur.

Sürekli temel pozisyon almasıyla, diğer pivotla, özellikle de kanat oyuncularıyla, geçici olarak oyun kurucularla 
veya kalıcı olarak orta oyun kurucularla yer değiştirebilmesi için bütün takım arkadaşları ile temas halindedir.

Pivot nerede pozisyon aldığına veya nerede topu yakalayacağına bağlı olarak topla veya topsuz yarma ha-
reketini deneyebilir. Yarma hareketini topsuz yapar ve gol bölgesinde topu yakalarsa bu onun için avantaj 
sağlar çünkü sonrasında savunma oyuncularının müdahalesi azaltılabilir. Öte yandan, topa yarma hareketini 
yaparken önemli nokta (topu) korumasıdır. Böylece, (topu) yakaladıktan sonra onu vücuduna mümkünse 
ağırlık merkezine yakın tutması en iyisidir.

Genellikle gole en yakın oyuncunun pivot olmasından dolayı, gol atma şansını geri almanın yanı sıra psikolojik 
olarak takımı ayağa kaldıracağı için bir diğer görevi kaleciden veya direklerden dönen topu almaya çabala-
maktır. Bunun yanı sıra pozisyon almasından kaynaklı olarak takımı topu kaybettiğinde (kontratağa) başlan-
gıç yapan oyuncuyu, genellikle kaleciyi geciktirerek rakiplerinin kontra atak denemelerini bozma da pivotun 
rolüdür.

Özellikle zorlu oyun koşullarında,  iyi bir pozisyonu keşfetme ve geliştirme yeteneği olan bir pivot defans 
duvarının önünde oynarken takım arkadaşlarına büyük bir katkı sağlayabilir. Adam adama savuma, sayısal 
üstünlük ve zaman kısıtlaması olduğunda; oyuncular serbest vuruş veya yedi metre kazanıp zaman kazanmak 
ve top hâkimiyetini sağlamak için sıklıkla pivota zorunlu pas yaparlar.

Sistematik atak içinde pivotun ana rolü genellikle savunma oyuncularına blok yapmak, onları kendi pozisyon-
larında tutmak olmasına rağmen kendini serbest bırakarak  (Pivot) oyun kurma hareketlerini sonuçlandırma-
ya daha fazla bir alternatif sunar (MARCZİNKA,2017,Sf:224).

Pozisyonlarına göre top bekleme çizimde görüldüğü gibi daire düzeninde pas çalışması yaparken her oyuncu 
duruş pozisyonuna geçerek çalışmayı sürdürür.

Şekil 12. Pivot oyuncusunun pozisyona dönük çalışmalar (Sevim, 2010, sf:141)
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4. PİVOT ATIŞLARI
4.1 İki Pivot Oyuncusu İken Yapılan Atış
İki pivot oyuncusu iken yapılan kombinasyonda kanattan yükleme sonucu birinci pivot 3 no’lu savunmanın 
önünde perde 2 no’lu pivot, yükleme ile beraber gelen pivot perdenin önünde şut atışı. 

Şekil 13. İki pivot oyuncusu iken yapılan şut atışı (Sevim, 2010, Sf:139)

4.2. Yan Oyun Kurucudan Perdeleme Sonrası Pivot Atışı
Topu sağ kanattan alan sağ oyun kurucu orta oyun kurucuyla çapraz yapıp topu sol oyun kurucuya verir. Sağ 
oyun kurucu topu verdikten sonra 2 no’lu savunmanın üstüne gidip bağlayarak sol oyun kurucuyla tekrar 
çapraz yapar. Sol oyun kurucuda boşsa şut boş değilse savunmanın içinde bekleyen pivota pas verir, pivot 
şut atar. 

Şekil 14. Yan oyun kurucudan perdeleme sonrası pivot atışı (Sevim, 2010, Sf:139)
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4.3. Çaprazlar Sonrası Pivot Atışı
Oyun kurucular ve kanatlar arasında çaprazlar yapar. Pivot kanat oyuncusundan pas alır, şut atar. Oyun kuru-
cular çapraz yapar; 2 no’lu ve 3 no’lu savunma da pas alır, şut atar.

 
Şekil 15. Çapraz sonrası pivot atışı (Sevim, 2010, Sf:145)

4.4. Perdeleme – Yuvarlanma Sonrası Pivot Atışları
Pivot oyuncusunun oyun kuruculara baskı yaptığı anda pivot perdeye çıkıp oyun kurucuyu kurtararak yuvar-
lanmaya geçer, aldığı pasla şuta gider. 

Şekil 16. Pivotun perdeleme-yuvarlaması (Sevim, 2010, Sf:146)

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda bireysel hücum teknikleri arasında yer alan pivot pozisyon atışları için uygulanan egzersizlerde, 18 
yaş üstü grubunda 16 erkek hentbolcu ile çalışılmıştır. Çalışmalar spor salonunda gerçekleştirilmiştir.

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi üret-
meye; uygulamalı araştırmalar temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; aksiyon 
araştırmaları ise bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile çözümü-
ne 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 değerlendirmesini yaparak durumu iyileştirmek için alın-
ması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü ka-
tılma 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 hentbolda bireysel hücum teknikleri arasında yer alan pivot pozisyon atışlarının geliştirilmesi 
amacı ile yapılan bu çalışma bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

A. PİVOT DURUŞ VE ATIŞ EGZERSİZLERİ 01-16
A01 / Atış Kolu Tarafından Temel Pivot Duruş Pozisyonuna Geçmek veya Beklemek
Pivot iki numaradan veya kanattan bir numaradan yükselerek üç numaraya yerleşirken oyun kuruculardan 
gelecek olan pası alabilmek için almış olduğu pozisyon.

Varyasyonlar
Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyuncuları numara-
landırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları ile çalışabilir. 
Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.

Şekil 17. A01 Egzersizi

A02 / Atış Kolunun Ters Tarafından Temel Pivot Duruş Pozisyonuna Geçmek veya Beklemek

Pivot oyuncusu genellikle kullandığı elinin ters tarafından pozisyon almış ise ki pivot kanattan veya iki numa-
radan yükselip üç numaradan oyun kuruculardan top alabilmek için pozisyon alınarak top beklemesi.

Varyasyonlar:
Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyuncuları numara-
landırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları ile çalışabilir. 
Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir. 
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Şekil 18. A02 Egzersizi

A03 / İki Pivot Oyuncusu İken Yapılan Atış
Pivot oyuncuları savunmanın bir ve iki no’lu oyuncuları arasında bekler. Hücum sol kanattan yükleme ile baş-
lar, sol oyun kurucuya gelirken pivot da içeride kat yapmaya başlar. Top sağ oyun kurucuya geldiğinde pivot 
da iyi bir zamanlama ile üç iken iki no’lu savunmaya dalar ve pivot atışı gerçekleşir.

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.

Şekil 19. A03 Egzersizi

A04 / Yan Oyun Kurucudan Perdeleme Sonrası Pivot Atışı
Pivot sol oyun kurucunun önünde iki ile üç no’lu savunmanın içinde beklerken kanatlar baskılar. Oyun kuru-
cular üçlü yükleme yapar, orta oyun kurucudan sağ oyun kurucuya pası verir. Sağ oyun kurucu içeriye top 
sürerken sol oyun kurucuya içeriye boş yükleme yaparken sağ oyun kurucudan pası alır, sağ oyun kurucu iki 
no’lu savunmanın üstüne kat yapar, sol oyun kurucu da pivota pas verir ve kale atışı yapar.

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.
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Şekil 20. A04 Egzersizi

A05 / Çaprazlar Sonrası Pivot Atışı
Oyun kuruculardan veya kanat oyun kurucu arasından çapraz sonrası pivot atışı yapabilmesi için sol oyun 
kurucu sol kanat ile çaprazı yapar. Kanat pivota top indirir, pivot kale atışı yapar.

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.

Şekil 21. A05 Egzersizi

A06 / Çapraz Sonrası Pivot Atışı
Üç oyun kurucu arasında çapraz yaparak paslaşır. Pivot üç ile iki no’lu savunma oyuncusunun arasında bekler. 
Pivot üç ila iki no’lu savunma oyuncusunun arasında bekler. Oyun kuruculardan pası alır, şut atar.

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.
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Şekil 22. A06 Egzersizi

A07 / Perdeleme-Yuvarlama Sonrası Pivot Atışları
Savunma oyuncusu sol oyun kurucuya yüksek baskılı savunmaya geçer. Bu durumda sol kanat sol oyun kuru-
cu ve orta oyun kurucu arasında paslaşır. Pivot baskıya çıkan savunma oyuncusuna perde koymaya çıkar. Orta 
oyun kurucu, sol oyun kurucuya pas verir. Sol oyun kurucu da pivot yuvarlama yaparak sol oyun kurucudan 
pası alır ve şutunu atar.

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.

Şekil 23. A07 Egzersizi

A08 Rivörs Atışı
Savunma oyuncusunun önünde yan durarak top ister, alır, rivörs yapar. ( Sağ gösterip sola dönerek atış yapar)

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.
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Şekil 24. A08 Egzersizi

A09. Çift Topla Atış Çalışması
Pivot çift topla çalışır; sağ huniye gittiğinde sağ elle, sol huniye gittiğinde sol elle tutar, iki üç tekrar yaptıktan 
sonra dönerek kale atışı yapar.

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.

Şekil 25. A09 Egzersizi

A10. Dönerek Atış
Pivot sağa ve sola doğru savunmadan kaçarak top almaya çalışır, kapalı savunma durumunda iken pas alır, 
verir daha sonra dönerek atış yapar. (Paslar yukardan gelir)

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.
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Şekil 26. A10 Egzersizi

A11. Yerden Gelen Topla Atış
Pivot sağa ve sola doğru savunmadan kaçarak yerden gelecek pası almaya çalışır. Topu aldıktan sonra döne-
rek kale atışı yapar.

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.

Şekil 27. A11 Egzersizi

A12. Tek Zamanlı Atış Çalışması
Oyuncu önce çıkıp elindeki topu bacağının arasına bırakır, top arkasına düşer ve dönüp kale atışı yapar.

Varyasyonlar: Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyun-
cuları numaralandırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları 
ile çalışabilir. Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.
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Şekil 28. A12 Egzersizi

A13 Kaleci-Pivot İşbirliği Atış Çalışması
Pivot kaleye atış yapar, kaleci döner pivota pas verir, pivot tekrar kale atışı yapar.

Varyasyonlar
Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyuncuları numara-
landırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları ile çalışabilir. 
Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.

Şekil 29. A13 Egzersizi

A14. Savunmaya Karşı Atış Çalışması
Arkasında pivotun savunma oyuncusu vardır, önde topu veren oyuncu pivotun hamlesine göre bekler, pas 
verir. Pivot dönerek kale atışı yapar.

Varyasyonlar
Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyuncuları numara-
landırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları ile çalışabilir. 
Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.
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Şekil 30. A14 Egzersizi

A15. Perdelenme Yuvarlanma Atış Çalışması
Pivot önde duran iki huniye dokunup geri döner. Sonra ortadaki huniye gelip perde koyar. Perde koyup diğer 
oyuncuyla pas alışverişi yapar. Sonra pivot dönerek, yuvarlanma yaparak kale atışı yapar. Atışları geriye düz 
dönmez. Sağ ve soldaki hunilerin üzerinde gidip çift basarak şut atar.

Varyasyonlar: 
Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyuncuları numara-
landırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları ile çalışabilir. 
Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.

Şekil 31. A15 Egzersizi

A16. Reaksiyon Atış Çalışması
Pivot savunma oyuncusunun sırtından atlar, döner bacak arasından geçer, daha sonra pas alıp kale atışı 
yapar.

Varyasyonlar: 
Alt yaş gruplarına slalom çubukları kullanılabilir. Hunilerle pozisyonlarına uygun savunma oyuncuları numara-
landırılıp pivotun nerede duracağı öğretilebilir. Pivot yükselmesi dönmesi için slalom çubukları ile çalışabilir. 
Hunilerle pivot yükselmesi çalışılabilir.
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Şekil 32. A16 Egzersizi

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüz hentbolunda pivotun orta boylu –uzun, sağlam yapılı, çevik olması herkesin ortak fikridir. Bu özel-
liklere sahip pivotun savunmanın içinde top alabilmesi, aldığı topu savunmanın içinde kaybetmeden şuta 
gidebilmesi çok önemlidir.  Pivot oyuncusunun dengesi çok iyi olmalı, savunmanın karşısında ezilmemelidir. 
Dar alanda çok az olan boşlukları görebilmeli ve sonuç gole gidebilme özelliğine sahip olmalıdır. 

Günümüz hentbolu hızlı oyuna dayalı oynandığı için kontratakların çok olduğu bir hentbolda oyuna hızlı baş-
lamak gerekir, bu da hızlı pivot ile gerçekleşir. Yerleşik hücuma geçildiğinde ise savunmanın içinde doğru po-
zisyon alınması halinde gol bulma yüksek olur. Özellikle serbest atışlarda ise pivotun savunmada perdeleme 
sonucu dış atışları daha etkili hale gelir.

Sonuç olarak pivot maçların hızlı oynanmasında, yerleşik düzende, oyun içinde gol üretebilmek için çalışmalar, 
varyasyonlar geliştirilmeli ve üzerinde sıklıkla çalışılmalıdır.
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