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Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Yayınları 2019

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

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

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

MASTER COACH TEZİ PAYLAŞIM ONAY FORMU

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

Adı-Soyadı:                      İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

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

Sayın Veli, 

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

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

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

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

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

Çalışmaya Katılım Onayı:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya çocuğumun katılmasına izin veriyorum 
(Lütfen formu imzaladıktan sonra çocuğunuzla araştırmacıya geri gönderiniz).

Velinin Adı-Soyadı:     İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 
Telefon:      e-posta:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. 

Katılımcının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 
Telefon:     e-posta:

Araştırmacının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü kişiye verilir, diğeri 
araştırmacı tarafından saklanır.
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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, diğeri 
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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Tablo 1. Hentbolda kullanılan semboller 
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Piston Pas - Düz Dalma - Yükleme - Çapraz Geçişler

Hentbolda Grup Hücum Taktikleri

ÖZET 

Hentbolda grup; iki veya daha fazla oyuncudan oluşur.  Oyuncularının gol atabilmek amacı ile birbirleriyle 
uyum içerisinde, ortak hareket etmelerine hücumda grup taktikleri denir. Grup hücum taktikleri piston pas, 
düz dalma ve çapraz geçişten oluşur. Çalışmanın amacı, grup taktiklerinin metodolojik olarak sıralamayıp 
geliştirilmesi için uygun egzersiz basamaklamasını aktarabilmektir.  Araştırma grubu, üst düzey ligde hentbol 
oynayan ve haftada 8 antrenman yapan 17-35 yaş aralığında 16 kadın sporcudan oluşmuştur. Katılımcılardan 
egzersizler öncesinde “Bilgilendirilmiş Onay Formu” ve “Veli Onay Formu”  doldurtularak alınmıştır. Hentbolda 
grup hücum taktiklerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların 
çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon 
araştırmasıdır. Yükleme, düz dalma, piston pas, ve çapraz geçişlerin geliştirilmesine yönelik toplam 19 eg-
zersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; hentbolda grup hücumlarının 
etkinliği takım başarısını arttırır. Bu nedenle hentbol antrenmanlarında grup hücum taktiklerine sıkça yer 
verilmelidir. Bunu da sağlamanın en güvenli ve hızlı yolu antrenmanlara oluşturulacak sistemli çalışmalardır. 
Çalışmada sistematik olarak verilen egzersizler, rakibe ve rakibin yapmış olduğu savunma sistemlerine göre 
değişkenlik gösterecektir. Bu yüzden rakibi iyi analiz edip, hücum grup taktiklerini zamanında ve yerinde kul-
lanmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Grup Hücum Taktikleri, piston pas, düz dalma, çapraz geçişler, yükleme

Group Offense Tactics in Team Handball (Piston Movement, Waving, Cross)

ABSTRACT

Group in handball includes two or more players. When the players are compatible with each other to score a 
goal, it is called as “Group Attack Tactics”. Group attack tactics are generally composed of piston movements, 
parallel thrust, and position changing (cross).  The purpose of the present study is to convey methodologi-
cally relevant exercise steps to improve group offense tactics. The sample group was composed of 16 female 
players, aged between 17 – 35 years, who were playing in senior league and participated in 8 training sessions 
a week.  “Informed Consent Form” and “Parent Approval Form” were obtained from the participants before 
the exercises. This study, conducted to improve “Group Attack Tactics” in handball was an action research 
for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered 
during the game. A total of 19 exercises were mentioned theoretically and presented visually to improve 
“Waving, Parallel Thrust, Piston Pass and Cross”. Consequently, the effectiveness of group attacks in handball 
increases the team’s success. Therefore, group attack tactics should be frequently involved in handball train-
ing. The fastest and the safest way to succeed this is to plan systematic works to be carried out in trainings. 
The exercises given systematically in the study will vary according to opponent team and its defense system.  
For this reason, it is essential to analyze the opponent team and use group attack tactics at the right time 
and place.

Keywords: Team Handball, Group Offence Tactics, Piston movement, Crosses, Waving, 
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GİRİŞ
HENTBOLDA GRUP HÜCUM TAKTİĞİ

İki veya daha fazla hücum oyuncusunun yardımlaşarak kale atışı pozisyonu yaratmaya ve gol şansı aramaya 
çalışırlar. Hücum oyuncularının yapmış oldukları hareketleri de hücum kombinasyonları olarak adlandırılır. 
Oyun içerisinde oyuncular bazı pozisyon ve diziliş biçimleriyle tekrar tekrar karşılaşır. Bu nedenle bu standart 
pozisyonların çözümlenmesi için takım oyuncularının yeteneklerine uygun çalışma yollarını saptamak ve alış-
kanlık haline getirmek gereklidir. Böylece hareket akışları otomatikleşecek ve çözümlemeler kolaylaşacaktır. 
Hentbol oyununda birçok temel hücum kombinasyonları vardır. Bunlar piston pas, düz dalma, yükleme, çapraz 
geçişler, perdeleme gibi kombinasyonlardır. Bu temel hücum kombinasyonlarından takım taktiği oluşturulur. 

Hücum kombinasyonlarında şunlara dikkat etmek gerekmektedir.
1. Uygulama belirli savunma dizilişlerine göre düzenlenmelidir.
2. Kombinasyona katılan oyuncu sayısı saptanmalıdır.
3. Kombinasyon akışı, top ve oyuncuların yolu saptanmalıdır. 
4. Beklenmedik durumlarda başka kombinasyonlara dönme, teknik ve taktik becerilerin ışığında inisiyatif 

kullanma yeteneği geliştirilmelidir.
5. Kombinasyonları çok sık tekrarlanmalıdır.
6. Kombinasyonlar iki yönlü uygulanmalıdır (Sevim,1992,s.133).

Grup taktiklerini öğretirken tüme varım yöntemi kullanılır. Hareketleri uygularken; 
1- Parçadan bütüne
2- Kolaydan zora
3- Az oyuncudan çok oyuncuya
4- Yavaş tempodan hızlı tempoya 
5- Pasif savunmadan yarı aktif ve aktif savunmaya doğru yol izlenmelidir.

Taktik öğretim teknik öğretimden farklılık gösterir. Teknik öğretimde bireye beceri öğretimi yapılırken, taktik 
öğretimde bir gruba taktiksel davranışlar öğretilir. Grup taktiklerinde hücumda ve savunmada her oyuncunun 
yapması gereken davranışları ayrı ayrı anlatıp sonra bunları birleştirmek gerekir. Bu amaç doğrultusunda 
yukarıda bazı yöntemsel öneriler verilmiştir (Çeliksoy, 2017, s.47).

1. PİSTON HAREKETİ
Hücum oyuncularının belirli bir savunmaya karşı hareket etmesinin temel unsurudur. Oyuncuların ileri geri 
hareketi bir hücum niyeti olup, savunma yapan oyuncuları hücum organizasyonları sırasında sürekli baskı 
altında tutar.

1.1. Piston Hareketi Nasıl Yapılır?
Hareket, hücum oyuncularının pas beklerken temel konumunda başlar ve ardından kısa koşu adımları ile he-
defe doğru hareket eder(a). Koşarken topu yakalamak ve savunmaya yaklaşmak, kaleye tehdit olmak için bir 
hamle olur(b). Böylece defans oyuncusunun dikkatini çeker ve iki defans oyuncusunu birbirine yaklaştırır(c). 
Savunma oyuncusu hücuma tepki verdiğinde, hücum kısa bir süre durur ve topu en yakın takım arkadaşına 
pas verir(d). Hücum oyuncuları topu elinde tuttuğu zaman kısa koşu adımlarıyla pas verilir(e). Pas verdikten 
sonra temel pozisyonuna gelir ve geri gelerek tekrar hücum için pozisyon alır.
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Şekil 1. Piston pasın basamakları 

Top birkaç kez savunma karşısında (ileri geri hareket eden piston gibi) pas yapılır. Bu piston hareketinin kanat 
pozisyonundaki genişliği 1-3 metre olup, oyun  kurucular için 3-6 metre olmaktadır (Marczinka  ,2016, s. 59).

1.2. Yana Adım (Pivotlar İçin)
Oyun kurucular temel piston hareketini  kaleye doğru derinlemesine yaparken, kanatlar ve pivot oyuncuları 
yana hareket eder.

Hareket , hücum  oyuncularının temel pozisyondan (a) bacağın ,oyuncunun hangi yöne hareket ettiğini, diğer 
bacağın (b) hafifçe ileri itilmesiyle desteklenir. Bu şekilde ayaklar birbirini geçmeden yana doğru hızlı ve 
düz küçük sıçrama yapar ve daha sonra ayağın dışı ile geçici bir temel pozisyonda iner (b). Vücut dengesini 
korumak ve havadaki süreyi en aza indirmek için ayaklar yere yakın olarak hareket eder(kayma adımı).Savun-
manın arasında bu hareket sürekli yürütülmesi gerektiği göz önüne alırsak , olası vücut temasında nadiren 
devam eder(c). 

Şekil 2. Pivotun yana adımlama basamakları
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Sonuç olarak , pivot oyuncusu doğru temel pozisyonda hücum etkinliğini önemli ölçüde arttırır, çünkü alan 
ve zaman , hücum tekniklerini uygulamak için uygun bir başlangıç pozisyonu sağlar. Ayrıca, temel hareket o 
kadar ekonomik ve akıcı olmalı ki oyuncu bütün oyun boyunca sürekli olarak uygulayabilmelidir. 

•	 Ayak çalışması: Pivot lar hareketleri tam ve hızlı yapabilmek için ,temel pozisyonunu ayak hareketleri ile 
yapılması ve hücumun durumuna göre sahadaki yerini değiştirmesi gerekmektedir.

•	 Kol çalışması: Kollar genellikle ayak hareketleri ile koordine edilmesi gerekir ,ayrıca vücut dengesini 
korumasında katkıda bulunur. Ancak hücum oyuncuları hareket halindeyken kolların rolü artar .

•	 Gövde: Bacakların ve kolların hareketini koordine eder ve eğilerek veya dönerek dengelemeyi düzeltir. 
Ayrıca ağırlık merkezinin sabit tutulması , vücut hareketleri alışkanlığının korunmasında yardımcı olur.

Temel hareketlere doğru unsurlarla başlayabilmek oyunun ritmini ve hareketin amacını avantaja çevirir. Eğer 
doğru yapılamazsa etkinliğin dışında kalır (Marczinka ,2016, s. 60).

1.3. Uygulamalar
1.3.1. Pivot temel pozisyonu

•	 Pivot savunma içinde hücum eden oyunculara karşı  temel pozisyonu alıp , vücudun uzuvlarını doğru 
pozisyonda kontrol etmelidir.

•	 Pivot ani bir duruşta ,uygun olan hücum oyuncuların karşısında  temel pozisyonunu ,alarak önce yavaş, 
sonrada hızlandırılmış koşu yapmalıdır.

•	 Farklı yön ve hızlarda koşu ile topu yakaladıktan sonra kısa durma ve doğru hücum temel pozisyonlarını 
almalıdır.

1.3.2. Oyun kurucuların piston hareketi
•	 4-5 Metre mesafedeki iki hücum oyuncusunun sürekli ileri ve geriye hareket ederken, topu sürekli pas 

yaparak yön değiştirmelidir.

•	 4-5 Metre mesafedeki yan yana olan oyun kurucuların , kaleye 10-12 metrelik mesafeden yüzü kaleye 
doğru olarak pas yapmalıdır .Oyuncular hedefi tehdit altında tutarak pas yapar ve sıranın arkasına 
geçer.

Şekil 3. Piston pas hareketi
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•	 Oyun kurucular kale çizgisinin önünde olan 4 savunmacıyla karşı karşıya gelir. Hücum eden oyuncular 
sürekli piston pası ile hareket ederken ,  savunmacıların arasına girerek pas verirler.

•	 3 oyun kurucu kale çizgisinde bulunan 3  yarı aktif savunmanın her iki tarafında bulunan alana girmeye 
çalışır. İki savunmayı yaklaştırdıktan sonra takım arkadaşına pas verir ve sıranın sonuna geçer (Marc-
zinka, 2016,s.61).

1.3.3. Yana Adım (Pivotlar İçin)
•	 Pivotlar her iki yöne kayma adımı kullanarak temel pozisyonun alır . Bu arada eller göğüs hizasında 

tutmaya hazır olmalıdır.

•	 Pivot yakaladığı topu kayma adımları ile iki yöne hareket eder.

•	 Pivot , hücum oyuncuları pas yaparken topu takip eder. Arada serbest çizgisine çıkarak oyun kurucu-
lardan pas alır ve verir.

•	 Oyun kurucular kale sahasında çizgide bulunan 3 savunma oyuncusun önünde pas yapar. Bu arada 
pivot yana kayma adımları ile topu takip eder ve topu yakalayabileceğini takım arkadaşlarına gösterir.
(Marczinka, 2016, s.61).

2.PARELEL DÜZ DALMA
2.1. Paralel Düz Dalma Nedir ? 
Hücum oyuncusu gol için , kale sahası  çizgisini dik açı ile tehdit ederse  ve defans oyuncusu hızlı bir şekilde 
müdahale etmeye zorlanılırsa ,hücum eden oyuncunun hareketi gerçekten inandırıcı ve tehlikeli olacaktır. Bu 
etkinliğin , aynı anda iki savunma oyuncuyu birbirine yaklaştırması ve iki oyuncuyu tehdit etmesi , düz dalma 
pozisyonunda daha da artar. Bu hareketin amacı ,savunma oyuncularını pozisyonunda tutarak , diğer teknik 
taktik unsurlarını birleştirerek, pozisyon el bir avantaj sağlamak ve daha sonra ayrı ayrı bir gol pozisyonuna  
girmektir. Her ne kadar teorik olarak daha fazla oyuncu bu harekete katılsa da, ancak 2 ye 2 durum daha iyi 
olacaktır (Marczinka , 2016 s. 238).

Bu *Kanattan aldığı topla sol oyun kurucu savunmayı tehdit ederken orta oyun kurucu paralel düz dalma 
yapar(1)
*sol oyun kurucu defansın iki yanına hareket ederek(2) kaleye gider ve topu gelen orta oyuncuya aktarır.(3)
*orta oyun kurucu savunma oyuncularının pozisyonuna göre(a) geçiş(b) veya pas yapar(c)

Şekil 4.Paralel düz dalma egzersizi
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Paralel Düz Dalma , biri toplu biri topsuz iki oyuncunun aynı anda hedefi tehdit ettiği zamandır. Dolayısıyla 
savunma oyuncuları kendilerini zor durumda bulurlar, çünkü yaklaşmakta olan iki hücum oyuncusunun han-
gisinin hücumu bitireceğini tahmin etmek kolay olmayacaktır. Teknik olarak düz dalma ,toplu/topsuz temel 
teknik elementler üzerine kurulu olduğu için uygulaması nispeten basit olmakla birlikte ,uygun etkiyi ortaya 
çıkarmak için birkaç pratik nokta dikkate alınmalıdır:

•	 İki hücum oyuncusu birbirinden 2-4 metre uzakta olmalı ve hareketleri birbirleriyle senkronize olarak 
hedefe doğru hareket etmelidir.

•	 Oyuncuların itme kuvveti birbirlerine paralel olarak yürütülmesi en iyisi olacaktır.

•	 Topla ilerleyen oyuncu en az bir savunma oyuncusunun dikkatini çekmelidir.

•	 Her iki hücum oyuncusu topla yada topsuz atak girişiminde bulunmak için vücut temasından korkma-
maları gerekir.

•	 Eğer doğrudan bir gol atma şansı yoksa ,toplu  oyuncu pası mümkün olduğu kadar geç atmalıdır.(buda 
savunma ile temas ederek olur)

•	 Genellikle iki hücum oyuncusundan biri hareketi tamamlar ve oyuna devam etme olasılığı arttırır.

Paralel dalmanın taktiksel avantajı bu hareket ile sayısal bir eşitlik olsa bile , yapılan ve uygulanan baskı ile iyi 
bir atak konumu oluşturabilir. Ayrıca bu grup eylemi pivot(a) perdesi (b)gibi diğer taktiksel unsurları birbirine 
bağlayarak hücum genişletilebilir.

                            Şekil 5.Parelel düz dalma ve pivot pası                                                     Şekil 6.Pivot perdesi ve paralel düz dalma 

Önceki örneklerden görülebileceği gibi, paralel düz dalma, aslında bölge savunmasına karşı etkili bir şekilde 

kullanılabilir (Marczinka,2016, s.238).
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3. YÜKLEME
Yükleme, grup savunmasına karşı yapılan hücum taktiklerinden biridir. Kullanımı basit olmasına rağmen çok 
etkili bir hücum taktiğidir. Bu hareket takımların hücum organizasyonlarında, iyi bir hücum başlangıcı olarak 
atak yapmaya hazırlık olarak bilinir. Savunmanın bir tarafında azlık yaratmak için kullanılır.
Bu hareketin teknik uygulaması, paralel itme üzerine kurulu olmasıdır. Amaç iki savunma oyuncusunun ara-
sına hızlı bir şekilde atışa doğru gitmekle başlar. Genellikle kanatlardan biri savunmanın her iki tarafında 
uyguladıkları  içeri atak hareketi ile başlar , daha sonra topu arkadaşına pas verir ve diğer oyuncular belirli bir 
sıra ile savunmanın arasına girerek tehdit oluştururlar yani atış için kaleyi zorlarlar. Dolayısıyla gol için, perde 
yuvarlanma ,düz dalmayı kullanarak boşluklar yaratmaya çalışırlar.

Klasik bir yükleme şekli;

•	 Sol kanat 1 ve 2 numaralı savunmanın arasına agresif ola-
rak araya girmeye çalışır(1) ve ardından topu sol oyun kurucuya 
verir(2).

•	 Sol oyun kurucu kaleye tehdit olmak için ortaya doğru hü-
cum için hareket eder(3) ve sonra orta oyun kurucu topu almak 
için öne hareket eder(4).Sağ oyun kurucu geriye hareket eder(5).

•	 Böylelikle piston hareketi yapan oyuncular savunmanın 
önünde(w) bir dalga gibi görünerek ,savunmayı baskı altında 
tutmaya ve hedefi tehdit etmeye çalışırlar.

•	 Hücumun derinlemesine olan hareket genişliği 1-3 metre 
olup ,oyun kurucularda 3-6 metreye çıkar.

                       Şekil 7. Yükleme hareketi

Sonuç olarak; savunmanın topa sahip olan hücum oyuncularına odaklandığı ve hedefe yaklaşan hücum oyun-
cularında karşısındaki savunmaya yoğunlaştığı görülür. Bu nedenle yükleme etkili bir şekilde yürütülmesi için , 
kanatların uygun bir biçimde başlatması ve pivotların etkili bir perdeleme yapması gerekmektedir. Bu hareket 
oyun kuruculara iyi bir hücum için yardımcı olacaktır. Taktik olarak yüklemenin olması sayısal bir avantaj da 
elde etmeye yarayacaktır (Marczinka ,2016, s. 240).

4. ÇAPRAZ GEÇİŞLER
Çapraz takım hentbol ün de çok önemli bir rol oynamaktadır. Bir çapraz savunmayı harekete geçirir ve sa-
vunma artık bir hücum tarafından tehlike oluştuğunu fark eder. Bir çaprazda etkili olmak için savunma ile bir 
hücumun teması ve savunmaya yapılacak baskı önemlidir. Çaprazdaki diğer oyuncu ilk oyuncunun arkasına 
büyük bir hızla gelmelidir, çapraza giden oyuncu  topu olabildiğince saklamalı ve topu düşündüğü  geçiş oyun-
cusuna uygun pozisyonda aktarmalıdır. Bunu yaparak bir yada iki savunma oyuncusunu kendine çekebilir. 
Geçişler yana doğru değil hedefe karşı olması önemlidir, eğer çapraz savunmanın soluna ve daha sonra sa-
ğına yapılırsa amacı ve kapsamı daha kolay olacaktır. Çapraz geçişlerde uzaktan atış yapan oyun kuruculara 
uygun atış ortamı yaratmak veya eş oyuncuya atış yada düz dalma pozisyonu için boşluk sağlamaktadır 
(Clanton,1997, s.160).
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4.1. Çapraz Geçiş Çeşitleri
Oyuncular , genellikle arka arkaya çapraz bir şekilde kaleye doğru ilerlerken kendi pozisyonlarını değiştirerek 
birbirlerinin pozisyonlarına geçerler(Marczinka,2016,s.243).Hentbolda bir çok çapraz geçiş kullanılmaktadır. 
Bunlar iki kısımda değerlendirilir.

4.1.1. Toplu çapraz
Oyun bölgelerine göre ve oyunculara göre çapraz geçişler yapılır.(kanat çaprazı, pivot çaprazı vs.) Aynı zaman-
da çaprazı yapan oyuncu sayısına göre yapılır.(ikili,üçlü vs)

İki veya daha fazla hücum oyuncusu yer değiştirerek birbirlerinin pozisyonlarına geçerler. Bu grup hareketi 
, sahanın tüm bölgelerinde uygulanabilir .Bu hareketler  hücum oyuncularının savunma önünde derinlik 
sağlamasını sağlar. Teknik olarak topla beraber yakın , uzak ,yerden ve ya havadan uygulanabilir (Marszinka 
,2016, s.243).

Kanat Çaprazı: Bu oyun en basit ve en sık kullanılan pozisyon şeklidir. Bir takımın oyundaki hareketin temel 
unsurudur. Taktik gereği bu hareket , başarılı bir atış veya sayısal bir avantajla sonuçlanabilir. Bu nedenle bu 
taktiği uygulamak doğrudan bir gol fırsatına neden olabilir. Örnek;

Şekil 8. Oyun kurucu -kanat çaprazı
Kanat- Sol Oyun Kurucu: Sol oyun kurucu savunmanın üstüne 

hareket eder ve 1 ve 2 numaralı savunmacıların arasına girmeye 

çalışır(1).Eş zamanlı olarak sol kanat , sol oyun kurucunun arka-

sından çapraza gelerek(2) pas alır. Sol oyun kurucu daha sonra 

sol kanatın pozisyonuna geçer(3)

İkili Çapraz :Orta oyun kurucu topla aynı anda sol oyun kurucu-

nun önüne hareket eder(1).Birbirlerinin koşu yoluna girmeden, 

sol oyun kurucu orta oyun kurucuda topu alır(2).Orta oyun ku-

rucu savunmanın üstünde kaldıktan sonra tekrar geri çıkar(3).

Şekil 9.İkili çapraz
Orta oyun kurucu –pivot çaprazı: Orta oyun kurucu(1) top ile ka-

leye tehdit oluştururken ,pivot ile savunmanın önünde çapraz 

yapar(2). Orta oyun kurucu topu pivota aktarır ve ardından sa-

vunmanın arasında pivotun pozisyonuna geçer(3).

Şekil 10. Orta oyun kurucu-pivot çaprazı
Üçlü Çapraz: Bu daha karmaşık bir çapraz geçiştir ve oyuncuların 

koordineli bir şekilde hareket etme fırsatı verir. En büyük avan-

tajı, hareket esnasında savunmacıların dikkatini topla oyuncuya 

vermesi, hücum oyuncuların çok hızlı bir şekilde yer değiştirmesi 

olacaktır. Bu yer değiştirmeler iyi bir gol pozisyonu yakalamak 

için olacaktır (Marczinka ,2016, s.244).
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Örnek;

Şekil 11. 3’lü çapraz

Sol Oyun Kurucu-Orta Oyun K.-Sağ Oyun K.
Topa sahip olan O.O. Kurucu , Sağ oyun kurucunun önüne ha-
reket ederek çapraza gider ve topu sağ oyun kurucuya verir(1). 
Kısa bir süre sonra sağ oyun kurucu topu çapraza gelen sol oyun 
kurucuya verir(2). Sol oyun kurucu geri hareket eder ve orta 
oyun kurucuya yaklaşır ve topu verir(3). 

Orta Oyun Kurucu-Sol Oyun Kurucu- Sol Kanat
Hücumun sol tarafı pozisyon değiştirerek savunmanın dikkatini 
çeker(1).Sol kanat merkeze hareket ederek hücumun diğer ta-
rafındaki sağ oyun kurucuya pas verir(2).Sağ oyun kurucu topu 
yakalayıp savunmanın arasına atışa gider(a) veya pivot a pas ge-
çirir(b) (Marczinka ,2016,s.245).

Şekil 12. Kanat katı (toplu)

4.1.2. Topsuz Çapraz
Yer değiştirmeler, katlar
İçeri katlar: Bir kanat pozisyonundan, savunmanın önüne veya arkasına kat eder ve hedefe doğru ilerler. Bu 
koşular takım arkadaşı için boşluk yaratmak veya kendisi için bir gol şansı yakalamak için yapılır. Bu katlar 
aynı zamanda gol şansı için ikinci bir pivot pozisyonu olur.(1)

Şekil 13. Kanat katı (topsuz)
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Pivot Perdesi: Pivot savunmanın arasından ortaya doğru hareket eder ve sol oyun kurucunun karşısındaki 
savunmaya perde yapar. Sol oyun kurucu pivot perdesinden yararlanarak topsuz hareket eder ve diğer arka-

daşından pas alarak atışa gider(2) (Marczinka,2016,s.243).

Şekil 14. Pivot perdesi topsuz kat

YÖNTEM

Araştırma grubunun özellikler
Hentbola özgü becerilerin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde 17-35 yaş aralığında  16 kadın hentbol-
cuyla çalışılmıştır. Antrenmanlar Üsküdar Belediyesinin spor salonunda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan 
egzersizler öncesinde “VELİ ONAY FORMU” ve “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, uygulayıcılarında katılması ile 
çözümüne yöneliktir.(KARASAR,1994,s:23)

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

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde , uygulayıcıların ve probleme taraf olanla-
rında 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” yada  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 yada çeşitli seçeneklerin var 
olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin çözü-
münü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (KARASAR, 
1994, s:27-28; GÖKÇE ve ÇUKURÇAYIR, 2006, s:27).

Bu çerçevede hentbolda grup hücum taktiklerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araş-
tırmasıdır.
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BULGULAR

1. PİSTON PAS

PİSTON PAS DRİLLERİ

Şekil 15 -

A 01 Oyun Kurucu Piston Pas

Açıklama

Sol kanat,sol oyun kurucu ya pas verir. Sol oyun ku-
rucu  ,orta oyun kurucuya pas verir, sol oyun kurucu 
yer değiştirir (şekil 1). Orta oyun kurucudan dan pas 
alır ve verir.
VARYASYONLAR:
Top elde 3 saniye kalabilir
Top eldeyken 3 adım atılabilir
Temel pas yapılacaktır
Bu egzersiz sol ve sağ oyun kurucu bölgesinde ya-
pılabilir.

PİSTON PAS

Şekil 16 

A 02 oyun kurucular piston pas

Açıklama

Sol Kanat-Sol oyun kurucuya’ya pas verir alır. Sağ 
Kanat-Sağ oyun kurucuya pas  verir alır ve oyun 
kurucular yer değiştirirler.(şekil 16)
Varyasyonlar:
Top eldeyken 3 adım atılacaktır
Hareket kaleye doğru olacaktır
Temel pas kullanılacaktır
Hareket sol ve sağ oyun kurucu bölgesinde yapıla-
caktır
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PİSTON PAS

Şekil 17

A 03 Üçgen pas

Açıklama

Üç sporcu öne piston hareketi ile sağa ve sola 
doğru paslaşır.(Şekil 17)
Varyasyonlar:
Temel pas yapılacaktır
Öne geri piston pas olacaktır
Topun yönü sağdan ve soldan olabilir

PİSTON PAS 

Şekil 18

A 04 Üçgen pas 2

Açıklama

Üç oyuncu öne doğru piston pas ve dairesel 
hareketle birlikte yapar. Top sağa ve sola doğru 
döner.(Şekil18 )
Varyasyonlar:
Temel pas yapılacaktır
Oyuncular belirlenen yerde daire çizecektir
Topun yönü sağa ve sola olabilir
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Piston pas

                            
Şekil 19

A 05 Üç oyun kurucu belirlenen yer ile piston pas 

Açıklama

Oyun kurucular kanattan aldığı topla belirlenen 
yerlere hareket ederek piston pas hareketi yapar. 
Hareket iki kanat arasında yapılacaktır.(Şekil 19)
Varyasyonlar:
Temel pas olacaktır
Belirlenen yerlere atak yapılacaktır
Hareket soldan sağa doğru ve tekrar sağdan sola 
doğru olacaktır
Temel pasta 3 adım kullanılacaktır

DÜZ DALMA

DÜZ DALMA 

Şekil 20

B 01 Oyun kurucular yükleme sonrası adam eksilte-
rek düz dalma pozisyonu yaratmak.

Açıklama

Sol Kanattan başlayan yükleme savunmayı hareket 
ettirerek sağ oyun kurucu tarafından düz dalma ya-
kalamak. (Şekil 20)
Varyasyonlar:
Temel pas yapılacaktır
İki savunma oyuncusunun arasına hareket edilecektir
İki savunma oyuncusunu yaklaştırmak önemli 
olacaktır
Hareket iki yöne de yapılabilir
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DÜZ DALMA

Şekil 21

B 02 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucu çaprazı ve 
pivot perdelemesi sonucunda sol oyun kurucu düz 
dalma

Açıklama

Orta oyun kurucu savunmanın sağındaki 2 ve 3 nu-
maralı oyuncuların arasına hareket eder ve sağ oyun 
kurucu çapraza gelir. Sağ oyun kurucu iki üç numara 
savunma oyuncuların arasına hareket eder. Bu arada 
pivot savunmanın sağındaki 2 numaralı savunmanın 
sol tarafına perde yapar ve üç numaraların yanaş-
ması sonucu sol oyun kurucu sağ oyun kurucudan 
aldığı topla düz dalma yapar.(Şekil 21)
Varyasyonlar:
Piston pas yapılacaktır
İki savunmanın arasına hareket yapılır
Pivot perdesinden yaralanılacaktır
Hareket iki yöne de yapılabilir 
Çapraz geçiş kullanılacaktır

DÜZ DALMA

Şekil 22

B 03 Pivot perdeli kanat oyuncusunun düz dalma 
pozisyonu

Açıklama

Sol kanat sol oyun kurucuya pas veriri. Pası alan sol 
oyun kurucu savunmanın sağındaki 2 ve 3 numaralı 
savunmanın arasına hareket eder, pivot 1 numara-
lı savunmaya perde yapar.Perde yardımıyla kanat 
oyuncusu sol oyun kurucudan pas alır ve düz dalma 
yapar.(Şekil 22)
Varyasyonlar:
3 savunma 3 hücum oyuncusu olacaktır
Pivot 1 numara savunmaya perde yapacaktır
Sol oyun kurucu 2 ve 3 numaralı savunmanın arasına 
piston pas yapacaktır
Kanat perdeden yaralanıp atış yapacaktır
Hareket iki tarafta yapılabilir
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DÜZ DALMA

Şekil 23

B 04 Sol kanattan yükleme sonucu pivot perdele-
mesi sonucunda sağ oyun kurucu düz dalma yapar.

Açıklama

Sol kanat savunmanın sağ tarafında 1 ve 2numara 
arasına yükleme başlatır ,sol oyun kurucu savunma-
nın 2 ve 3 numaralı savunma arasına hareket eder. 
Orta oyun kurucu 2 3 numaralı savunmanın arasına 
piston pas ile hareket eder. Bu arada savunmanın 
solunda bulunan 2 numaralı savunmanın sağına pi-
vot perde yapar. Orta oyuncudan aldığı topla sağ 
oyun kurucu düz dalma yapar.(Şekil 23)
Varyasyonlar:
Temel pas yapılacaktır
Yükleme iki savunma oyuncunun arasına yapılacaktır
Pivot perdesi kullanılacaktır
Topsuz yön değiştirmeler kullanılacaktır
Hareket iki taraftan yapılabilir

DÜZ DALMA

Şekil 24

B 05 2:2 BASİT DÜZ DALMA

Açıklama

Sağ oyun kurucu sol oyun kurucuya pas veriri. Aldığı 
topla ilk önce savunmanın dışına daha sonra içine 
doğru hareket eder ve iki savunma oyuncusunu bir-
birine yaklaştırır .Sol oyun kurucudan aldığı topla sağ 
oyun kurucu atışa girer.(Şekil 24)
Varyasyonlar:
Piston pas yapılacaktır
Temel pas kullanılacaktır
İki savunma oyuncusunu yaklaştırmaya çalışılacaktır
Hareket başlangıcı dışa sonra içeri olacaktır
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ÇAPRAZ GEÇİŞLER

ÇAPRAZ GEÇİŞLER

Şekil 25

C 01 Basit çapraz tek savunmaya karşı

Açıklama

Sağ oyun kurucu topu sol oyun kurucuya atar sol 
oyun kurucu savunmayı sağ tarafa doğru çeker ve 
daha sonra savunmanın soluna doğru hızla hareket 
eder. Sağ oyun kurucu hızla sol oyun kurucunun ar-
kasına gelir ve topu sol oyun kurucudan alarak atışa 
girer.(Şekil 25)
Varyasyonlar:
2 hücum 1 savunma oyuncusu olacaktır
Hareket dışa sonra içeri olacaktır
Savunmayı kendine çekmek 
Topu hızla gelen arkadaşına geçirmek

ÇAPRAZ GEÇİŞLER

Şekil 26

C 02 Oyun kurucu kanat çaprazı

Açıklama

Sol kanat sol oyun kurucuya pas verir ,sol oyun kuru-
cu savunmayı ilk olarak sola daha sonra sağa doğru 
hareket ettirir ve sol kanat hızla gelerek sol oyun ku-
rucunun arkasından topu alarak atışa girer.(Şekil 26)
Varyasyonlar:
2 Hücum 1 savunma olacaktır
Temel pas yapılacaktır
Sol oyun kurucu içe daha sonra savunmayı dışarı ta-
şıyacaktır
Kanat sol oyun kurucudan aldığı topla atış kullana-
caktır
Hareket iki tarafta uygulanabilir
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ÇAPRAZ GEÇİŞLER

Şekil 27

C 03 Sol oyun kurucu orta oyun kurucu çaprazı

Açıklama

Sol oyun kurucu orta oyun kurucuya pas verir ve 
tekrar topu sol oyun kurucudan alırken ilk önce düz 
daha sonra savunmanın sağındaki 2 ve 3 numaralı 
oyuncuların arasına hızla hareket eder. İki savunma 
oyuncusunu birbirine yaklaştırırken sonra sol oyun 
kurucu hızla orta oyun kurucunun arkasına hareket 
eder ve topu alarak atışa girer. (Şekil 27)
Varyasyonlar:
2 Hücum 2 savunma olacaktır
Orta oyun kurucu içe daha sonra dışa hareket ede-
cektir
İki savunmanın arasına hareket edecektir
Sol oyun kurucu hıla gelerek atış kullanacaktır
Hareket iki tarafta uygulanabilir

ÇAPRAZ GEÇİŞLER

Şekil 28

C 04 Pivot çaprazı ile sol oyun kurucu atışları

Açıklama

Sağ oyun kurucu topu orta oyun kurucuya pas verir. 
Orta oyun kurucu savunmanın sağında 1 ve 2 numa-
ralı savunmanın arasında bulunan pivot la çapraz 
yapar. Pivot aldığı topla savunmanın solunda 2 ve 3 
numaralı oyuncuların arasına girerek sağ oyun ku-
rucuya pas verir. bu arada pivot pastan sonra iki 3 
numaraların arasına gider Sağ oyun kurucu savun-
mayı açarak ortaya doğru gelen sol oyun kurucuya 
pas verir. Sol oyun kurucu atışa girer.(Şekil 28)
Varyasyonlar:
Hareket iki yönde kullanılabilir
Temel pas kullanılacaktır
Çapraz geçişler kullanılacaktır
Pivot yardımı gerekmektedir
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ÇAPRAZ GEÇİŞLER

Şekil 29

C-05 Büyük çapraz

Açıklama

Sağ oyun kurucu sağ kanattan aldığı topla savunma-
nın sağ tarafındaki 2 ve3 numaralı oyuncuların ara-
sına doğru hareket eder. Bu arada sol oyu kurucu 
ile çapraz yapar .Sol oyun kurucu aldığı topla iki 3 
numaralı savunmanın arasına hareket eder. Pivot 3 
numaralı savunma oyunculara perde yapar. Sol oyun 
kurucu sağ tarafa açılan orta oyun kurucuya pas ve-
rerek orta oyuncu iki oyuncunun arasına giderek atış 
yapar.(Şekil 29)
Varyasyonlar:
Temel pas kullanılacaktır
Top sürme kullanılacaktır
Çapraz geçiş kullanılacaktır
Pivot perdesi kullanılacaktır
Hareket iki yöne de kullanılabilir

TOPSUZ ÇAPRAZ (YER DEĞİŞTİRMELER)

Topsuz Çapraz(Yer Değiştirmeler)

Şekil 30

C 06    O.O.K. VE S.O.K. Yer değiştirmesi

Açıklama

Orta oyun kurucu topu sağ oyun kurucuya pası ver-
dikten sonra sol oyun kurucu ile pozisyon değişimi 
yapar. Sol oyun kurucu yukarıdan iki üç numaraları 
oyuncuların arasına hızla hareket eder ve topu sağ 
oyun kurucudan alarak, pivot yardımıyla atış kullanır.
(Şekil 30)
Varyasyonlar
Temel pas kullanılacaktır
Topsuz yer değiştirme kullanılacaktır
Pivot perdesi kullanılacaktır
Hareket iki yöne de kullanılabilir
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TOPSUZ ÇAPRAZ(Yer Değiştirmeler)

Şekil 31

C 07 O.O.K VE S.O.K. Yer değiştirmesi

Açıklama

Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas veriri ve 
sol oyun kurucu ile pozisyon değiştirir. Hızla iki üç 
numaralı savunmanın arasına gelen sol oyun kurucu 
topu sağ oyun kurucudan aldıktan sonra  savunma-
nın soluna 2 ve 3 numaralı oyuncuların arasına hızla 
giderek sağ oyun kurucu ile çapraz yapar .Sağ oyun 
kurucu hızla sol oyun kurucunun arkasına giderek 
çapraza girer ve ortadan iki 3 numaralı oyuncuların 
arasından atış kullanır.(Şekil 31)
Varyasyonlar:
Temel pas kullanılacaktır
Çapraz geçiş kullanılacaktır
Pivot perdesi kullanılabilir
Hareket iki yönde kullanılabilir

TOPSUZ ÇAPRAZ(Yer değiştirmeler)

Şekil 32

C 08  S.O.K. VE O.O.K. Yer değiştirmesi

Açıklama

Sol oyun kurucu pası sol kanat a verdikten sonra, orta 
oyun kurucu ile pozisyon değişimi yapar. Sol oyun ku-
rucu pozisyonuna gelen orta oyun kurucu pası sol 
kanattan aldıktan sonra 2 ve 3 numaralı savunma 
oyuncularının arasına piston pas yaparak girer ve 
pası sol oyun kurucuya verir. Sol oyun kurucu oyuncu 
eksilterek sağ oyun kurucuya düz dalma pozisyonu 
hazırlar ve sağ oyun kurucu atışa girer.(Şekil 32)
Varyasyonlar:
Temel pas kullanılacaktır
Savunmaya baskı uygulanacaktır
Hareket iki yönde kullanılabilir
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TOSUZ ÇAPRAZ(Yer değiştirmeler)

Şekil 33

C 09

Açıklama

Sol oyun kurucu pası sol kanat a verdikten sonra, 
orta oyun kurucu ile pozisyon değişimi yapar. Sol 
oyun kurucu pozisyonuna gelen orta oyun kurucu 
pası sol kanattan aldıktan sonra 2 ve 3 numaralı sa-
vunma oyuncularının arasına piston pas yaparak gi-
rer ve pası sol oyun kurucuya verir. Sol oyun kurucu 
hızla savunmanın sol tarafında bulunan 2 ve 3 nu-
maralı oyuncuların arasına giderek sağ oyun kurucu 
ile çapraz yapar. Sağ oyun kurucu çapraza gelen sol 
oyun kurucunun arkasına hızla hareket eder ve topu 
alır. Topu alan sağ oyun kurucu iki 3 numaralı savun-
ma oyuncuların arasından hızla atışa gider.(Şekil 33)
Varyasyonlar:
Temel pas kullanılacaktır
Çapraz geçiş kullanılacaktır
Hareket iki yönde kullanılabilir

TARTIŞMA VE SONUÇ

Hücum elementleri, takım oyuncularının özellikleri, savunma takımının özellikleri, oyun akışında skor avanta-
jının elde edilmesi, sayısal avantajlar, sayısal dezavantajlar göz önüne alındığında belli bir temele dayanarak 
değişiklikler gösterir. 

Hentbol maçlarında karşılaşın bu durumlara göre hazırlık yapmak, takımın en iyi performansını doğru strate-
jilerle sahaya hızlıca yansıtmamızı sağlar. Hentbolda oyuncular iki şeye dikkatini verir; gol atmak ve savunma 
yapmak. Her iki hedefe ulaşmak için oyuncular teknik ve taktik becerilerini en üst düzeyde kullanmaya ça-
lışırlar. Hentbol oyununda goller ya bireysel ya da oyuncuların birbirlerine yardım etmesiyle sonucu ortaya 
çıkar. Takımın düzeyi ve antrenmanların sayısı oyuncular arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı yani grup tak-
tiklerinden yararlanmayı arttırırken, bireysel oynama davranışlarını azaltır. Takım taktiklerinden set oyununun 
temeli grup taktiklerine dayanır.   

Verilen örnekler çoğaltılabileceği gibi, uygulama içindeki varyasyon çeşitliliği de anlık olarak sporcuların karar 
verme becerilerine göre değişir. 

Antrenmanlara sıklıkla oluşabilecek bu durumlar çalışılmalıdır. 

Unutulmaması gereken noktalar bu çalışmalar sürekli çeşitlendirilerek defalarca tekrarlanmak zorundadır. 

Setler genellikle uzun tekrarlar sonunda oluşan ve uygulaması yüksek konsantrasyon isteyen organizas-
yonlardır. Bu koordinasyonu da sağlamanın en güvenli ve hızlı yolu antrenmanlarla oluşturulacak sistemli 
çalışmalardır.
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Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum Taktikleri

ÖZET 

Adam-adama savunma, oyuncu odaklı olarak savunmacının belirli bir rakip oyuncu ile eşleşerek rakip topla 
buluşuncaya kadar onunla hareket etmesidir. Bu yüzden adam-adama savunmada her bir savunmacının yap-
ması gerekenler, bu savunma tekniğini özelliklerini bilmek ve uygulamak başarı için önemlidir. Bu çalışmanın 
amacı; adam adama savunmanın farklı uygulamalarının analizini yaparak, bireysel savunma özelliklerinin de 
gelişimine yönelik kuramsal altyapı ile kurgulayıp, egzersiz sistematiği içerisinde takımlara uygulatabilecek 
egzersizleri paylaşmaktır. Araştırma grubu, 15-18 yaş 16 kadın hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan eg-
zersizler öncesinde “veli onay formu” doldurtularak alınmıştır. Hentbolda adam adama savunmanın geliştiril-
mesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa 
doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Adam adama 
savunma türlerini geliştirmek amacıyla toplam 38 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak su-
nulmuştur. Sonuç olarak; temel hentbol öğretiminden müsabaka hentboluna geçişte ilk öğrenilmesi gereken 
savunma türü adam adama savunma türüdür. Bireysel savunma özellikleri geliştirilmeli, bu özellikler adam 
adama savunmada kullanılırken, motor becerilerinin de geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Adam adama savunma, topsuz aldatma, toplu aldatma, topsuz kat, toplu kat.

Offense Tactics Against Man-To-Man Defense

ABSTRACT

The man-to-man defense is applied as player-oriented by a defense player and matching with and following 
a certain opponent player until the opponent have the ball. For this reason, each defense player has to know 
and apply what to do and the features of this defense technique in the man-to-man defense in order to be 
successful. The purpose of this study was to analyze different applications of man-to-man defense, to build 
a theoretical basis for developing of individual defense features, and share exercises to be applied to teams 
within exercise systematics. The sample group was composed of 16 female team handball players aged 
between 15-18 years. The “parent approval form” was obtained from the participants before the exercise. 
This study, which was conducted to improve the man-to-man defense in handball, was an action research 
for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered 
during the game. Totally 38 exercises were mentioned theoretically and presented visually to improve the 
man-to-man defense types. In conclusion, the first defense type that needs to be thought from the basic 
team handball teaching to the game-like situation is the man-to-man defense. Individual defense skills 
should be improved and the motor skills should be also enabled to be improved while using these features 
in the man-to-man defense 

Keywords: Man-to-Man Defense, Fake with Ball, Fake without Ball, Cross with Ball, Cross without Ball
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İÇİNDEKİLER

ÖZET
SUMMARY 
İÇİNDEKİLER 
ŞEKİLLER 
HENTBOLDA KULLANILAN SEMBOLLER 
GİRİŞ 
1.Hentbolda Adam Adam Savunma Özellikleri 

1.1.Hentbolda Adam Adama Savunma Türleri 
1.1.1.Tam Saha Adam Adama 
1.1.2.Yarı Saha Adam Adama 
1.1.3.6-12 metrede Adam Adama
1.2.Hentbolda Adam Adama Savunmanın Avantajları
1.3.Hentbolda Adam Adama Savunmanın Dezavantajları

2. Hentbolda Adam Adam Savunmaya Karşı Hücum
2.1. Bireysel Oyunlar 
2.2. İkili Oyunlar
2.3. Küçük Grup Oyunları
2.4. Takım Hücum Taktikleri
2.4.1. Katlar
2.4.1.1. Topsuz Katlar
2.4.1.2. Toplu Katlar
2.4.2. Çaprazlar 
2.4.3. Fazla Oyuncuyla Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum 

YÖNTEM 
Araştırma Grubunun Özellikleri
Aksiyon Araştırması 

BULGULAR 
A 01 – 03 Hentbolda Bireysel Oyun Egzersizler 
B 01 – 03 Hentbolda İkili Oyun Egzersizleri 
C 01 – 02Hentbolda Küçük Grup Oyun Egzersizleri 
D 01 – 10 Tam Saha Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum Egzersizleri 
E 01 – 10 Yarı Saha Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum Egzersizleri 

F 01 – 106 metre -12 metrede Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum Egzersizleri 
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EKLER
EK1- Master Coach Tezi Paylaşım Onay Formu

EK2- 18 Yaş Altı Bilgilendirilmiş Onay Formu

EK3- 18 Yaş Üstü Bilgilendirilmiş Onay Formu

ŞEKİLLER
Şekil 1. Adam Adama Savunma Pozisyonu 

Şekil 2. Yakın Adam Adama Savunma  

Şekil 3. Uzak Adam Adama Savunma 

Şekil 4. Tam Saha Adam Adama Savunma 

Şekil 5. Yarı Saha Adam Adama Savunma  

Şekil 6. 6-12 Metrede (Tehlikeli Bölge) Adam Adama Savunma 

Şekil 7. Takım Hücum Taktikleri Pozisyonu 

Şekil 8. A 01 Egzersizi 

Şekil 9. A 02 Egzersizi 

Şekil 10. A 03 Egzersizi 

Şekil 11.B 01 Egzersizi 

Şekil 12.B 02 Egzersizi 

Şekil 13.B 03 Egzersizi 

Şekil 14.C 01 Egzersizi 

Şekil 15. C 02 Egzersizi 

Şekil 16.D 01 Egzersizi 

Şekil 17. D 02 Egzersizi

Şekil 18.D 03 Egzersizi 

Şekil 19. D 04 Egzersizi 

Şekil 20. D 05 Egzersizi 

Şekil 21. D 06 Egzersizi 

Şekil 22. D 07 Egzersizi 

Şekil 23. D 08 Egzersizi 

Şekil 24. D 09 Egzersizi 

Şekil 25. D 10 Egzersizi 

Şekil 26. E 01 Egzersizi 

Şekil 27. E 02 Egzersizi 

Şekil 28. E 03 Egzersizi 

Şekil 29. E 04 Egzersizi 

Şekil 30. E 05 Egzersizi 
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Şekil 31. E 06 Egzersizi 

Şekil 32. E 07 Egzersizi 

Şekil 33. E 08 Egzersizi 

Şekil 34. E 09 Egzersizi 

Şekil 35. E 10 Egzersizi 

Şekil 36. F 01 Egzersizi 

Şekil 37. F 02 Egzersizi 

Şekil 38. F 03 Egzersizi 

Şekil 39. F 04 Egzersizi 

Şekil 40. F 05 Egzersizi 

Şekil 41. F 06 Egzersizi 

Şekil 42. F 07 Egzersizi 

Şekil 43. F 08 Egzersizi 

Şekil 44. F 09 Egzersizi 

Şekil 45. F 10 Egzersizi 
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GİRİŞ

Günümüz hentbolunda yüksek tempoda mücadele ederek oynanmaktadır. Takımlar artık klasik çizgide savun-
ma yapmak yerine agresif yükselerek, zaman zaman kaleye yakın yerlerde adam adama savunmaya çıkarak 
savunma sistemini uygulamaktadır. Giderek atletik ve fiziksel güce, devamlılığa dayalı oyun anlayışına dönü-
şen hentbolda adam adama savunma sistemi diğer tüm savunma sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. 
Maçların belirli anlarında uygulanan adam adama savunma sistemi savunma oyuncuların fiziksel açıdan daha 
iyi bir hale gelmelerini de sağlayabilir.

1. HENTBOLDA ADAM ADAMA SAVUNMA ÖZELLİKLERİ

Şekil - 1. Adam adama savunma pozisyonu

Adam-adama savunma, oyuncu odaklı olarak savunmacının belirli bir rakip oyuncu ile eşleşerek rakip topla 
buluşuncaya kadar onunla hareket etmesidir. 

• Takım hareketli eşleştirilen 6 çift rakibin etkinliğini daraltma çabasındadır ve bunun başarısı bu çiftlerin 
etkisine bağlıdır.

• Burada savunmacının sorumluluğu ve bireysel becerisi çok önemlidir. Adam-adama savunma duru-
munda rakibi her kaçırması gol yemeye neden olabilecektir. Bu durum böyle devam ederse  bütün 
savunmacıların motivasyonları düşebilir. 

Bu yüzden adam-adama savunmada her bir savunmacının yapması gerekenler,adam adama savunma tek-
niğini, özelliklerini bilmek ve uygulamak başarı için önemlidir. Savunmacının yapması gerekenler aşağıdadır: 

•	 Savunmacı her zaman rakip ile kale arasında çok az da olsa rakibin atış koluna doğru pozisyon almalı-
dır. Böylelikle rakip kaleye doğru yöneldiğinde rakibin atış kolunu rahat bağlayabilir.

•	 Savunma oyuncularının gözü kendi rakip oyuncusunun üzerinde olmalı ve kendi kalesine olan mesafe-
sini de göz önünde tutarak ona göre pozisyon almalıdır.

•	 Topun pozisyonuna her zaman dikkat etmeniz gerekir, nereye gideceğine diğer rakiplerin pozisyonlarını 
değerlendirerek dikkat etmek gerekir.
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•	 Pozisyon gereği savunmada rakip oyuncu aktarımı yapılabilir. Ancak kendi rakip oyuncunuzu değişseniz 
de belli bir süre sonra tekrar kendi rakibinizin savunmasına geçmelisiniz. 

•	 Rakibin özellikle tehlikeli bölgede oyun kurmasını veya top alıp pas vermesini engellenmesi gerekmek-
tedir, çoğunlukla kenar çizgiye doğru rakip oyun kurmasın diye yönlendirmek gerekmektedir.

•	 Güvenliği de elden bırakmadan, eğer uygun fırsat oluşursa arada top çalmayı denemek gereklidir.

Adam-adama savunma özellikle hızlı ve değişik hücum organizasyonlarını engellemek için çok etkili bir şekil-
de uygulanmalıdır. Bu yüzden hücum-savunmacı eşleştirilmesinde kimin kiminle eşleşeceği gerçekten çok 
önemlidir. 

Eğer karşılaşılacak takım önceden tanınıyorsa, o zaman maç öncesindeki antrenmanlarda rakip takım oyun-
cularını karakteristiklerine göre simule edilip çalışmalar yapılmalıdır. Eğer karşılaşılacak takımdaki oyuncular 
tanınmıyorsa, o zaman önce alan savunması ile savunmaya başlanılmalı ve rakip oyuncuların özellikleri ve 
hücum organizasyonları analiz edilerek, planlanmış adam-adama savunmaya geçilebilir. Her türlü durumda, 
birbirine yakın fiziksel ve teknik özelliklere sahip oyuncular eşleştirilmelidir. Önemli olan savunmacının avan-
tajlı olabilmesini sağlamaktır. Bunun ilerisinde, hücum ve savunmadaki oyuncular arasındaki koordinasyon ve 
oyuncular üzerindeki sorumluluklar ve sahadaki dağılımları kimin kiminle eşleşmesini belirlemektedir. Yine 
de, savunmacılar da arada sırada rakipteki en tehlikeli oyuncunun savunmasını aktarabilmelidirler. 

Taktik olarak önemli noktalardan biri de; nasıl ve ne zaman takım, adam-adama savunmaya başlamalıdır. Gü-
venli yöntemlerden biri, savunmacıların oyun içerisinde aşamalı olarak adam-adama savunmaya geçmesidir. 
Yani top kaptırıldıktan sonra bazı durumlarda adam-adama savunma yapacakmış gibi orta çizgide girişim-
lerde bulunmaktır. Böylelikle güvenli bir şekilde adam-adama savunma yapmaya hazırlık yapılmış olur. Daha 
riskli ancak etkili yöntem ise savunmacıların eş zamanlı olarak aynı anda önceden belirlenmiş bir uyarı ile 
veya topun çıktığı anda adam-adam almasıdır. Antrenörün uyarısı ile birlikte savunmacılar rakipleriyle eşleş-
meye (önceden belirlenmiş rakip ile) veya kendilerine en yakın oyuncu ile eşleşmeye başlarlar.

Adam-adama savunmada çok sayıda kriter olduğu için, hangi formda uygulanacağı takım yeteneklerine ve 
hazırlığına bağlıdır. Bu yüzden, bir hücum oyuncusu seçerek ona yakın veya uzak savunma yaparak başlan-
malı, sonrasında ilk başta tehlikeli bölgede, sonrasında yarı sahada ve devamında tam saha adam-adama 
savunma uygulanmalıdır (MARCZİNKA,2016,sf:334).

Savunmanın devamı boyunca her oyuncu belli bir hücum oyuncusundan sorumludur. Adam adama savunma-
nın özellikle yeni başlayanlar da uygulanması çok yararlı olur. Yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

−	 Her oyuncunun belirli bir rakibi vardır.
−	 Adam adama savunma diğer savunma sistemlerinin alt yapısını teşkil eder ve başlangıçla rahatlıkla 

uygulanabilir.
−	 Bireysel savunmanın tüm ilkeleri adam adama savunmada mevcuttur.
−	 Adam adama savunmaya yeni başlayanlar diğer oyunculara oranla daha çabuk, daha başarılı sonuçlar 

elde ederler(Bu nedenle eğitsel ve motive edici yönü vardır).
−	 Oyunculara daha fazla yüklenmek mümkün olur.

Salon hentbolunda az kullanılan adam adama savunma şu durumlarda uygulanabilir:
−	 Yeni başlayanlarda
−	 Eğer rakip galip durumdayken oyunu yavaşlatıyorsa.
−	 Sürpriz yaratmak amacı ile kısa ve uzun süreli olarak.
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Taktik ve amaca yönelik olarak adam adama savunma şu şekilde uygulanır:
−	 Tam saha baskılı adam adama savunma 
−	 Yarı saha baskılı adam adama savunma 
−	 6-12 metre arası gömülü adam adama savunma (SEVİM,2010,sf:170)

Adam savunmayı yapabilecek bireysel özellikler:
∗	 Savunma oyuncularının çeviklik,çabukluk,dayanıklılık kuvvet özelliklerinin ileri düzeyde olması gerek-

mektedir.
∗	 Savunma oyuncularının mental olarak oyunun içerisinde kalan, konsantrasyonu yüksek oyuncular olma-

sı germektedir.
∗	 Savunma oyuncularının bilişsel zekalarının gelişmiş olması, hücum oyuncularının etkili olduğu atış açı-

larını kapatması germektedir.
∗	 Hücum takımının etkili oyuncularını savunma oyuncularının sürekli baskı ve temasla hataya zorlaması 

gerekmektedir(top sürme hatası, adım hatası yapılmasını sağlar).

Bölge savunmasından adam adama savunmaya geçiş iki biçimde gerçekleşebilir .

Adama dönük: Hücumda topun herhangi bir bölgede sıkıştığı anda,savunma oyuncularını, karşısındaki hücum 
oyuncusunu savunarak, elinde top olan ve top sürme hakkını yitiren oyuncu arkadaşlarına pas vermesi engel-
lenerek hata yapmaya zorlanmasıdır.

Topa dönük: Hücumda, hücum oyuncularının özellikle paslaşmaları beklenir, rakibin hiç beklemediği anda 
taktik,amaca yönelik uygulanır(TABORSKY 1996;1997 sf:).

YAKIN ADAM SAVUNMASI

Rakibe yakın durarak yapılan bireysel savunma en agresif ve en etkili bireysel savunmadır ancak ayni zaman-
da en zor olanıdır. Bu savunma özellikle toplu rakibin kaleye yaklaşması durumunda kullanılır (Şekil 2).

Bu durumda savunmacı rakibi toplu veya topsuz da olsa hiçbir zaman bırakmaz ve rakibini bağlayabilecek 
mesafeden sürekli takip eder. Mesafe yakın olduğu için savunmacının isi çok zordur, küçük adımlarla rakibi ve 
kale arasında kalarak, rakibin oryantasyonunu bozar. Yakın savunmayı sürekli olarak yapmak ve bunun yanın-
da grup olarak uygulamak çok zordur. Bu yüzden bu savunmada başarılı olabilmek için, savunmacının çabuk-
luğunun iyi olması, iyi sezinleme ve reaksiyon zamanına sahip olması ve kondisyonunun iyi olması zorunludur.

Şekil - 2. Yakın adam adama savunma
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UZAK ADAM SAVUNMASI

En pasif ve etkisiz olan savunma olmasına karşın, en kolay bireysel savunma şeklidir. Bu savunma çoğunlukla 
kaleye tehdit oluşturmayan rakipler için uygulanır (Şekil - 3).

Savunmacı rakibin hareketlerine göre onu uzaktan kolları ile bağlama mesafenin biraz uzağında tutar. Burada 
savunmacının zeki olması gereklidir. Rakibini topu alması ve oyun yapması için kontrol altında tutarken, aynı 
zamanda hata yapmasını da bekler. Burada savunmacı bir taraftan rakibin hareketlerini süzerek ona önlem 
alabilecek durumda iken, diğer taraftan gerektiği anda takım arkadaşlarına da yardım edebilecek durumda-
dır. Bu savunmanın avantajı, savunmacının top süren rakibinin topunu çalabilmesi veya pas arası yapabilmesi 
için yeterli şartlara sahip olmasıdır(MARCZINKA, 2016,sf:336).

Şekil - 3. Uzak adam adama savunma

1.1.Hentbolda adam adama savunmanın türleri

1.1.1.Tam saha adam adama savunma 

Bu savunma en riskli ancak en etkili olan adam-adama savunma seklidir. Bunun yanında en yorucu olanıdır.

Bu savunmada takım topu kaybettiği anda geriye doğru dönmez, bunun yerine herkes kendi rakibini alarak 
(rakibine yakın durarak) adam-adama savunmaya geçer. Bu savunmada, savunmacının normalde savunması 
gereken rakibi almak yerine, kendisine en yakın olan rakibi savunur. Aksi takdirde kendi oyuncusunu bulmak 
için zaman geçebilir ve geç kalınmış olunabilir.

Bu yüzden, tam saha adam-adama savunma hücuma başlayacak takim için en agresif savunma seklidir. 
Hücum edecek takımdan topu kaptıktan sonra rakip kaleye yakınken hücuma geçilir(MARCZİNKA,2016,sf:334). 
(Şekil 4)
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Şekil - 4. Tam saha adam adama savunma pozisyonu

∗	 Hücum sonrası tam sahada yapılan baskılı savunmadır. Her oyuncu kendi pozisyonundaki hücum oyun-
cusunu savunur. Savunma oyuncuları katlar, çaprazlar ile alan değiştiren hücum oyuncularını doğru 
zamanda değiştirmelidirler. Çok iyi kondisyonel özelliklere sahip olmak gerekmektedir. Mental olarak 
hücum oyuncusunun yapacağı katlara, aldatmalara hazır olunmalıdır.

Bu savunma biçimi, genellikle müsabakaların sonlarına doğru az gol yiyip, çabuk ve çok gol atma isteği ya da 
düşüncesiyle uygulanır. Bu savunma biçimini uygulayan takımlar, genellikle müsabakanın sonlarına doğru 2-3 
gol geride olan takımlardır (ÇELİKSOY, 2017,sf:113).

1.1.2.Yarı saha adam adama savunma

Bu savunma şekli riskli olmasına karşın, adam adama savunmayı uygulama açısından ekonomiktir.

Bu savunmada oyuncular, rakiplerini kontrol ederek yarı saha çizgisine kadar geri çekilirler, bu arada ra-
kip oyuncu savunmacıya yaklaştığı anda savunmanın rakibi bağlaması gereklidir. Bu savunma türünde bü-
tün savunmacıların aynı özelliklere sahip olması ve özellikle ayaklarının hızlı olması gereklidir. Bu yüzden, bu 
adam-adama savunma şekli ancak üst düzeyde hareket etme kabiliyeti olan takımlar içindir. Çünkü eğer 
rakip oyunculardan biri kendi savunmasını atlatırsa, o zaman bu rakip boş pozisyon bulabilecektir ve bu 
oyuncuyu durdurmak çok zordur. Ancak bu savunma çeşidinin daha farklı bir versiyonu olabilir. Bu aslında 
savunma yapan takımın kendisini biraz daha sağlama almasıdır. Bu durumda, bir oyuncu (Şekil 5) 7 metre 
çizgisi önünde kalıp, eğer savunmayı geçen rakip olursa onu karşılayabilir. Özellikle rakibin 1 kişi eksik olduğu 
durumda bu savunma etkili olabilir. Ya da çok etkili olmadığını düşünülen bir rakip oyuncuyu boş bırakarak 
uygulanabilir (MARCZINKA, 2016,sf:337).
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Şekil - 5. Yarı saha adam adama savunma pozisyonu

Bu savunma biçimi,müsabakanın herhangi bir anında rakip takım oyuncularının aksiyon alanını daraltmak,gol 
bölgesinden uzakta tutmak ve etkisiz kale atışları uygulatmak amacıyla uygulanır ( ÇELİKSOY, 2017,sf:113).

1.0.3. 6 metre 12 metrede adam adama savunma( Tehlikeli alan )

Bu savunma en az riskli olan ve mantıklı olan adam-adama savunmadır. Bu savunmada savunmacı kendi 
rakibinin tehlikeli bölgeye geçtiği anda adam-adama çıkıp savunmasıdır. Böylelikle rakibe bir engel oluştu-
rarak uzak atış yapması ve bunun yanında oyun kurması da engellenebilinir. 3-2-1 veya yüksek savunmada 
özellikle kısa süreliğine de olsa birden fazla savunmacının aynı anda rakibe baskı kurmasını sağlar. Bu durum 
en azından diğer hücum oyuncularının yaklaşmasına kadar devam edebilir (MARCZINKA, 2016, sf:336). (Şekil 6).

Şekil - 6. 6-12 metre de (tehlikeli bölge)  adam adama savunma pozisyonu

Bu adam adama savunma biçimi, tam saha ve yarı saha adam adama savunma kadar etkili olmayabilir. Ancak 
bu savunma türü, diğer adam adama savunmaların içinde en güvenilir olanıdır. Hücum bu savunma ile değişik 
hatalar yapmaya yönlendirilir(ÇELİKSOY,2017,sf:114).
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Görüldüğü gibi çok farklı adam-adam savunma şekilleri farklı hücum formatlarına karşı uygulanabilir. Ancak 
adam-adama savunma çok sıklıkla uygulanmamalıdır, eğer uzun süre yapılıyorsa bu durumun taktikle alakası 
olması gerekir. 

Bu yüzden takımlar rakiplerinden hem hücumda hem de savunmada daha iyi olduklarında ve bu durumu 
göstermek istediklerinde adam-adama savunmayı uygularlar. Bunun yanında, eğer takımda hızlı ve çabuk 
oyuncular (kanat oyuncuları) var ancak, dıştan uzak atış yapabilen sağ-sol oyuncu kurucuları yoksa o zaman 
hızlı top kapmak ve rakibin oyununu bozmak için bu savunmayı seçebilirler. Tabi bunun yanında özellikle 
adam-adama savunmayı yapacak takım sayı olarak diğer takımdan üstünse de yapılır. Adam-adama savunma 
rakipten 1-2 sayı geride olunduğu ve az zamanın kaldığı durumlarda da uygulanır. Tabi aynı zamanda taktiksel 
nedenlerden dolayı da adam-adam uygulanabilir. Rakibin hiç beklemediği anda veya hızlı hücuma çıkabile-
cekleri durumda da uygulanır (MARCZINKA, 2016,sf:338).

1.2. Adam adama savunmanın avantajları 

Maçlar sırasında çok fazla karşılaşılmamasına rağmen adam-adama savunmanın birçok avantajı vardır. Bu 
top çalma olasılığı yüksek olan en ofansif savunmadır, rakibin uzun süre topa sahip olmasını engeller, uzak 
atış olasılığını bitirir ve rakibin oyun kurmasını en başından azaltır. Sürekli baskı altında olmak hücum oyun-
cularını bunaltır ve savunmanın topu kapmak için sürekli çabaları hücumu hataya zorlar. Adam-adama sa-
vunma aynı zamanda savunmacının eğer varsa savunma zaafını da azaltabilir, çünkü savunma işi herkese 
eşit bölünmüştür ve kendisine uygun rakip seçebilir. Aynı zamanda bu savunmanın çalışılması savunmacının 
genel çabukluğu ve reaksiyon zamanı gibi algısal ve fiziksel becerilerini geliştirir. Bu becerilerini ayni zamanda 
hücumda da kullanabilirler (MARCZINKA, 2016, sf:338).

−	 Her savunma oyucusu bir hücum oyuncusunun aksiyonlarından sorumludur.
−	 Her hücum dizilişine karşı rahatlıkla uygulanır.
−	 Sürpriz gelişmelere olanak veren bir savunma biçimidir.
−	 Bu savunma biçimi ile temel teknik aksiyonları eksik olan takımları hücum organizasyonunu bozabilir 

(ÇELİKSOY, 2017,sf:114,115).          
 

∗	 Karşı takım uzun oyunculardan kuruluysa şut etkinliğinin azaltılmasını sağlanabilinir.
∗	 Hücum oyuncularının rahat paslaşmalarını engelleyecek olması ve hücumu pas hatalarına yöneltmesi 

açısından avantajlıdır.
∗	 Kısa bir savunma oyuncusuna sahip takımın, rakibin şutör oyuncularını kaleden uzakta savunarak uzak 

atış sayısının daha az olmasını sağlanabilinir.
∗	 Hücumun top kayıplarına neden olan adım hatası, top sürme hatası gibi hatalara yöneltmesine neden 

olunabilir.
∗	 Hücumun taktiksel setlerinin kolay yapılmasını engellenebilinir.
∗	 Hücumu baskıyla stres altına alıp hataya zorlamasına neden olunabilinir.
∗	 Hücumu zor pozisyonlardan şut atmaya yöneltip böylelikle hızlı hücuma kolay çıkılmasını sağlanabilinir.

1.3.Hentbolda adam adama savunmanın dezavantajları
Adam-adama savunmanın dezavantajları çok fazla olmamasına karşın, takımda ki her bir oyuncunun bu sa-
vunmada ne yapacaklarını hem teorik hem de uygulamalı olarak çok iyi bilmeleri gereklidir. Özellikle çok 
fazla yer değiştirme, rakibin nereye gidebileceğini tahmin etme ve takim olarak ne yapılacağını bilinmesi çok 
önemlidir. Eğer takım halinde adam-adama savunma yapılamaması durumunda bir rakip oyuncunun kaçması 
ve topla buluşması gol ile sonuçlanabilir. Bu da takımın dengesini bozabilir. Tabi hakemlerde özellikle adam-a-
dama savunmalarda savunma oyuncularına ceza verme konusunda çok daha fazla hassas olabiliyorlar. Adam 
kaçırmak çok pahalıya mal olabiliyor. Bu dezavantajlarının yanı sıra adam-adama savunma risklidir, mükem-
mel fiziksel yeterlilik, hatasız takım çalışması, çok fazla antrenman ve çalışma gerektirir.
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Buna rağmen, adam-adama savunmanın rolü ve önemi ayrıca diğer savunma sistemleri ile ilişkisi düşünüle-
rek oyunda uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir. Alan savunması sırasında savunmacıların alanı dar ve 
sınırlıdır, kendi savunmaları sırasında yakın veya uzak adam savunması kullanarak savunma yapılır (MARCZIN-
KA, 2016,sf:338).

Çok iyi bireysel savunma uygulanamaz ise, gol yeme ve ceza alma şansı yükselir.

Hücum perdeleme–yuvarlanma ve çapraz geçiş aksiyonlarını iyi bir biçimde uygular ise savunmada başarısız 
olunabilir.

Savunmada hata yapma ve ceza alma şansı yükselir.
Savunma dizilişinden hücum dizilişine geçmede süre uzayabilir. Hücumda organize olma güçleşir (ÇELİKSOY, 
2017,sf:115).

∗	 Çok hareketli bir şekilde savunma yapılması, karşılaşmanın son dakikalarında yorgunluktan kaynaklı 
bireysel ve basit hataların artmasına neden olabilir.

∗	 Topsuz katlarda adam değişimi doğru zaman da yapılamazsa hücum takımı kolay pozisyon girebilir.
∗	 Hücum oyuncularının kullandığı, toplu ve topsuz çaprazlar, toplu ve topsuz katlar, toplu ve topsuz aldat-

maların savunmasını tam olarak yapılamazsa hücum kolay pozisyonlara girebilir.
∗	 Savunma oyuncuları perde yuvarlanma hücum tekniğini bilişsel olarak hazır değilse ve teknik olarak 

kurtulmayı başaramazsa boşluklar verilmesine neden olabilir.
∗	 Rakip hücum rotasyonlu yaparak oynarsa maçın sonun da diri kalarak kolay gol pozisyonlarına girebilir.
∗	 7:6 fazla oyuncu ile hücumlarda bir kişi eksik savunma olacağından, boşluklar verilmesine neden ola-

bilir.

2.Hentbolda adam adama savunmaya karşı hücum

2.1. Bireysel oyunlar
Adam adama savunma da bireysel beceriler önemlidir. Hücum oyuncusu toplu, topsuz aldatmaları uygula-
yabilmelidir. Topla kat edebilmeli, boş alanlara topsuz kat ederek toplu ya da topsuz pozisyonlar üretmelidir. 
Bireysel oyunlar, oyuncuların toplu ya da topsuz pozisyon alma becerilerini geliştirilebilir.

2.2. İkili oyunlar
Savunmada yardımlaşmayı, pozisyonları anlamlandırıp sonra ki pozisyonları düşünmeyi geliştirici çalışmalar 
olmalıdır.

2.3. Küçük grup oyunları
Küçük grup oyunları, en küçük takım oyunlarını örneklerdir. Takım halinde beraber ortak bir hedefe ulaşırken 
iş birliği yapmayı öğretir.

2.4.Takım Hücum Taktikleri
Tüm pozisyonların hücuma katıldığı katların, çaprazların, tüm aldatmaların ve perdenin yüksek düzeyde kulla-
nılması ile yapılan hücum taktikleridir. Basitten karmaşığa birçok pozisyonun yer değiştirdiği hareketlendiği 
aksiyonlar gerçekleşir.
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Şekil - 7. Takım hücum taktikleri pozisyonu

2.4.1.Katlar
2.4.1.1.Topsuz katlar
Savunmada oluşan boşluklara doğru topsuzken hareketlenip, topla buluşma ve yer boşaltma hareketidir.

2.4.1.2.Toplu katlar
Savunmada oluşan boşluklara doğru topla hareketlenip yer boşaltma ve pozisyon hazırlama hareketleridir.

2.4.2.Çaprazlar

2.4.2.1.Topsuz çapraz
Toplu hücum oyuncusu pası başka bir hücum oyuncusuna attıktan sonra topsuz hücum oyuncusu ile çapraz 
geçişleridir.

2.4.2.2.Toplu çapraz
Topla hareket halinde yapılan çapraz geçişlerdir.

2.4.3.Fazla oyuncuyla adam adama savunmaya karşı hücum
Adam adama savunmaya karşı, kaleciyi hücuma dahil etmek ya da kaleciyle oyuncuyu değiştirerek bir fazla 
oyuncuyla hücum yapmaktır.

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri

Hentbolda adam adama savunmaya karşı hücumun geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, (15-18 yaş 
grubunda 16 Kadın 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-
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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 adam adama savunmaya karşı hücum taktiklerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu 
çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

A. Bireysel oyunlar
A 01 Egzersizi
Bir savunma oyuncusu bir hücum oyuncusu bir çember bir yelek
Savunma oyuncusu çemberin içindeki yeleği hücum oyuncusundan korumaya çalışır.Hücumoyuncusuda top-
suz aldatmaları kullanarak yeleği almaya çalışır.

Şekil - 8.A01 Egzersizi

A02 Egzersizi

Bir savunma oyuncusu, bir hücum oyuncusu, pasör (antrenör), dikme, top
∗	 Toplu hücum oyuncusu pasöre(antrenöre)pas atar (1).
∗	 Hücum oyuncusu önündeki dikmeye topsuz aldatma yapar (2).
∗	 Pasör (antrenör )den aldığı pas alır (3).
∗	 Hücum oyuncusu savunmaya toplu aldatma yapar (4).
∗	 Savunma oyuncusunu geçip çember ya da çizili alana topu koymaya çalışır (5).
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Şekil - 9.A02 Egzersizi

A03 Egzersizi
3 savunma oyuncusu, 3 hücum oyuncusu, dikmeler, toplar.
Toplu hücum oyuncuları dikmelerle belirlenmiş alanlarda savunma yapan oyunculara toplu aldatma yaparak; 
karşı tarafa geçmeye çalışır.

Şekil - 10.A03 Egzersizi

B. İkili oyunlar
B01 Egzersizi

2 savunma oyuncusu, 2 hücum oyuncusu, 2 huni, top
Belirli alanı savunan savunma oyuncularının paslaşarak belirlenmiş alana top koymaya çalışmasıdır.
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Şekil - 11.B01 Egzersizi

B02 Egzersizi
2 savunma oyuncusu, 2 hücum oyuncusu, 4 tane çember, top
2 hücum oyuncusu farklı yerlerdeki çemberlerin içine top koymaya çalışır. Her çembere bir defa koyabilir. 
Zaman tutularak iki takımdan en çok sayı yapan kazanır.

Şekil - 12.B02 Egzersizi

B03 Egzersizi
2 savunma oyuncusu, 2 hücum oyuncusu, dört tane dikme, kaleci ve pasör antrenör.
∗	 Antrenör düdüğüyle kaleci topu antrenöre atar (1).
∗	 Hücum oyuncuları orta sahada ki dikmelerden dolaşır (2).
∗	 Antrenör hücum takımına topu atar (3).
∗	 Savunma oyuncuları 9 metredeki dikmelerden dolaşır (4).
∗	 Topu alan hücum oyuncuları paslaşarak 2 ye 2 oynar (5).
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Şekil - 13.B 03 Egzersizi

C. Küçük grup oyunları
C01 Egzersizi
3 savunma oyuncusu, 3 hücum oyuncusu, pasör antrenör, dikmeler ve top

∗	 Sağ oyun kurucu iki savunma arasına yükler (1).
∗	 Sağ oyun kurucu orta oyun kurucuya pas atar (2).
∗	 Orta oyun kurucu iki savunma arasına yükler (3).
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya pas atar (4).
∗	 Sol oyun kurucu açılarak hareketli şekilde topu belirlenmiş alana koymaya çalışır (5).

Şekil - 14.C 01 Egzersizi

C02 Egzersizi
3 savunma oyuncusu,3 hücum oyuncusu, dikmeler,1 top ve pasör antrenör.
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucu tarafına dripling yapar (1).
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya çapraz yapar (2).
∗	 Sol oyun kurucu ortadaki savunma ile sağ oyun kurucu savunmasına doğru dripling yapar (3).
∗	 Sol oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas atar (4).
∗	 Sağ oyun kurucu açılarak belirlenmiş alana top koymaya çalışır (5).
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Şekil - 15.C02 Egzersiz

Tam Saha Adam Adama Savunmaya Karşı Geliştirici Hücum Egzersizleri
D. Hentbolda Tam Saha Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum Çalışması
D 01 Egzersizi

∗	 Kaleci sağ oyun kurucuya pas atar(1).
∗	 Sağ oyun kurucu orta oyun kurucuya pas atar (2).
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya çapraz yapar(3).
∗	 Sol oyun kurucu topla dripling yapar (4).
∗	 Sağ oyun kurucu savunmasını topsuz aldatma yaparak geçer (5).
∗	 Sol oyun kurucu driplingden sonra sağ oyun kurucuya pas atar (6).
∗	 Pivot savunmasını topsuz aldatma yaparak geçer (7)
∗	 Sağ oyun kurucu pivota pas atar (8).
∗	 Pivot kale atışı yapar (9).
∗	

Seçenekler:
a) Sağ oyun kurucu dripling yaparak kendisi atış yapar.
b) Sol veya sağ kanat topsuz kat ile topla buluşup atış.

Şekil - 16. D01 Egzersizi
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D 02 Egzersizi
∗	 Orta oyun kurucu ile sol oyun kurucu topsuz çapraz yapar (1-2).
∗	 Kaleci,çapraz yer değişmesini bekler ve ortaya doğru hareketlenen sol oyun kurucuya pas atar (3).
∗	 Sol oyun kurucu orta sahaya kadar dripling yapar (4).
∗	 Sol oyun kurucu rakip sahanın ortasında ki pivota pas atar (5).
∗	 Pivot sol kanada toplu çapraz yapar (6).
∗	 Sol kanat kaleye dripling (7)
∗	 Sol kanat kale atış yapar (8).

Seçenek:
a) Sol oyun kurucu kaleye kadar dripling ve atış yapar.
b) Pivot toplu aldatma atış yapar.

Şekil - 17. D 02 Egzersizi

D 03 Egzersizi
∗	 Kaleci orta oyun kurucuya pas atar (1).
∗	 Orta oyun kurucu ise kaleciden aldığı topu sağ oyun kurucuya pas atar (2).
∗	 Orta oyun kurucu topsuz aldatma ile savunmasını geçer.(3).
∗	 Sağ oyun kurucu orta oyun kurucuya pas atar (4).
∗	 Orta oyun kurucu sağ kanata pas atar (5).
∗	 Sağ kanat toplu aldatma ile savunmasını geçer (6).
∗	 Sağ kanat pivot perdesinden yararlanarak kale atışı yapar (7)

Seçenekler:
a) Orta oyun kurucu kendi kaleye dripling ile atış yapar.
b) Orta oyun kurucu pivota pas, pivot atış yapar.
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Şekil - 18. D 03 Egzersizi

D 04 Egzersizi
∗	 Kaleci orta oyun kurucuya pas atar (1).
∗	 Orta oyun kurucu ise sol oyun kurucuya pas atar (2).
∗	 Orta oyun kurucu savunmasından topsuz aldatma ile kurtulur (3).
∗	 Sol oyun kurucu orta oyun kurucuya pas atar (4). 
∗	 Orta oyun kurucu sol Kanata pas atar (5)
∗	 Sol kanat savunmasını pivot perdesinden de yararlanarak toplu aldatma ile geçer (6).
∗	 Sağ kanat topsuz kat ederek kaleye yönelir (7).
∗	  Sol kanat 7 metreye doğru topsuz kat eden sağ kanata pas atar (8).
∗	  Sağ kanat kale atışı yapar (9).

Seçenek:
a) Sol kanat kendi atış yapar.
b) Sol kanat perde yapan pivot pas atar, pivot atış yapar.
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Şekil- 19. D 04 Egzersizi

D 05Egzersizi
∗	 Kaleci sol oyun kurucuya pas atar (1). 
∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya doğru topsuz kat eder (2)
∗	 Sağ oyun kurucu orta oyuncu pozisyonuna doğru topsuz kat eder (3).
∗	 Sol oyun kurucu ortaya doğru hareketlenen sağ oyun kurucuya pas atar (4).
∗	 Aynı anda pivot sağ kanata doğru topsuz kat ederek alan boşaltır (5).
∗	 Sol kanat topsuz aldatma yaparak kendi savunmasını geçerek kaleye hareketlenir (6).
∗	 Sağ oyun kurucu sol kanada pas atar (7).
∗	 Sol kanat atış yapar (8).

Seçenekler:
a) Sağ oyun kurucu kendi dripling ile atış yapar.
b) Sağ oyun kurucu topsuz kat eden pivota pas, pivot atış yapar.
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Şekil - 20.D 05Egzersizi

D 06Egzersizi

∗	 Kaleci orta oyun kuruya pas atar (1).
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya toplu çapraz yapar (2).
∗	 Sol oyun kurucu dripling yapar (3).
∗	 Aynı anda pivot ortadan sol kanada doğru topsuz kat ile alan boşaltır (4).
∗	 Sol kanat ise pivotun boşalttığı alana topsuz aldatma yaparak kat eder (5).
∗	 Sol oyun kurucu 7 metreye doğru topsuz kat eden sol kanata pas atar (6).
∗	 Sol kanat kale atışı yapar (7).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu kaleye kadar dripling atış yapar.
b) Topsuz kat eden pivota pas, pivot atış yapar.



61

Grup – Takım Hücum Taktikleri

HE
NT

BO
L

Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil - 21. D 06 Egzersizi

D 07Egzersizi

∗	 Kaleci sağ oyun kurucuya pas atar (1).
∗	 Sol oyun kurucu savunmasından topsuz aldatma yaparak ortaya doğru kat eder (2).
∗	 Sağ oyun kurucu ortaya gelen sol oyun kurucuya pas atar (3).
∗	 Sol oyun kurucu dripling ile kaleye gider (4).
∗	 Sağ kanat savunmasından topsuz aldatma yaparak geçer (5).
∗	 Dripling yapan sol oyun kurucu sağ kanata pas atar (6).
∗	 Sağ kanat pivot perdesinden de yararlanarak kale atışı yapar (7).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu kendisi atış yapar.
b) Perde yapan pivota pas, pivot atış yapar.
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Şekil - 22. D 07 Egzersizi

D 08Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya pas atar (1).
∗	  Pastan sonar sağ tarafa kat eder (2).
∗	 Kaleci orta oyun kurucunun boşalttığı alana çıkar (3).
∗	 Sol oyun kurucu kaleden çıkıp ortaya hareketlenen kaleciye pas atar(4). 
∗	 Sağ oyun kurucu 7 metreye doğru kat eder(5).
∗	 Kaleci ortaya doğru topsuz kat eden sağ oyun kurucuya pas atar(6).
∗	 Topla buluşan sağ oyun kurucu pivot perdesinden de yararlanarak kale atışı yapar(7).
∗	 Oyuna katılıp pas atan kaleci kalesine geri döner (8).

Seçenekler:
a) Perde yapan pivot perde yuvarlanma ile atış yapar.
b) Sol kanat topsuz kat ederek atış yapar.
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Şekil - 23.D 08 Egzersizi

D 09Egzersizi

∗	 Kaleci orta oyun kurucunun boşalttığı alana çıkar (1).
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucu pozisyonuna topsuz kat eder (2).
∗	 Sol oyun kurucu, ortaya doğru gelen kaleciye pas atar (3). 
∗	 Sağ oyun kurucu, pas kaleciye geldiği anda savunma oyuncusunu topsuz aldatma yaparak geçer(4).
∗	 Kaleci sağ oyun kurucuya pas atar (5).
∗	 Sağ oyun kurucu dripling yaparak kaleye gider (6).
∗	 Sağ oyun kurucu pivot perdesinden yararlanarak kale atışı yapar (7).
∗	 Kaleci kalesine döner (8).

Seçenek:
a) Perdedeki pivot topla buluşur atış yapar. 
b) Sağ kanat topsuz kat pivot perdesinin oradan atış yapar.
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Şekil - 24. D 09 Egzersizi

D 10Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya toplu çapraz yapar (1). 
∗	 Sağ oyun kurucu, rakip sahanın ortasına doğru topsuz kat eder(2).
∗	 Kaleci sağ oyun kurcunun boşalttığı alana çıkar (3)
∗	 Sol oyun kurucu, pasıaynı anda sağ oyun kurucunun boşalttığı alana çıkan kaleciye atar (4).
∗	 Ortaya doğru kat eden sağ oyun kurucu aniden pivot perdesine doğru topsuz aldatma yaparak kat eder 

(5). 
∗	 Hücuma katılan kaleci aniden yön değiştirip kat eden sağ oyun kurucuya pas atar (6).
∗	 Sağ oyun kurucu pivot perdesinden yararlanıp kale atışı yapar (7).
∗	 Kaleci sağ oyun kurucuya pas attıktan sonar kalesine döner (8).

Seçenekler:
a) Kaleci içeri doğru kat eden sağ kanata pas atar, sağ kanat atış yapar. 
b) Sağ oyun kurucu pivota pas atar, pivot atış yapar.
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Şekil - 25. D 10 Egzersizi

Yarı Saha Adam Adama Savunmaya Karşı Geliştirici Hücum Egzersizleri
E 01 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucu tarafına dripling yapar (1).
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya toplu çapraz yapar (2)
∗	 Aynı anda sağ oyun kurucu savunmasını topsuz aldatma yaparak geçerek kaleye hareketlenir (3).
∗	 Sol oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas atar (4). 
∗	 Sağ oyun kurucu pivot perdesinden de yararlanarak kale atışı yapar (5).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu pivota pas atar, pivot atış yapar.
b) Sol oyun kurucu topsuz kat eden sağ kanata pas atar, sağ kanat atış yapar.
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Şekil - 26. E 01 Egzersizi

E02 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas atar (1). 
∗	 Sağ oyun kurucu toplu aldatma ile savunmasını geçer (2).
∗	 Sağ oyun kurucu pivota pas atar (3)
∗	  Pivot sağ kanata çapraz yapar (4).
∗	 Sol kanat 7 metreye doğru topsuz aldatma yaparak savunmasını geçer (5).
∗	 Kaleye doğru hareketlenen sağ kanat, topsuz aldatma yapan sol kanata pas atar (6).
∗	  Sol kanat kale atışı yapar (7).

Seçenekler:
a) Pivot dripling yaparak atış yapar.
b) Pivotun sağ kanata çaprazından sonra sağ kanat atış yapar.
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Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil - 27.E 02 Egzersizi

E03 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya toplu çapraz yapar (1). 
∗	 Sol oyun kurucu ortaya doğru dripling yapar (2).
∗	 Pivot aynı anda orta oyun kurucunun gittiği yönün tersine doğru  topsuz kat ederek alan boşaltır (3).
∗	  Sağ kanat topsuz aldatma yaparak topsuz kat eder (4).
∗	 Sol oyun kurucu, topsuz kat eden sağ kanata pas atar  (5).
∗	 Sağ Kanata pivotun da boşalttığı alanı kullanarak kale atışı yapar (6).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu kaleye kadar dripling ile atış yapar. 
b) Sol oyun kurucu kat eden pivota pas, pivot atış yapar.
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Şekil - 28. E 03 Egzersizi

E04 Egzersizi

∗	 Sol oyun kurucu orta oyun kurucuya pas atar (1)
∗	 Orta oyun kurucu tekrar sol oyun kurucuya pas atar (2)
∗	  Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya tekrar pastan sonra sağ doğru topsuz kat eder (3).
∗	 Sol oyun kurucu savunmasını toplu aldatma ile geçer (4). 
∗	 Sağ oyun kurucu da orta sağa açılırken, kaleye doğru topsuz kat eder (5).
∗	 Sol oyun kurucu 7 metreye doğru hareketlenen sağ oyun kurucuya pas atar (6).
∗	 Sağ oyun kurucu pivot perdesinden de yararlanarak kale atışı yapar (7).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu toplu aldatmadan sonra kaleye dripling ile atış yapar.
b) Sol oyun kurucu pivota pas, pivot atış yapar.



69

Grup – Takım Hücum Taktikleri

HE
NT

BO
L

Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil - 29. E 04 Egzersizi

E05 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya toplu çapraz yapar (1).
∗	 Sağ oyun kurucu ortaya doğru dripling yapar (2).
∗	 Sol oyun kurucu topsuz kat eder (3).
∗	 Sağ oyun kurucu sol oyun kurucuya çapraz yapar (4).
∗	 Aynı anda pivot sol kanata doğru topsuz kat ederek alan boşaltır (5).
∗	 Sol oyun kurucu kale atışı yapar (6).

Seçenekler:
a) Sağ oyun kurucu dripling sonrası atış yapar.
b) Kat eden pivota pas atar, pivot atış yapar.



70

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

Şekil - 30.E 05 Egzersizi

E06Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya pas atar (1).
∗	 Sol oyun kurucuya doğru dripling yaparak gider (2).
∗	 Sol oyun kurucu, sağ oyun kurucuya büyük çapraz yapar (3).
∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucu pozisyonuna doğru topsuz kat eder (4).
∗	 Sağ oyun kurucu, sola doğru açılan orta oyun kurucuya pas atar (5).
∗	 Pivot perdesinden de yararlanan orta oyun kurucu kale atışı yapar (6).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu dripling yaparak atış yapar.
b) Sağ kanat topsuz içeri kat eder, sağ kanata pas ve atış yapar.
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Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil - 31. E 06 Egzersizi

E 07Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu, sağ oyun kurucuya pas atar(1). 
∗	 Sağ oyun kurucu tekrar orta oyun kurucuya pas atar (2).
∗	 Orta oyun kurucu, sol oyun kurucuya toplu çapraz yapar (3). 
∗	 Sol oyun kurucu ortaya doğru dripling yapar (4).
∗	 Sağ kanat topsuz aldatma ile savunmasını geçer (5).
∗	 Sol oyun kurucu, sağ kanata pas atar (6). 
∗	 Sağ kanat pivot perdesinden de yararlanarak kale atışı yapar (7).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu dripling atış yapar.
b) Sol oyun kurucu pivota pas atar, pivot atış yapar.
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Şekil - 32. E 07 Egzersizi

E08 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucu pas atar (1). 
∗	 Sağ oyun kurucu tekrar orta oyun kurucuya pas atar (2).
∗	 Sol oyun kurucu sağa doğru topsuz kat eder (3)
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucu pozisyonuna giren fazla oyuncuya pas atar (4).
∗	 Değişme çizgisinden gelen fazla oyuncu, orta oyun kurucudan aldığı pasla topsuz kat eden sol oyun 

kurucuya doğru dripling yaparak gider (5).
∗	 Fazla oyuncu sol oyun kurucuya toplu çapraz yapar (6). 
∗	 Pivot perdesinden yararlanarak sol oyun kurucu kale atışı yapar(7).
∗	 Sol kanat kaleci ile değişime gider (8).

Seçenekler:
a) Fazla oyun dripling ile atış yapar.
b) Sol oyun kurucu sağ kanada pas atar atış.
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Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil - 33.E 08 Egzersizi

E 09Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya toplu çapraz yapar (1). 
∗	 Sol oyun kurucu sağa doğru topsuz kat eder (2).
∗	 Kaleci ile değişen fazla oyuncu sol oyun kurucu pozisyonundan 7 metreye doğru topsuz kat eder(3). 
∗	 Sağ oyun kurucu, kaleci yerine girip sol oyun kurucu pozisyonundan 7 metreye kat edenfazla oyuncuya 

pas atar (4).
∗	 Fazla oyuncu pivot perdesinden de yararlanarak kale atışı yapar(5). 
∗	 Sol kanat kaleci ile değişmeye gider (6).

Seçenekler:
a) Fazla oyuncu pivot perde yuvarlanması ardından pivota pas atar, pivot atış yapar.
b) Kat eden sol oyun kurucu pivot bölgesinden pas alır, sol oyun kurucu atış yapar.
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Şekil - 34.E 09 Egzersizi

E 10 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya toplu çapraz yapar (1).
∗	 Top sağ oyun kurucudayken pivot-1 kendi savunmasına perde yapar, pivot-2 de sol kanata topsuz kat 

ederek perde yapar (2).
∗	 Sağ Kanata pivot -2 perdesinden yararlanarak 7 metreye topsuz kat eder (3).
∗	 Sağ oyun kurucu 7 metreye doğru pivot 2 perdesinden de yararlanarak topsuz kat eden sol kanata pas 

atar (4).
∗	 Sol kanat kale atışı yapar (5).
∗	 Sağ oyu kurucu (fazla oyuncu) kaleci değişime gider (6).

Seçenekler:
a) Sağ oyun kurucu, sol oyun kurucu pozisyonuna fazla oyuncu olarak gire oyuncuya pas atar, fazla oyun-

cuda atış yapar.
b) Sağ oyun kurucu pivot 1’e pas atar, pivot 1 atış yapar. 
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Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil - 35. E 10 Egzersizi

Tehlikeli bölgede (6 metre – 12 metre) Adam Adama Savunmaya Karşı Geliştirici Hücum Çalışması
F01 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya toplu çapraz yapar (1).
∗	 Sol oyun kurucu kaleye doğru hareketlenir (2).
∗	 Aynı anda sol oyun kurucu pozisyonun karşındaki pivot ters tarafa topsuz kat eder (3).
∗	 Orta oyun kurucu toplu çaprazı yaptıktan sonra tekrar 7 metreye topsuz kat eder (4).
∗	 Kaleye doğru hareketlenen sol oyun kurucu toplu çaprazdan sonra tekrar 7 metreye topsuz kat eden 

orta oyun kurucuya pas atar (5).
∗	 Pivot perdesinden de yararlanarak orta oyun kurucu kale atışı yapar (6).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu pivota pas, pivot atış yapar.
b) Sol oyun kurucu topsuz kat eden sağ kanata pas atar sağ kanat atış yapar.
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Şekil - 36.F 01 Egzersizi

F 02 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu pivota doğru driplingin yapar (1).
∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucunun karşındaki pivotla çapraz yapar (2).
∗	 Pivot kaleye doğru topla hareketlenir (3).
∗	 Aynı anda sağ oyun kurucu, sağ kanata doğru topsuz kat ederek savunmasını çizgiye çeker (4).
∗	 Sağ kanat 7 metreye doğru topsuz kat eder (5).
∗	 Pivot, sağ kanata pas atar (6).
∗	 Sağ kanat kale atışı yapar (7).

Seçenekler:
a) Pivot driplingden sonra atış yapar.
b) Pivot topsuz kat eden sağ oyun kurucuya pas atar, sağ oyun kurucu atış yapar.
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Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil - 37. F 02 Egzersizi

F 03 Egzersizi

∗	 Sol oyun kurucu orta oyun kurucuya pas atar (1).
∗	 Sol oyun kurucu pastan sonra pivota doğru topsuz kat eder (2).
∗	 Aynı anda sağ oyun kurucu karşındaki pivot topsuz ters tarafa kat eder (3).
∗	 Sağ oyun kurucu savunmasını topsuz aldatma ile geçer(4). 
∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas atar (5).
∗	 Sağ oyun kurucu kale atışı yapar (6).

Seçenekler:
a) Orta oyun kurucu topsuz pivota kat eden sol oyun kurucuya pas, sol oyun kurucu atış yapar.
b) Orta oyun kurucu kat eden diğer pivot pas atar, pivot atış yapar.
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Şekil - 38.F 03 Egzersizi

F 04 Egzersizi

∗	 Sol oyun kurucu sol kanata toplu çapraz yapar (1).
∗	 Sol kanat kaleye doğru hareketlenir (2).
∗	 Orta oyun kurucu savunmasını topsuz aldatma ile geçer(3)
∗	 Kaleye doğru hareketlenen sol kanat orta oyun kurucuya pas atar (4).
∗	 Aynı anda pivot sağ oyun kurucu tarafında ters tarafa topsuz kat ederek alan boşaltır (5).
∗	  Orta oyun kurucu pivotun boşalttığı alandan da yararlanarak kale atışı yapar (6).

Seçenekler:
a) Sol kanat topsuz kat eden pivota pas atar, pivot atış yapar.
b) Sol kanat dripling ve atış yapar.
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Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil - 39.F 04 Egzersizi

F 05 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya doğru dripling yapar(1).
∗	 Sağ oyun kurucuya toplu çapraz yapar (2).
∗	 Aynı anda pivot sol oyun kurucunun karşısından ters tarafa topsuz kat eder (3).
∗	 Sol oyun kurucu pivotun boşalttığı alana doğru savunmasını topsuz aldatma ile geçer (4).
∗	 Sağ oyun kurucu sol oyun kurucuya pas atar (5).
∗	 Sol oyun kurucu pivotun topsuz kat ederek boşalttığı alanı da kullanarak kale atışı yapar (6).

Seçenekler:
a) Sağ oyun kurucu dripling ve atış yapar.
b) Sağ oyun kurucu topsuz kat eden pivota pas atar, pivot atış yapar.
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Şekil - 40. F 05 Egzersizi

F 06 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya pas atar(1). 
∗	 Sağ oyun kurucu tarafına topsuz kat ederek alan boşaltır (2).
∗	 Aynı anda sağ oyun kurucu orta oyun kurucunun boşalttığı alana topsuz kat eder (3).
∗	 Sol oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas atar(4).
∗	 Sağ oyun kurucu pivot perdesinden de yararlanarak kale atışı yapar (5).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu pivot pas atar, pivot atış yapar.
b) Sol oyun kurucu topsuz kat eden orta oyun kurucuya pas atar, orta oyun kurucu atış yapar.
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Şekil - 41.F 06 Egzersizi

F 07 Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya doğru dripling yapar(1). 
∗	 Sol oyun kurucuya çapraz yapar (2).
∗	 Sağ oyun kurucu savunmasını topsuz aldatma ile geçer (3).
∗	 Kaleye doğru hareketlenen sol oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas atar (4)
∗	 Aynı anda pivot ortadan sol kanata doğru topsuz kat ederek alan boşaltır (5).
∗	 Sağ oyun kurucu pivotun boşalttığı alandan da yararlanarak kale atışı yapar (6).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu kat eden pivot a pas atar, pivot atış yapar.
b) Sol oyun kurucu orta oyun kurucuya pas atar, orta oyun kurucu atış yapar.
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Şekil - 42.F 07 Egzersizi

F 08 Egzersizi

∗	 Sol oyun kurucu sol kanata toplu çapraz yapar (1)
∗	 Sol Kanata topla kaleye doğru hareketlenir (2)
∗	 Top sol kanattayken sağ oyun kurucu sağ kanata doğru topsuz kat eder (3).
∗	 Sağ kanat 7 metreye doğru topsuz kat eder (4).
∗	 Kaleye doğru hareketlenen sol kanat, 7 metreye doğru kat eden sağ kanata pas atar(5). 
∗	 Sağ kanat kale atışı yapar (6).
∗	 Fazla oyuncu ortadan kaleci ile değişime gider (7).

Seçenekler:
a) Sol kanat dripling yapar ve atış yapar.
b) Sol kanat pivot pas atar, pivot atış yapar.
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Şekil - 43.F 08 Egzersizi

F 09Egzersizi

∗	 Orta oyuncu sol oyun kurucuya pas atar(1).
∗	 Sol oyun kurucu toplu aldatma ile savunmasını geçer (2).
∗	 Sağ oyun kurucu( fazla oyuncu ) 7 metreye doğru topsuz kat eder (3).
∗	 Sol oyun kurucu 7 metreye topsuz kat eden sağ oyun kurucuya pas atar (4).
∗	 Sağ oyun kurucu pivot perdelerinden de yararlanarak kale atışı yapar(5). 
∗	 Orta oyun kurucu kaleci ile oyuncu değişimi yapar (6).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu dripling yaparak atış yapar.
b) Sol kanat pivota pas atar, pivot atış yapar.
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Şekil - 44.F 09Egzersizi

F 10Egzersizi

∗	 Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya toplu çapraz yapar (1). 
∗	 Sağ oyun kurucu sol oyun kurucuya pas atar (2).
∗	 Aynı anda pivot 1 pivot 2’nin perdesine doğru topsuz kat eder (3).
∗	 Sol oyun kurucu topsuz kat eden pivot 1 pas atar(4).
∗	  Pivot 1 pivot 2’nin perdesinden de yararlanarak kale atışı yapar(5).
∗	  Sağ oyun kurucu kaleci ile değişime gider (6).

Seçenekler:
a) Sol oyun kurucu pivot 2 ye pas atar, pivot 2 atış yapar.
b) Sol oyun kurucu ortaya doğru gelen sağ oyun kurucuya pas atar, orta oyun kurucu atış yapar.
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Adam Adama Savunmaya Karşı Hücum

Şekil -45. F 10Egzersizi

TARTIŞMA VE SONUÇ
 
Savunmanın devamı boyunca her oyuncu belli bir hücum oyuncusundan sorumludur. Adam adama savunma-
nın özellikle yeni başlayanlar da uygulanması çok yararlı olur. Yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

−	 Her oyuncunun belirli bir rakibi vardır.
−	 Adam adama savunma diğer savunma sistemlerinin alt yapısını teşkil eder ve başlangıçla rahatlıkla 

uygulanabilir.
−	 Bireysel savunmanın tüm ilkeleri adam adama savunmada mevcuttur.
−	 Adam adama savunmaya yeni başlayanlar diğer oyunculara oranla daha çabuk, daha başarılı sonuçlar 

elde ederler (Bu nedenle eğitsel ve motive edici yönü vardır).
−	 Oyunculara daha fazla yüklenmek mümkün olur.

Salon hentbolunda az kullanılan adam adama savunma şu durumlarda uygulanabilir:
−	 Yeni başlayanlarda
−	 Eğer rakip galip durumdayken oyunu yavaşlatıyorsa.
−	 Sürpriz yaratmak amacı ile kısa ve uzun süreli olarak.
−	 Taktik ve amaca yönelik olarak adam adama savunma şu şekilde uygulanır:
−	 Tam saha baskılı adam adama savunma 
−	 Yarı saha baskılı adam adama savunma 
−	 6-12 metre arası gömülü adam adama savunma (SEVİM, 2010, sf:170)
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Basit hentbol öğretiminden müsabaka hentboluna geçişte ilk öğrenilmesi gereken savunma türü adam ada-
ma savunma türüdür. Bireysel savunma özellikleri öğretilerek, aynı öğrenimleri adam adama savunmada 
kullanarak, motor becerilerinden geliştirilmesi sağlanır. Bilişsel olarak da savunma oyuncusu ve hücum oyun-
cusu değişen pozisyonları anlamlandırma yetisine sahip olurlar. 

Asya ülkelerinden kadınlar da özellikle Güney Kore Japonya, erkeklerde ise Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır, 
Fas, Cezayir, Tunus hentbol takımları daha çok adam adama savunmasını kullanmaktadır. Asya kadın hentbo-
lu fiziksel özelliklerine göre kendine özgü savunma modeli geliştirmiştir. Zaman zaman tam saha, yarı saha, 
tehlikeli bölgede (6-12 m) adam adama savunma yapmakta bazen de kombine savunmalarda adam adama 
savunmayı kullanmaktadır. Yüksek baskılı savunma ile uzun, şutör ve teknik ileri düzey hentbol oynayan Avru-
palı rakiplerine bile zor anlar yaşatmaktadır.

Erkeklerde ise Kuzey Afrika ülkeleri fiziksel özelliklerini ön plana çıkartmak için adam adama savunma türünü 
kullanmaktadır. Teknik olarak kendisinden üstün takımları atletik, fiziksel olarak yıpratmak amacı ile kullan-
maktadırlar.

Adam adama savunmayı geçmek için bol pozisyon değiştirmeli savunmanın düzenini bozulmalıdır.

Hücum pozisyonlar arası değişmeleri toplu topsuz çaprazlar kullanarak savunmayı eksik yakalamalıdır.

Hücum savunmanın oluşturduğu boşluklara toplu, topsuz katlar ile pozisyonlar üretmelidir.

Pivot oyuncunu statik değil oyun kurucuların ve kanatların savunmalarına perdeler kurarak hücuma pozis-
yonlar sağlamalıdır.

Pivot perdeleme yuvarlanmalar ile pozisyona girmeli skora katkı sağlamalıdır.

Fazla oyuncu ile adam adama savunma yapan savunmanın dengesini bozarak pozisyonlar üretilmelidir.

∗	 Bireysel oyunlarla bireysel hücumlar geliştirilir.
∗	 İkili oyunlarla yardımlaşmayı, yer değiştirmeyi, topsuz oyunu, çaprazları ve katları basit şekilde yapılma-

sı sağlayarak pozisyonlar üretilmelidir.
∗	 Küçük grup oyunları 3 ya da 4 kişinin olduğu takımlarla oynanır. Takım halinde ortak hedefe ulaşırken, 

takım halinde hareket ederek hücumda boşlukları bularak hücumlar yapılır.
∗	 Takım hücum taktikleriyle tüm takımın aktif rolünün olduğu çalışmalar yapılır.

Önce 6 metre 12 metre arasın da (tehlikeli bölge ) adam adama savunma karşı hücumlar kurgulanır. Tehlikeli 
bölgeden sonra yarı saha da baskılı adam adama savunma karşı hücum uygulanır. Büyük bir efor gerektiren 
tam saha adam adama savunma türü uygulamalarla adam adama savunma oyuncularını ve adam adama 
savunma türüne karşı hücum oyuncularının geliştirmesi planlanır.
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Hentbolda 6:0 Savunmaya Hücum

Hentbolda 6:0 Savunmaya Hücum Taktikleri
ÖZET 

Hentbol müsabakasında oyuncular hücumda belli pozisyonlarla, savunmada belirli savunma dizilişleri ile de-
falarca karşılaşırlar. Modern hentbol oyununda 6:0 savunma sistemi oyuncuların devamlı karşılaştıkları ve 
yoğunlukla kullanılan bir savunma sistemi olmasından dolayı, bu savunma sisteminin en iyi şekilde analiz 
edilip, avantajlarının ve dezavantajlarının neler olduğu belirlenmelidir. Çalışmanın amacı; 6:0 savunma sis-
temine nasıl hücum edilmesi gerektiğinin belirlenerek doğru egzersiz kurgulamasıyla, becerilerin otomatik 
hale gelmesinin sağlanmasıdır. Araştırma grubu, Türkiye Süper Ligi’nde oynayan 16-37 yaş aralığında 20 erkek 
hentbolcudan oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay 
formu doldurtularak alınmıştır. Hentbolda 6:0 savunmaya hücum taktiklerini geliştirilmesi amaçlı yapılan bu 
çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun 
egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Uzak atış etkinliğinin artırılmasını, çizgi 
oyuncularının yaratıcılıklarının geliştirilmesini, savunma hatalarının değerlendirilmesini, savunma-kaleci işbir-
liğini çözümleyici ve 6:0 savunmaya karşı uygulanabilecek set oyunlarını içeren toplam 52 egzersiz kuramsal 
olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Takım hücum taktikleri, gruba antrene edilirken öncelikle, 
6:0 savunmanın dezavantajlarına yönelik hücum silahları, mental olarak sporculara aktarılmalıdır. Rakibin 
savunmasının güçlü ve zayıf yönlerinin bilincinde olan oyuncular, bireysel hücum becerilerini, takım ya da 
grup taktikleriyle birleştirdiklerinde, optimal sonuca yaklaşacaklardır. Bu aşamada, gerek grup gerekse de 
takım hücum taktiklerinde disiplin çok önemli olduğu gibi, aynı zamanda da sporcuların yaratıcılıklarını ve 
oyun görüşlerini geliştirecek egzersizler, aşamalı olarak basamaklı şekilde çalıştırılmalıdır. Fiziksel ve motorik 
özelliklerin de önemli katkı sağlayacağı taktik kurgular, takımların kimyalarına uygun oyun setleri ile kombine 
edilerek hücumu çeşitlendirip güçlendirecektir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Hücum Taktikleri, 6:0 Savunma.

Offense Tactics Against 6:0 Defense in Team Handball
ABSTRACT

The players confront with attack and defense drills in certain positions during the handball games. Since 
the 6:0 defense system is a defense system continuously confronted and intensively used by the players in 
modern handball game, this defense system should be analyzed best and its advantages and disadvantages 
should be identified. The purpose of the study was to determine how to attack against 6:0 defense system 
and thus ensure the automatically development of players’ skills by building accurate exercise. The sample 
group was composed of 20 male handball players in the age range of 16-37 years who were playing in Turk-
ish Super League. The informed consent form was obtained from the players, participating in the exercises, 
before the training sessions. This study, aiming to develop attack tactics against 6:0 defense in handball, was 
an action research for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to solve prob-
lems encountered during the game. A total of 52 exercises including the improvement of long-range-shots, 
development of the creativity of the line players, making use of defense defects, analysis of defense-goal 
keeper cooperation, and the set games against 6:0 defense were explained theoretically and presented vis-
ually. Attacking drills should be mentally conveyed to players primarily concerning disadvantages of the 6:0 
defense while training the group regarding team attack tactics. The players, who are aware of weaknesses 
and strengths of defense of its opponent, will achieve optimal result when combining their individual attack 
skills with team or group tactics. At this stage, discipline is crucial in both group and team attack tactics and 
also exercises that will improve creativity and game views of the players should be worked in stages. Tactic 
setups to which physical and motoric characteristics would make a great contribution would diversify and 
strengthen the attack by combining with game sets suitable for nature of teams. 

Keywords: Team Handball, Attack Tactics, 6:0 Defense
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GİRİŞ

Hentbol oyunu esnasında oyuncular hücumda belli pozisyonlarla, savunmada belirli savunma dizilişleri ile 

defalarca karşılaşırlar. Modern hentbol oyununda 6:0 savunma sistemi oyuncuların devamlı karşılaştıkları 

ve yoğunlukla kullanılan bir savunma sistemi olmasından dolayı, bu savunma sisteminin en iyi şekilde analiz 

edilip, avantajlarının ve dezavantajlarının neler olduğu belirlenmelidir. Bu savunma sistemine nasıl hücum 

edilmesi gerektiği konusundaki alıştırmalar belirlenmeli ve bu alıştırmalar antrenmanlarda defalarca tekrar 

edilerek otomatik hale getirilmelidir.

1.6:0 Savunmanın Uygulama Farlılıkları ve Özellikleri
Basitliği ve başarılı olması en yaygın olan savunma çeşidi olarak tercih edilmesi ve yapısal olarak temel sa-

vunma olduğunu gösterir. Hentbolun gelişiminde gol alanının şekli ve yapısının değişmesi bu tip ekonomik ve 

pratik savunma organizasyonunun oluşmasını cesaretlendirmiştir (MARCZINKA, 2016, sf:340).

Evrensel güvenlikli görünümünü göreceli olarak hücum sistemlerine karşı başarısına ve 6:0 savunmanın hiç 

zorluk çekmeden başka alan savunmalarına dönüşebilmesine (çok esnek bir uyumluluk içinde) borçludur(-

MARCZINKA, 2016, sf:340).

• Bu durumda 7, 8 metrede 6 savunma oyuncusu-
nun pozisyonları kale sahası çizgisinde ya da hemen 
önünde bir savunma duvarı oluştururlar (MARCZIN-
KA, 2016, sf:341).

• Orta dörtlüde savunma yapan 2-3/4-5 numaralı 
savunma oyuncularının görevi derinliğine hareket-
lerde, rakibin pivot ve oyun kurucularını durdur-
maktır (MARCZINKA, 2016, sf:341).

• Bu sırada dış savunmacıların 1-6 (kanat savunma-
ları) görevi, genişliğine yapılan uzatılmış hareketleri 
(katlar) ve bu sırada kanatların araya girme ve kat-
larını engellemektir (MARCZINKA, 2016, sf:341).

Şekil 1

6:0 savunma dizilişinde savunmacıların hareket yönleri (MARCZINKA, 2016, sf:341).

Oyuncular savunma etkinliklerini verilen grup savunma taktik alıştırmalarına uygun olarak yaparlar (MARC-
ZINKA, 2016, sf:341).
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Şekil 2

6:0 savunmada savunma ve hücum oyuncuları pozisyonları için kullanılan terimler.

Şekil 3

Top sol kanat pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 4 ile 5 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.
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Şekil 4

Top sol oyun kurucu pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 4 ile 5 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.

Şekil 5

Top orta oyun kurucu pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 4 ile 5 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.
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Şekil 6

Top sağ oyun kurucu pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 3 ile 4 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.

Şekil 7

Top sağ kanat pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 3 ile 4 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.
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Şekil 8

Top sol kanat pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 4 ile 5 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.

Şekil 9

Top sol oyun kurucu pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 4 ile 5 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.
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Şekil 10

Top orta oyun kurucu pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 3 ile 4 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.

Şekil 11

Top sağ oyun kurucu pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 3 ile 4 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.

Şekil 12

Top sağ kanat pozisyonundaki oyuncuda ve pivot 3 ile 4 nolu savunma arasında iken hücum ve savunma dizilişi.
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1.1. 6:0 Savunmanın Avantajları 
Savunma ekseni boyunca, sıkıca kapalı bir savunma olması ve bu sebeple pivotların ve kanatların skor şansını 
çok azaltması, kaleci ve savunma işbirliğine çok uygun olmasıdır.
Bu savunmada, savunma kabiliyeti iyi olmayan oyuncular da kolaylıkla oynatılabilir(MARCZINKA, 2016, sf:341).

1.2. 6:0 Savunmanın Dezavantajları 
6:0 savunmanın dezavantajlarından biri ise oyun kurucu bölgelerinden etkili atış yapan uzun oyunculara karşı 
zayıf olmasıdır. Yukarıdan yapılan atışlara karşı zafiyeti sebebiyle üst düzey yarışmalarda uzun boy ortalama-
sına sahip takımlara karşı kullanılamaz. Aynı zamanda bu savunma hücuma rahatça oyun kurma imkânı verir-
ken, savunma oyuncularının da topu kesme veya çalma imkânını da azaltmaktadır (MARCZINKA, 2016, sf:341).

1.2.1. Uzak Atış 
Uzak atış bölgesi şekil 13’de görüldüğü gibi kalenin en geniş açılı ve en uzak bölgesidir. Oyun kurucuların, 
hareket ve şut alanı olan bölgeyi içerir. Yaklaşık sınırlar ise şekil 13’deki oyuncuların olduğu alandır. Uzak atış 
bölgesinin en önemli özelliği ise, mesafenin uzak olmasına karşın kaleye olan atış açılarının avantajlarının ön 
plana çıkmasından dolayı oyuncuların tercih sebebidir (MARCZINKA, 2016, sf:108).

Şekil 13

Uzak atış bölgesinden ayak yerde yapılan atış çeşitleri.
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Şekil 14

Uzak atış bölgesinden sıçrayarak yapılan atış çeşitleri.

6:0 savunma, diğer savunma sistemlerine göre çok daha kapalıdır, bu nedenle çizgi hücum oyuncuları için 
dezavantaj gibi görünmektedir. 6:0 savunma kurgusunda uzak atış bölgesinden atış yapan oyuncuların, et-
kili olması durumunda çizgi bölgesinden hücum eden oyuncuların 6:0 savunmaya karşı hücum etkileri artar 
(MARCZINKA, 2016, sf:109).
Uzak atış bölgesindeki oyuncuların sıçramadan ve sıçrayarak kullandıkları atışlar vardır. 

a) Sıçramadan kullanılan atışlar: 

1. Yüksek Temel Atış

Şekil 15

Yüksek temel atışın basamaklaması. Savunmanın taralı alanı yüksek temel atışın yapıldığı bölgedir (MARCZINKA, 2016, sf:110).
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2. Orta Seviyeli Temel Atış

Şekil 16

Orta seviyeli temel atışın basamaklaması. Savunmanın taralı alanı orta seviyeli temel atışın yapıldığı bölgedir (MARCZINKA, 2016, sf:111).

3. Alçak Temel Atış

Şekil 17

Alçak temel atışın basamaklaması. Savunmanın taralı alanı alçak temel atışın yapıldığı bölgedir (MARCZINKA, 2016, sf:115).

4. Bükülü Atış

Şekil 18

Ayak yerde bükülü atışın basamaklaması. Savunmanın taralı alanı bükülü atışın yapıldığı bölgedir (MARCZINKA, 2016, sf:113-114).
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b) Sıçrayarak kullanılan atışlar:
1. Blok Üstü Sıçrayarak Atış

Şekil 19

Blok üstü sıçrayarak atışın basamaklaması. Savunmanın taralı alanı blok üstü sıçrayarak atışın yapıldığı bölgedir (MARCZINKA, 2016, sf:116-117).

2. Bloktan Kaçarak Bükülü Atış

Şekil 20

Bloktan kaçarak bükülü atışın basamaklaması (MARCZINKA, 2016, sf:118).
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3. Bloğa Fırsat Vermeden Tek Adım Atış

Şekil 21

Bloğa fırsat vermeden tek adım atışın basamaklaması (MARCZINKA, 2016, sf:119).

Uzak atışların etkin ve başarılı bir biçimde kullanılması, 6:0 savunmanın bozulmasına ve savunmanın başka 
bir savunma sistemine geçmesine sebebiyet verir ki, bunun anlamı da savunmada daha büyük boşlukların 
oluşması, pivot ve kanat oyuncularının daha aktif kullanılması anlamına gelecektir.

1.2.2. Çizgi Oyuncularının Savunulması
Yakın atış bölgesinde oynayan kanatlar ve pivot pozisyonunda oynayan oyuncular çizgi oyuncularıdır. Bu 
oyuncuların yakın atış bölgesi oyuncuları olmaları sebebiyle topla kaleye dönük atış pozisyonuna girmeleri 
halinde mesafe ve açı itibariyle topun gol olma yüzdesi çok fazladır.

Kanat oyuncularının savunulması incelendiğinde, bu bölge oyuncularını yine kanat bölgesinde oynayan oyun-
cular savunduklarından, fiziksel anlamda çok fazla farklılıkla karşılaşmazlar. 

Oyun esnasında kanat oyuncularına oynayabilecekleri çok fazla alan bırakılmamalıdır. Savunulan mesafe dar 
bir alanda olduğu için kanat oyuncusu topla buluştuğu zaman, savunma yapan kanat oyuncusu 1-1 oyunda 
çok zorlanmadan savunma yapabilir. Kanat oyuncusunun etkili olduğu pozisyonlar genellikle savunma kanat 
oyuncusunun, 2 numaralı iç savunma oyuncularına yardıma gittikleri pozisyonlardır ki, erken yardıma gitme-
mek gereklidir.

Kanat katları da kanat oyuncularının savunmayı zorlayıcı taktik uygulamalarından biridir. Kanat katı esnasın-
da adam aktarma ve eş değişimi yapılabilmelidir. Kanat katı esnasında savunma bloğunun bir pozisyon katın 
olduğu yöne kaydırılması önemlidir. Kanat savunması, eş değişimi yaptıktan sonra oyun kurucu pozisyonun-
daki oyuncuyu adam adama savunabilir veya belli bir yükseklikte baskı yapabilir. Kanat katı olduktan sonra 
savunma bloğunda hücumun çift pivot pozisyonu doğacaktır. Kat yönüne birer savunma pozisyonu kaymak 
savunmayı avantajlı duruma getirecektir. Zamanında kayma yapılıp eş değişimi uygulanmaz ise hücum için 
avantaj olacaktır.

Kanat oyuncularının bir diğer özelliği de atış pozisyonu hissettikleri anda çok iyi hızlı hücuma gitmeleridir. 
Bu nedenle kanat oyuncusu atış yapılacağını hissedip, kanat oyuncusuyla adam adama oynuyormuş gibi geri 
dönüp tek pasa hızlı hücum pozisyonunu engellemelidir. Eğer kanat oyuncusu pozisyona girdi ise savunma-
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dan hızlı hücuma çıkan kanat oyuncusunu o bölgeye yakın oyun kurucular almalı ve tek pas hızlı hücum ilk 
etapta engellenmelidir.

Bir diğer çizgi oyuncusu ise pivottur. Etkili bir pivot oyuncusu hücum organizasyonunun başarıya ulaşma-
sında en büyük etkendir. Pivot oyuncusu genellikle 2 savunma oyuncusunun arasında hücum pozisyonuna 
başlar. Savunmanın pivotu savunabilmesi için eş değişmesinin ve eş aktarmasının çok iyi yapılması gerekir. 
Pozisyonlarda pivotun olabildiğince çizgiden uzak tutulması gerekmektedir. Pivotun kale alanı çizgisinden 
perde için yükseldiği pozisyonlarda ve devrilirken çizgiye inmesi geciktirilmeli ve engellenmelidir. Pivotun 
kale alanı çizgisinde olduğu pozisyonlarda savunma oyuncusu pivotun arkasında kalmamalıdır. Pivot kale 
alanı çizgisi üzerinde ise savunma, pivotla top arasına girip savunma yapılmalıdır. Pivotun olduğu bölgedeki 
oyuncular biraz daha çizgiye gömülü kalıp atışa gelen oyunculara bir savunma oyuncusu yükselip atışı en-
gellemeye çalışırken, geride pivotu savunan savunma oyuncusuna kesinlikle diğer savunmacılar yardıma 
gelmelidir. Bu pozisyonu bir üçgen gibi düşünürsek, üçgenin tepesi toplu oyuncuya müdahale ederken, üç-
genin alt ayakları pivota hemen kapanacak gibi hareket etmelidir. Kale alanı çizgisinde savunma yaparken 
pivotun blok yapmasını pivotun önüne geçerek engellemek gereklidir. Aksi takdirde pivot bloğuna takıldı-
ğımız zaman hücum kolaylıkla hücum ettiği tarafta sayısal oyuncu üstünlüğünü sağlar ve avantajlı duruma 
geçer.

1.2.3. Savunma Pozisyon Oyuncu Değişimi Problemleri 
Savunma pozisyonunda eş alma, eş aktarma hentbolda sıklıkla kullanılan taktik pozisyondur. Savunmanın 
atak yapan oyuncuların pozisyon değiştirmelerine karşı uyguladıkları bir savunma taktiğidir. Hücum eden 
oyuncular; toplu topsuz çapraz geçişler, toplu topsuz yer değiştirmeler, toplu topsuz katlar ve perdeleme 
yuvarlanmalar gibi taktikleri boşa çıkartabilmek için kendi savunma alanına gelen diğer savunma oyuncula-
rına savunma yapması gereklidir.

Hentbol oyunun ana unsurları olan yukarıda sayılan taktikler savunma kurgusuna kolaylıkla hata yaptırabile-
cek hentbol taktikleridir. Bu taktiklerin savunulmasında yapılacak en ufak hatalar gol ile sonuçlanır.

• Toplu topsuz yer değişmeler; Hücum oyuncularının sıklıkla kullandığı bir taktiktir. Zamanında eş deği-
şimi yapılıp, oyun faul ile kesilmez ise savunma için büyük problem oluşturur.

• Toplu topsuz çapraz geçişler; Hücum oyuncuları çok iyi gözlenmeli, zamanında aktarma ve eş değişi-
mi çok çabuk uygulanmalı, oyun en kısa sürede faul ile kesilmeli, topsuz çapraz geçişlerde savunma 
oyuncusu gereksiz tepki verip pozisyon kaybetmemelidir.

• Toplu topsuz katlar; Katlar geciktirilmeli, kat yapan oyuncular savunmanın önünden kata zorlanmalı, 
eş değişimi zamanında yapılıp savunma katın yapıldığı tarafa kaydırılmalı, topsuz katlar yapıldığında 
gereksiz tepki verilmemeli, toplu kat ise faul ile kesilmeli.

• Perdeleme yuvarlanmalar; Genellikle pivot oyunsunun ve içeri kat eden diğer hücum oyuncusunun 
kullandığı bir taktiktir. Perde yapan oyuncunun perde yapması engellenmeye çalışılmalı ve geciktiril-
melidir. Eş değişimi yapıldıktan sonra pivotun pozisyon alması ve kale alanı çizgisine inmesi geciktiril-
melidir.

Modern hentbol oyunu günümüzde her pozisyon oyuncusunun hücum ederken bütün pozisyonları kullana-
rak hücum edebilme özelliğine sahip olduğu için zamanında eş değişimi ve aktarmayı yapıp oyunun faulle 
kesilmesi iyi bir savunma taktiğinin yanında iyi bir kondisyon ve kuvvet gerektirmektedir. Savunmada yaşa-
nacak problemlerin çözümü için oyuncu değişim problemlerinin minimum seviyeye indirilmesi gerekmekte-
dir.
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1.2.4. Savunma Kaleci İşbirliği Problemleri 
Kaleci-Blok İşbirliği
Hücum oyuncusu şutunu genellikle boş gördüğü köşeye atmaya çalışacaktır. Kalecilerin doğru pozisyonda 
olması en önemli konulardandır. Kalecinin yanlış bir pozisyon alması rakipoyuncunun kolay gol bulmasına 
neden olur. Kaleci gözü çok önemlidir, kaleci gözünün gelişmesi için, savunma bloğundan gelecek yardımı 
öğrenmiş olması gerekir. Böylece antisipasyon(öncelleme) yapabilmesi mümkün olacaktır (KAYNAK, 2018, 
sf:36).

Şekil 22

Hücum oyuncusunun pozisyonuna göre Kaleci-Blok İşbirliği

KALECİLERİN ÖĞRENMESİ VE ALGILAMASI GEREKEN BLOK-SAVUNMA PROBLEMLERİ

Şekil 23

Savunma yakın köşeye blok, Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:37).
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Şekil 24

Savunma yakın köşeye blok, Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:38).

Şekil 25

Bükülü hücum oyuncusu için Kaleci-Blok İşbirliği Örneği(KAYNAK, 2018, sf:39).

Şekil 26

Hücum oyuncusunun eli savunma omuz seviyesinin altında Kaleci-Blok İşbirliği Örneği(KAYNAK, 2018, sf:40).
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• Oyuncu atışa girdiğinde elini omuz seviyesinin altına indirirse atışı alt köşelere yapması ve kalecinin 
bunu tahmin etmesi çok daha kolay olacaktır (KAYNAK, 2018, sf:40).

Şekil 27

Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:41).

• Atıcı kolay olmayan bir pozisyondan atış yaparsa ve elinin tersi tarafına hareket ediyorsa ya da atabile-
ceği yalnızca bir köşe varsa kaleci önceden o köşeyi kapatabilir (KAYNAK, 2018, sf:41).

Şekil 28

Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:42).

• Eğer bir hücum oyuncusu gol bölgesine yay şeklinde hareketleniyorsa, kalecide hücum oyuncusuyla 
aynı yönde hareket eder. Bu pozisyonda hücum oyuncusu için uzak köşe geldiği yöndeki köşe olur 
(KAYNAK, 2018, sf:42).
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Şekil 29

Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:42).

• Eğer savunmadaki oyuncunun elleri aşağıdaysa ya da atıcı elini savunmanın içine sokarak şut kullanı-
yorsa, kaleci savunma bloğunun arkasına gelebilecek atışı beklemelidir (KAYNAK, 2018, sf:42).

Şekil 30

Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:43).

• Eğer kaleci savunma arasında açık bir alan görürse, bu açık alandan atış bekleyebilir (KAYNAK, 2018.
sf:43).
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Şekil 31

Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:44).

• Kanat oyuncusunun katı sonrası topla buluştuğunda, genellikle elinin güçlü atabildiği köşeye atışlarını 
yapar (KAYNAK, 2018, sf:44).

Şekil 32

Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:45).

• Atış yapan oyuncu, atışı kullandığı elin yönünde vücudunu bükerek atışını kullanıyorsa(bükülü atış), 
kaleci oyuncunun büküldüğü yöne atışı beklemelidir (KAYNAK, 2018, sf:45).

Şekil 33

Kaleci-Blok İşbirliği Örneği (KAYNAK, 2018, sf:46).
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Örneklere baktığımızda, atıcıyla kaleci arasında bir savunma oyuncusu olduğunda ya da olmadığında, ka-
lecinin aldığı pozisyona göre, pozisyon alması gereken köşeyi bilmesi ve anlaması önemlidir. Bu özelliğine 
antisipasyon(öncelleme) denir. Kalecilerin bu kararları doğru yorumlayabilmesi ve antisipasyon özelliğini ge-
liştirmesi için, yapılan antrenmanda bu durumların simule edilerek (benzerlerini yapmak) yapılması gerekir 
(KAYNAK, 2018, sf:46).

2.Çizgi Savunmalarına Karşı Takım Hücum Taktikleri
2.1.Grup Taktikleri
Diğer sporlarda olduğu gibi hentbolda da, görev tamamlamanın temel öğesi gruptur. Bunun sebebi, bireyin 
rolü bir yandan hayati iken, hareketleri kısıtlıdır ve uzun süre boyunca sabit bir başarı üretemez, bu yüzden 
takım arkadaşlarının yardımı gereklidir. Diğer yandan, oyuncu sayısından dolayı, takım faaliyetlerini koordine 
etme olasılığı her zaman kendini göstermez. Bu nedenle, birkaç oyuncudan oluşan manevraların çoğu için, 
takım arkadaşlarının gelişigüzel veya planlı gruplaşmaları, hücumun görevlerini yerine getirmenin en uygun 
yoludur. Hücumun grup taktik unsurları, küçük planlamalarla, oyun durumuna göre esnek bir şekilde kullanı-
labilir ve bunlar, bireylerin faaliyetlerini, takım faaliyetlerine bir tür geçişi sağlayarak, pratik anlamda bütün-
leştirebilir (MARCZINKA, 2016, sf:238).

2.1.1.Düz Dalmalar
Oyuncunun hücumu, kaleye direkt yönelince tatmin edici ve net olur, doğru açılarla kale önü çizgisine yakla-
şınca savunmacıyı tetikler ve savunmacı hamle yapar. Aynı anda iki oyuncunun birlikte kapanması ve kaleyi 
zorlaması durumunda etkinliği daha da artar, buna paralel hücum denir. Bu manevranın amacı, konumsal 
bir avantaj elde etmek ve daha sonra bunu bireysel olarak ya da savunmacıları yerinde tutmak ve kafalarını 
karıştırmak suretiyle diğer teknik - taktik unsurları birleştirerek bir puanlama pozisyonuna geliştirmektir 
(MARCZINKA, 2016, sf: 238).

Dolayısıyla, aşağıdaki örnek temel bir form olarak düşünülebilir:

• Sol oyun kurucu kanattan yakalanan topla kaleye hücum 
ederken, orta oyun kurucu neredeyse ona paralel geliyor (1)
(MARCZINKA, 2016, sf: 238).

• Sol oyun kurucu, savunmacının onu karşıladığı iki taraftan 
da bir atak girişiminde bulunuyor (2) ve ardından topu hızla gelen 
orta oyun kurucuya gönderiyor (3) (MARCZINKA, 2016, sf: 238).

• Daha sonra orta oyun kurucu, savunmacının pozisyonuna 
bağlı olarak, hızlı bir atış (a), bir atak yapabilir (b), veya pas verebi-
lir (c) (MARCZINKA, 2016,sf: 238).

Şekil 34

Paralel hücum pozisyonu(MARCZİNKA, 2016, sf: 238).

Adından da anlaşılacağı gibi, paralel hücum, biri top ile diğeri topsuz olmak üzere iki oyuncunun, eşzamanlı 
olarak kaleye hücum etmesidir. Bu nedenle, savunmacılar kendilerini zor bir durumda bulurlar çünkü yaklaşan 
iki oyuncudan hangisinin hücumu sonuçlandıracağını hesaplamak kolay değildir (MARCZINKA, 2016, sf: 238).

Teknik olarak, bu işlem göreceli olarak basit olmakla birlikte, top ile/ topsuz yapılan temel teknik unsurlar 
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üzerine inşa edildiğinden, uygun etkiyi sağlamak için birkaç pratik noktanın dikkate alınması gerekir(MARC-
ZINKA, 2016, sf: 239):

• İki hücumcu birbirinden 2 ila 4 metre uzaklıkta olmalı, hareketleri kaleye doğru yönlenmeli ve hareket-
leri birbiriyle senkronize olmalıdır.

• Oyuncular, hücumlarını birbirleriyle ve yan çizgilere göre kabaca paralel bir şekilde yürütürlerse, bu en 
iyisidir.

• Topla ilerleyen oyuncu, diğer oyuncu kendisine adapte olduğunda, bir atak veya bir gol atışı taklit ede-
rek en az bir savunmacının dikkatini çekmelidir.

• Her iki oyuncu da, topla ve topsuz agresif ve kararlı bir hücuma kalkışmalı, mücadele etmekten ve / 
veya vücut temasından korkmamalıdır.

• Eğer direkt gol atma ya da atak yapma şansı yoksa topla ilerleyen oyuncu pas vermeyi olabildiğince 
geciktirmelidir, en iyi zaman, savunmacıyla temas ettiği andır.

• Genellikle, oyunun devam etme ihtimalini sağlarken, iki hücumcudan biri manevrayı tamamlar.

Paralel hücumun taktiksel avantajı, bu manevra ile sayısal eşitlik olduğunda bile, özellikle atışlar ve ataklar 
için iyi bir pozisyon oluşturulabilmesidir. Ayrıca, bu grup eylemi, pivot geçişi (a) veya engelleme / serbest 
bırakma (b) gibi diğer taktik unsurları birleştirerek bir takım aktivitesine genişletilebilir (MARCZINKA, 2016, sf: 
239).

Örneğin;

Şekil 36

Paralel hücum pozisyonu

(MARCZINKA 2016, sf:239).

Şekil 35

Paralel hücum pozisyonu

(MARCZINKA, 2016, sf:239).

Önceki örneklerden de görülebileceği gibi, paralel hücum, öncelikle alan savunmasına karşı etkin bir şekilde 
kullanılabilir. Bu gerçek, birleşik bir savunma ve belki de birebir bir savunma olduğunda, oyuncuların bunu 
sürdürmeye çalışma ihtimalini engellemez (MARCZINKA, 2016, sf: 239).
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2.1.2.Yükleme
Yükleme, set savunmasına karşı yapılan hücumlardan en karakteristik grup taktiklerinden biridir. Yaygın kul-
lanımı, basitliğine rağmen, çok etkili olduğu için, yeni başlayan ekiplerin bile başarılı bir şekilde kullanabilmesi 
ile desteklenmektedir. Bununla birlikte bu manevra ayrıca, gelişmiş takımların hücum organizasyonunda, 
hücum kurmak için bir temel ve harekete geçmek için bir başlangıç olarak ortaya çıkar (MARCZINKA, 2016, sf: 
240).

Bu eylemin teknik uygulaması, paralel hücum üzerine inşa edilmiştir, esasen yükleme, paralel hücumun tüm 
takım veya parçası için olan bir uzantısıdır. Genellikle kanat oyuncularından biri, savunmacının her iki tara-
fında agresif bir atak girişimiyle yüklemeyi başlatır Daha sonra top çevrilirken, sıralı diğer oyuncular, savun-
macıları pozisyonlarından çıkmaya iterek kaleyi zorlar. Bu nedenle gevşek savunma duvarındaki boşluklar, 
doğrudan puanlama için veya engelleme / serbest bırakma ya da dönme gibi diğer bağlantılı taktik unsurların 
yerine getirilmesi için kullanılabilir (MARCZINKA, 2016, sf: 240).

Örneğin, klasik bir yükleme modeli;

• Sol kanat oyuncusu yüklemeyi kanat savunması ve iç sa-
vunmacılarını birlikte adım atmaya zorlayarak(1) başlatır ve son-
ra topu ileri doğru hareket ettiren sol oyun kurucuya doğru verir 
(2)

• Aynı anda orta oyun kurucu geriye doğru hareket ederek 
olası bir hücuma yer açıyor (3) ve sonra sol oyun kurucu kaleye 
yöneldiğinde, sağ oyun kurucu geriye doğru hareket ederken (5) 
orta oyun kurucu topu yakalamak için ileri doğru hareket ediyor 
(4).

• Böylelikle, güçlü hareketleri olan oyuncular, kendilerini 
savunma duvarının (W) önünde bir dalga gibi göstererek, savun-
macıları sürekli baskı altında tutarak, kaleye doğru tekrarlanan 
hücumlar yaparlar.

• Hücumcuların hareketlerinin derinliği 1 ila 3 metredir, an-
cak genişletilmiş hareket alanına bağlı olarak arka pozisyonlar-
da 3 ila 6 metreye kadar çıkar.

Şekil 37

Hücum yükleme pozisyonu (MARCZINKA, 2016, sf:240).

Sonuç olarak yükleme, hücumcuların saldırarak, savunucuların, topu hedef alan oyuncuya doğru hareket 
ettiklerini ve özellikle hedefe doğru yaklaştıklarında kuvvetlerini ona karşı yoğunlaştırdıkları harekete denir. 
Bu şekilde,- yüklemenin uygun şekilde başlatılmasının ve pivotların etkili bir şekilde bloke edilmesinin yanı 
sıra - tehlikeli oyun kurucuları ve güçlü atak girişimleri de, el değmeden, etkisiz kalacaktır (MARCZINKA, 2016, 
sf: 240).

Taktiksel olarak, takımın öncelikle yerel konumsal ya da geçici sayısal avantaj elde etmek istemesine bağlı 
olarak, yükleme taktiği biraz değiştirilir (MARCZINKA, 2016, sf: 240).
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Eğer amaç konumsal avantaj kazanmaksa, hücumcular topun yürüdüğü savunma yönüne göre bir atak 
girişiminde bulunmalılar. Böylece, bütün savunma duvarı yavaşça başlangıç tarafına yönelir ve bu, atağın 
sonucu için diğer tarafta avantajlı bir konum sağlar (a)(MARCZINKA, 2016, sf: 241).

Şekil 39

Sol kanattan yükleme pozisyonu

(MARCZINKA, 2016, sf:241).

Şekil 38

Sol kanattan yükleme pozisyonu

(MARCZINKA, 2016, sf:241).

Eğer amaç, geçici sayısal avantaj sağlamak ise, hücumcular, ikisinin de atak yönünde dikkatlice hareket ettiği 
iki savunmacı arasında bir atak girişiminde bulunmalılar. Böylece er ya da geç, savunmacılar topun değiştiril-
me hızını takip edemez ve sonuç olarak hücumcular skorsal bir avantaj kazanır (b)(MARCZINKA, 2016, sf: 241).

Her iki durumda da, birkaç pastan sonar, iyi ve doğru teknik uygulanırsa zaten doğrudan veya dolaylı olarak 
skor fırsatı elde edilir (MARCZINKA, 2016, sf: 241).

Ancak, genel olarak, yüklemeyi bir yandan diğerine taşımak en iyisidir çünkü süreç boyunca elde edilen kısmi 
avantajlar yüklemenin sonunda önemli bir fayda sağlar (MARCZINKA, 2016, sf: 241).

Yükleme sürecinde, grupların ve özellikle komşu oyuncuların arasındaki temas ve uygun koordine, daha 
önemli hale gelir. Bu nedenle, iyi çalışan ve düzgün bir uygulama geliştirmek için aşağıdaki noktaların dikkate 
alınması gerekmektedir (MARCZINKA, 2016, sf: 241).

• Yüklemeyi başlatan oyuncu, savunmacının her iki tarafında veya ikisinin arasında inandırıcı bir atak 
girişiminde bulunmalıdır.

• Yüklemeyi başlatan oyuncunun takım arkadaşları da benzer şekilde, savunmacıları daima baskı altında 
tutarak ve kendilerini bir zincir gibi hizalayarak, kaleye doğru hücum etmeliler.

• Hücum etkisini arttırmak için oyuncu, güçlü bir piston hareketinde ileriye doğru hareket ederken topu 
yakalamalı ve hemen atış pozisyonuna hazırlanmalıdır.

• Sahte atış veya atak girişimi yapıldıktan sonar, savunmacı sahte atışa tepki verdikten hemen sonar top, 
en yakın takım arkadaşına geçmelidir.

• Hücumcular, karşılayan savunmacıya odaklanmak dışında, savunmanın ilerleyişine ve takım arkadaşla-
rının durdukları pozisyona dikkat etmelidir.
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• Yükleme süreci, hücumculardan birinin önüne gerçek bir skor şansı geldiğinde sona ermelidir.

• Bu nedenle, her oyuncunun topu alması gerekmez, bazen bir oyuncu dışarıda bırakılabilir ya da yükle-
me birden fazla kez sabırla gerçekleştirilebilir.

• Yükleme genellikle kanattan başladığı ve kanat oyuncularının ters tarafında bittiği için, kanat oyuncu-
ları, yüklemenin başlangıcı ve sonucunda önemli bir role sahiptirler.

• Bunun yerine arka taraftaki oyuncular ve pivotlar, avantajlı bir pozisyonun ve yüklemeye bağlı diğer 
teknik unsurların oluşturulmasında genellikle önemli bir role sahiptir.

Yükleme sürecinin rolü bölge savunmasına karşı oldukça önemlidir ve sayısal avantaj/dezavantajda başarılı 
olabilir. Ancak, önemi birleşik savunmaya karşı azalmaz çünkü belirli hücumcular süreçten dışarıda bırakıla-
bilir (MARCZINKA, 2016, sf: 242).

Bire bir savunmada – belirlenmiş hücumcu ve savunucu pozisyonları – gerekli şartlar mevcut değildir ve bu 
durumda yükleme yapılamaz (MARCZINKA, 2016, sf: 242).

Manevranın değeri, bazı hücum sistemlerinde, örneğin statik saldırı, grup aktiviteleri ve bireysel doğaçlama-
ların yanı sıra yüklemenin artmasıyla oyunun temelini oluşturmaktadır.

Dahası, zorlu oyun durumlarında, örneğin skor olarak dezavantajlı olunduğunda veya oyunun sonunda, oyun 
oynamak için topu tutmak ve zamanı öldürmek için yükleme etkili bir şekilde kullanılabilir, çünkü süreç ger-
çek bir hücum gibi görünmektedir (MARCZINKA, 2016, sf: 242).

2.1.3.Pozisyon Değiştirme
Pozisyon değiştirme genel bir terim olarak oyuncuların orijinal pozisyonlarını değiştirmeleri ve başka bir po-
zisyonu uzun ya da kısa süreliğine işgal etmesini içeren taktiksel bir manevradır. Bu grup hareketlerin daha 
ileri bölümlerindeki kriterler şunlardır:

Oyuncuların rakiplerinin hedeflerine göre hareketleri (içeri veya dışarı koşu)

Sahanın uzun ekseninde (karşısına veya çaprazına) ve eğer oyuncular koordine edilmiş bir hareketle birbirle-
rinin yerine geçerlerse, 

Nasıl olursa olsun bu taktiksel manevraların amacı her durumda aynıdır. Bunlar savunmayı kendi pozisyo-
nunu terk etmeye zorlamak, savunma bütünlüğünü bozmak, diğer oyun bileşenlerine hazırlık yapmak (düz 
dalma, kale atışı, perdeleme, yuvarlanma gibi) ve savunmadan kaçınmak (içeri (koşu)kat). Kanattan savunma 
duvarının arkası veya önünden ve oyun kurucu bölgelerinden savunmanın arasına yapılan katlardır. Fakat her 
durumda hücum hedefine uygun hareket eder (MARCZINKA, 2016, sf: 242). Örneğin:

* Pastan sonra, sol kanat, defansın açık bölgesinin arkasına topsuz koşu yaparak kendisi için direkt gol 
şansı yaratmak yada dolaylı olarak o bölgeyi engelleyerek takım arkadaşına boşluk açmak için ikinci bir 
pivot pozisyonuna girer (1) (MARCZINKA, 2016, sf: 243).
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Şekil 41

Pivot perdesi sonrası pozisyon değiştirme

(MARCZINKA, 2016, sf: 243).

Şekil 40

Kanat katı sonrası pozisyon değiştirme

(MARCZINKA, 2016, sf: 243).

Dışarı koşu: Hücum tarafı – genellikle pivot – defans duvarından uzaklaşarak orta çizgiye doğru toplu/topsuz 
gelir. 

Örnek olarak:
Birleşik savunmada, Sol oyun kurucuyu adam adama savunmadan kurtarmak için pivot savunma duvarından 
uzaklaşıp, Sol oyun kurucuyu markaj altına alan savunmacıyı bloklar ve böylelikle takım arkadaşı için boş bir 
gol yolu açar (2) (MARCZINKA, 2016, sf: 243).

Karşıya koşu: Oyuncu hücumun diğer tarafında da aynı pozisyonu alabilmek için sahanın boy ekseninden 
geçerek pozisyonunu değiştirir. 

Örnek Olarak:
Sağ oyun kurucunun ve pivotun ikili bloğunu faydalı hale getirebilmek için Sol oyun kurucu, Sağ oyun kuru-
cunun pozisyonuna girip blok yapan arkadaşlarının üzerinden sıçrayarak atmayı dener (3) (MARCZINKA, 2016, 
sf: 243).

Şekil 43

Çapraz geçiş pozisyonu sonrası pozisyon değiştirme

(MARCZINKA, 2016, sf: 243).

Şekil 42

İkili perde sonrası başka pozisyondan şut

(MARCZINKA, 2016, sf: 243).
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Çapraz: Oyuncular – genellikle oyun kurucular – pozisyon değiştirirken birbirlerinin pozisyonundan çapraz 
bir biçimde geçerek kaleye doğru hareket ederler. Örnek olarak:İki pivot ile oynanırken, kaleyi top ile tehdit 
eden Sağ oyun kurucu, yarım savunmacıyı yanlara doğru hareket etmeye zorlar ve ondan sonra kaleye doğru 
yönelen Sol oyun kurucuya pasını verir (MARCZINKA, 2016, sf: 243).

Pozisyon Değiştirme: İki yada daha fazla hücumcu birbirlerinin pozisyonunu geçici olarak tutmak için yer 
değiştirir.

Bu grup taktik manevraları sahanın her bölgesinde uygulanabilir fakat özellikle savuma duvarının önünde 
hücum aktivitelerine derinlik ve genişlik olarak çok yönlülük kazandırır. Teknik olarak bu toplu ya da topsuz, 
birbirine yakın ya da uzak, yerden yada havadan paslar ile gerçekleştirilebilir (MARCZINKA, 2016, sf: 243).

Manevraya dâhil olan oyucu sayısına göre 2, 3, 4, 5 hatta 6 oyuncu yerlerini değişebilir (MARCZINKA, 2016, sf: 
244).

İki oyunculu pozisyon değiştirme
Bu pozisyon değiştirme formu oyunda en fazla kullanılan ve en basit formdur ve kesin konuşmak gerekirse 
takım oyununda, takım hareketinin esasını oluşturan maddedir.

Taktiksel olarak yararlanılabilirdir çünkü sonucunda geçici olarak sayısal bir avantaj sağlar bu avantaj aradan 
şut veya aradan dalma ile çeşitlendirilmeye uygundur. Bundan dolayı maksatlı olarak bu taktiği uygulamak 
direk ya da dolaylı olarak gol imkanı yaratacaktır. Örnek olarak: (MARCZINKA, 2016, sf: 244).

Kanat – Oyun kurucu
Sol oyun kurucu kanat ve iç savunmacılarının arasına dalmaya çalışır ve bunun sonucunda savunmacılar arayı 
kapatmak için aynı anda adım atar (1).

Aynı anda Sol oyun kurucu kanat bölgesine doğru ilerlerken (3), Sol Kanat, Oyun kurucunun önceki pozisyonu-
na olası bir pas hazırlığı için hareketlenir (2) (MARCZINKA, 2016, sf: 244).

Şekil 44

Kanat oyun kurucu pozisyon değiştirme (MARCZINKA, 2016, sf: 244).
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Oyun kurucu – Orta oyun kurucu
Orta Oyun Kurucu aynı anda kaleye hücum eden Sol oyun kurucunun önüne top ile hareket eder (1).
Birbirlerinin yolundan geçmeden önce, Orta Oyun Kurucu Sol oyun kurucu ile çapraz yapar (2) ve Sol oyun 
kurucu Kaleye doğru yönelirken, Orta Oyun Kurucu Sol oyun kurucunun yerine geçer (3) (MARCZINKA, 2016, sf: 
244).

Şekil 45

Oyun kurucu orta oyun kurucu pozisyon değiştirme (MARCZINKA, 2016, sf: 244).

Orta Oyun Kurucu – Pivot
Orta Oyun Kurucu topla kaleyi tehdit eder (1) ve bunun sonucunda Pivot savunma duvarından olası bir pas için 
uzaklaşır (2).

Şekil 46

Orta oyun kurucu pivot pozisyon değiştirme (MARCZINKA, 2016, sf: 244).
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Orta Oyun Kurucunun araya dalma denemesi boşa çıkmıştır bundan dolayı karşısına doğru gelen Pivota pas 
atar ve onun savunma duvarında ilk durduğu pozisyona geçer (3) (MARCZINKA, 2016, sf: 244).

Üç oyunculu pozisyon değiştirme
Bu daha karmaşık bir pozisyon değiştirmedir, takımın bir kısmına eşgüdümlü ve sürekli bir hareket imkânı 
sağlar (MARCZINKA, 2016, sf: 244).

Bu durumda oyuncular 8 figürüne benzeyecek şekilde gol çizgisi ile de bağıntılı olarak hareket eder. Bunun en 
büyük avantajı, savunmacıların dikkatini bir süreliğine çeker ve bu sürede yapılacak hızlı değişiklikle ve diğer 
unsurlar birleştirildiğinde, iyi bir gol pozisyon çok çabuk oluşturulabilir. Dezavantajı ise top 8 figürünün orta-
sında, nispeten kısıtlı bir alanda kalır. Sonucunda sürekli ve devamlı yapılmaya devam edilirse, savunmacılar 
topu çalabilir. Oyuncuların muhtemelen pozisyon değişikleri örnek olarak şunlardır (MARCZINKA, 2016, sf: 245):

Sol oyun kurucu - Orta Oyun Kurucu - Sağ oyun kurucu

* Orta Oyun Kurucu topla beraber Sağ oyun kurucunun 
önüne hareket eder ve birbirlerinin yolundan geçme-
den önce yakın mesafeden pası verir (1).

* Sağ oyun kurucu kısa bir ilerlemeden sonra çapraza 
gelen Sol oyun kurucuya pasını aktarır (2).

* Sol oyun kurucu geri dönen Orta Oyun Kurucuya yak-
laşıp pasını aktarır ve 8 figüründe hareket etmeye de-
vam eder (3) (MARCZINKA, 2016, sf: 245).

Şekil 47

Oyun Kurucuların 8 çizerek pozisyon değişimi (MARCZINKA, 2016, sf: 245).

* Hücumun sol tarafında Sol Kanat, Sol oyun kurucu ve 
Orta Oyun Kurucu 8 figürü şeklinde sürekli pozisyon 
değiştirerek savunmanın dikkatini çeker (1).

* Bu oyuncularda biri, Sol Kanat ortaya doğru hareket 
ederek düzeni bozar ve pasını hücumun diğer tarafında 
bulunan Sağ oyun kurucuya aktarır (2).

* Sağ oyun kurucu, aldığı topla gevşemiş defansın 
arasına dalmaya çalışır (a) ya da Pivota pas verir (b) 
(MARCZINKA, 2016, sf: 245).

Şekil 48

Orta oyun kurucu, sol oyun kurucu ve sol kanat pozisyon değiştirme(MARCZINKA, 2016, sf: 245)
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Dört oyunculu pozisyon değiştirme
Bu manevra 3 oyuncunun sürekli 8 figürü üzerinde sürekli pozisyon değiştirmesi üzerine kuruludur. Özünde 
bu aynı sürecin bir uzantısıdır sadece tek değişiklik bu sürece yeni bir oyuncu eklenmesidir.

Bunun avantajı, yeni eklenen oyuncu savunmanın kafa karışıklığını arttırır ve manevranın hesaplanabilirliğini 
azaltır. Disiplinli uygulanması çok önemlidir çünkü biri hata yaptığı takdirde top kolayca kaybedilebilir ve ra-
kipler hızlı hücum başlatır.

Bu sebeple bu manevrayı pratik bir biçimde başarabilmenin yolu bir pivot ile hücum ederken, 4 oyuncu sürekli 
pozisyon değiştirirken bir oyuncunun güvenlik gerekçesi ile geride kalması gerekmektedir (MARCZINKA, 2016, 
sf: 245). Örnek olarak:

Şekil 49

Dört oyunculu pozisyon değiştirme (MARCZINKA, 2016, sf: 246)

Sol Kanat - Sol oyun kurucu - Sağ oyun kurucu - Sağ Kanat

* Sol oyun kurucu topla beraber Sağ oyun kurucu-
ya doğru harekete başlar (1). Topu Sağ oyun Kurucuya 
verdikten sonra Sağ Oyun Kurucu çapraza gelen Sol 
Kanada pasını verir.
* Sol Kanat 8 figürünün ortasına doğru ilerleyerek, 
çapraza gelen sağ kanada pasını verir (3) ve oyunu 
başlatan tekrar geri döner ve süreç böylelikle devam 
eder.
* Pas her zaman 8 figürünün ortasında, ileri veya 
geriye atılır ve oyuncular yay çizmeden hareket eder 
(MARCZINKA, 2016, sf: 246).

Şekil 50

Dört oyunculu pozisyon değiştirme (MARCZINKA, 2016, sf: 246).
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Beş oyunculu Pozisyon Değiştirme

Bu pozisyon değiştirme yüksek seviye de uyumlu takım çalışması gerekir dolayısıyla, olağan oyun gidişatında 
nadiren görülür. Bu pozisyon değiştirmenin uygulanması daha zordur çünkü pozisyon değişiklikleri savunma 
duvarının önünde, önceden belirlenmiş hareketlerle yapılır.

Bununla beraber, iyi bir şekilde uygulandığı takdirde takımı sürekli ve senkronize bir biçimde hareketini sağ-
lar. Dahası, bireysel doğaçlamalar ve diğer taktik unsurlarla bağdaştırıldığı zaman hücum manevraları için 
uygun çerçeveyi sağlar. Örnek Olarak(MARCZINKA, 2016, sf: 246):

* Sol Kanat, Sol Oyun Kurucuya pasını verdikten sonra ser-
best atış çizgisine paralel olarak oyun kurucunun arkasından 
merkeze doğru hareketini başlatır (1).

* Sol oyun kurucu topla beraber araya dalmaya çalışacakmış 
gibi görünürken, Sol Kanada doğru hızlanarak pas verip onun 
bölgesine doğru hareket eder (2).

* Sol Kanat öne doğru hareketlenen orta oyun kurucuya pa-
sını verir ve aynı anda orta oyun kurucu araya dalacakmış 
gibi yapıp, pası geri verir ve sol oyun kurucunun boş olan 
pozisyonuna doğru geçer (3).

Şekil 51

Beş oyunculu pozisyon değiştirme (MARCZINKA, 2016, sf: 246).

* Sol kanat sürekli bu tavırda, sağ kanatın bölgesine gelene kadar pas verip koşmayı devam ettirir (4). Bu 
hareketi sırasınca aradan şut çekme, araya dalma veya diğer bir takım arkadaşı için pozisyon hazırla-
ma gibi bir sürü imkân Sol Kanadın karşısına çıkabilir (MARCZINKA, 2016).

6 oyunculu pozisyon değiştirme
Bu tarz pozisyon değiştirme zaten takımın taktiksel unsurlarına geçiş denebilir ve pratikten daha çok teori 
olarak yerini alır.

Teori olarak yerini almasının sebebi 6 oyuncunun planlanmış bir şekilde sürekli hareket etmesini yönetmek 
çok zordur ve defansın müdahale edip, topun kaybedilmesi riski yüksektir. Buna rağmen 6 oyuncunun sürekli 
pozisyon değiştirmesi için, üçer kişiden olacak şekilde ikiye ayırıp iki grubun da 8 figürü şeklinde uygulatıla-
bilir (MARCZINKA, 2016, sf: 247).

* Hücumun birinci ve ikinci çizgisinde, üçlü bir grup sürekli 8 figürü şeklinde(1-2) yer değiştirip, savunma-
yı olduğu pozisyondan dışarı çıkarır.

* Top manevranın amacına bağlı olarak herhangi bir şekilde kalırken diğer grup topsuz pozisyon değiş-
tirmeye devam eder.

* Bu iki şekil birbiriyle örtüşebilir (3) ve oyuncuların pozisyonlar arasında değişimi iyi bir gol pozisyonu 
oluşturabilir.
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Şekil 52

Altı oyunculu pozisyon değiştirme(MARCZINKA, 2016, sf: 247).

Pozisyon değiştirme takım hücumunun gerekli kısımlarından biridir ve amatör bir takım olsa bile taktik yel-
pazesinden eksik olmamalıdır. Statik hücum oyunun sadece kısa bir bölümünde etkili olabilir çünkü savun-
macılar bir sonraki hamleyi iyi bir şekilde tahmin edebilir. Eğer savunmacılar kendileri ile aynı fizik ve teknik 
kapasite ile hücumcuları savunuyorlarsa bu ayrıca bir avantajdır. Bundan dolayı hücumcular oldukları pozis-
yonda çok uzun süre durmamalıdır ve düzenli olarak bölgelerini değiştirmelidirler (MARCZINKA, 2016, sf: 247).

Çoğu durumda pozisyon değiştirme bir takımın hareket sistemlerinin temelini belirler çünkü takımın bir kıs-
mını veya dolaylı olarak tümünün organize aktivitesini ve sürekli hareketini garanti altına alır. Dahası, oyun-
cuların bireysel görevlerini gerçekleştirmesinde yardımcı olur çünkü sürekli hareket ve hücum denemeleri 
devamlı olarak gol pozisyonu olasılığını sağlar (MARCZINKA, 2016, sf: 247).

Taktiksel avantajları ise başarılı olarak farklı savunma sistemlerine uygulanabiliyor olmasıdır. Bu, birleşik de-
fansa karşı sürekli yer değiştirerek oyuncuların araya dalmak için iyi anlar yakalamasını sağlamak ile beraber 
alan savunmalarına karşı da aradan şutlar için iyi bir imkân sağlar. Adam adama savunmada çok etkilidir, 
özellikle yakın markaj olduğu zaman sürekli pozisyon değişimi savunmacılardan kurtulmayı daha kolay kılar. 
Ayrıca takım sayısal olarak dezavantajlı iken ya da oyun sonunda skoru korumak içinde kısacası zaman ka-
zanma adına da rahatça kullanılabilir çünkü karşı tarafa inandırıcı bir hücum izlenimi verir (MARCZINKA, 2016, 
sf: 247).

2.1.4.Pivota Pas Vermek
Bu manevra özeldir ve değişik bir pas biçimidir ve amacı pivota uygun pozisyon hazırlamaktır. Pivota pas 
aktarmak hücuma, sahada verilen diğer pas biçimlerinden daha fazla önem taşımaktadır. Pivota, bireysel ve 
takım görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olur ve direk ya da dolaylı olarak hücumun başarısına etki 
eder (MARCZINKA, 2016, sf: 248).

Bunun pratik uygulanışı top tekniğinin unsurları üzerine kurulmuştur ve basit pozisyonlara, koşarken veya 
zıplarken ki bütün pas tekniklerine uygulanabilir. Pastan önce ki en iyi hazırlık savunmacının dikkatini aldat-
maca yaparak, hücumcunun asıl niyetinden başka bir yöne evirmektir. Bunlardan en etkilileri araya dalma 
aldatması veya şut aldatmasıdır ve savunmacı buna tepki verir vermez, pası hızlı ve beklenmedik bir biçimde 
pivota aktarmaktır (MARCZINKA, 2016, sf: 248).
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Pivota pas vermek değişik oyun durumlarına göre değişik çeşitler de olabilir. Örnek olarak:

Şekil 54

Diğer bir yöne aldatmaya başlarken pivota sektirme pas

(MARCZINKA, 2016, sf: 248).

Şekil 53

Temel atış aldatması sonrasında koltuk altından pivota pas

(MARCZINKA, 2016, sf: 248).

Şekil 56

Topun gidiş yönünü gizleyerek pivota arkadan pas

(MARCZINKA, 2016, sf: 248).

Şekil 55

Sıçrayarak atış aldatması sonrasında pivota yukarıdan pas

(MARCZINKA, 2016, sf: 248).

Pivotu sistematik bir hazırlık yapmadan yerleştirmek hem oldukça riskli hem de gerçekçi değildir Pivotu 
savunma oyuncularının arasına yerleştirmek ona pası verebilmenin zor olduğu bir pozisyondur Bunun için 
doğru uygulamada pası pivota verirken aşağıdaki noktalara dikkat etmek pratik bir yol olacaktır(MARCZİNKA, 
2016, sf: 249).

* Pasın yönü ve ritmi pivotu boş alanda topla buluşturacak şekilde hazırlanmalıdır(MARCZİNKA, 2016, sf: 
249).

* Pas beklenen yönde pivotun aldığı anda atışa yönelebilmesi için gerekli yükseklikte ve ritmini bozma-
yacak şekilde verilmelidir (MARCZİNKA, 2016, sf: 249).

* Başarılı paslar rakibin araya girmesini engelleyecek kısa hızlı ve doğru paslar olmalıdır (MARCZİNKA, 
2016, sf: 249).

* Paslar oyun pozisyonunun izin verdiği ölçüde doğrudan kavisli veya sektirme olabilir (MARCZİNKA, 2016, 
sf: 249).

* Orijinal takım taktiği pası doğrudan pivota vermeye zorlamak rakip bunu kolayca fark edip engelleye-
ceğinden dolayı olmamalıdır (MARCZİNKA, 2016, sf: 249).

Özellikle kombine savunmalarda savunmanın derinliğine ve genişliğine olan boşlukları, pivotun hareketini ve 
pas almasını kolaylaştırması açısından pivota pas verme konusunda iyi bir fırsat sunarlar.Alan savunmaların-
da da oyuncular teknik ve taktik özelliklerini kullanarak (perdeleme /yuvarlanma, düz dalma gibi)pivota pas 
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verme durumunu yaratmak zorundadırlar.Adam adama savunmada normal paslaşma ve pivota pas pratik 
olarak belirsizleşmektedir (MARCZİNKA, 2016, sf: 249).

2.1.5. Perdeleme Yuvarlanma
Perdeleme ve devamında yuvarlanma en genel ve en etkili kullanılan hücum taktiği elemanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır (MARCZİNKA, 2016, sf: 249).

Bu hareketin birinci amacı takım arkadaşının savunmasını hareketsiz hale getirmek ve sonra gelebilecek 
hareketleri engellemektir. Bunun yanında iyi bir teknikle uygulanan perde oyuncuya kendisini serbest hisset-
mesi ve skora gitmesi konusunda avantaj sağlar. Daha da fazlası daha çok oyuncunun bu taktiğe katılması 
ile iyi bir hücum görüntüsü vermek takımın da gayretini attıracaktır. Kitabın(hücumun teknik elemanları)
bölümünde geçen hücum perdelemeleri konusunda da belirtilen teknik altyapının temel bir dayanak olması 
gerekmektedir. Perdeleme yuvarlanma ve uygulamalarının değişik taktik uygulamalara ulaşmakta da aracı 
olduğu unutulmamalıdır (MARCZİNKA, 2016, sf: 249).

Hücum oyuncusu perdeleme ile temel olarak üç adet altyapı taktik uygulaması ile bu taktik uygulamayı ger-
çekleştirebilir: (MARCZİNKA, 2016, sf: 249).

1-Topsuz perde: Takım arkadaşının savunma oyuncusuna, topla direk bir ilişkiye girmeden yapılan engelleme-
dir.Örneğin;

* Orta oyun kurucunun topsuz olarak sol oyun kurucunun 
savunma oyuncusunu yanlara hareketini engelleyecek şe-
kilde perde koyması (1)

* Bu yolla yani orta oyun kurucunun perdesi ile sol oyun 
kurucunun hem kaleyi tehdit edebilecek pozisyon bulması 
hem de (a), hem de perde sonrasında yuvarlanan orta oyun 
kurucuya pas verebilme olanağı bulunmaktadır (MARCZIN-
KA, 2016, sf: 250).

Şekil 57

Topsuz perde (MARCZINKA, 2016, sf: 250).

2-Topla Perde: Takım arkadaşının savunma oyuncusuna topla ilerleyerek engelleme yapmasıdır. Örneğin;

* Sağ oyun kurucu top sürerek (F) savunmacısının yanlara 
hareketini engelleyecek şekilde perde koyar.
* Aynı anda orta oyun kurucu topsuz kaleye doğru hareket-
lenir. Sağ oyun kurucunun çaprazından aldığı topla ya atışa 
gider, ya da perde sonrası yuvarlanan sağ oyun kurucuya 
pasını verir (MARCZINKA, 2016, sf: 250).

Şekil 58

Topla perde (MARCZINKA, 2016, sf: 250).
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3-Dolaylı perde: Oyuncu Takım arkadaşı için pozisyon sağlamak amacıyla topsuz perdeleme yaptığında topu 
üçüncü bir hücum oyuncusundan alması.

* Sol kanat pası sol oyun kurucuya verdikten sonra, orta 
oyun kurucunu savunmasına(F) yanlara gidişini engelleye-
cek şekilde perdeye gider (1).

* Sol oyun kurucu topla kaleye doğru hareketlenir(2).Kendi 
(sağ iç)savunmasını sol dışa doğru çekerken, pasını sağa 
doğru hareketlenerek gelen orta oyun kurucuya verir.

* Orta oyun kurucu hareketini kale atışı(a) ile veya perdeden 
sonra içeri yuvarlanan sol kanada pas vererek (b)tamamlar 
(MARCZINKA, 2016, sf: 250).

Şekil 59

Dolaylı perde (MARCZINKA, 2016, sf: 250).

Takımın teknik ve taktik kapasitesine bağlı bu temel taktik görevler, çeşitli şekillerde değişik varyasyonlarla 
sonlandırılabilir ve oyunun gidişine göre tekrar düzenlenebilir (MARCZINKA, 2016, sf: 250).

En yararlı sonuca ulaşabilmek için devamlı çabalama aracı olarak perdeleme, birden fazla oyuncunun katıldığı 
(ikili perdeleme) veya belli bir süre boyunca devam eden hareket (gölge perdeleme) şeklinde de uygulanabilir. 
Ayrıca savunmanın avantaj sağlamak için aldığı değişik pozisyonlar perde yapmaya uygun durumlar yaratabi-
lir veya rakibin değişik yönlerine (MARCZINKA, 2016, sf: 250).

Vücudun değişik bölümleri ile (örn; önüne sırtınızı dayayarak) rakibe çeşitli yönlerden perde yapılabilir (MARC-
ZINKA, 2016, sf: 251).

Perdeleme yuvarlanmanın toptan yakında veya uzakta hem adam adama, hem alan savunmalarına, hem de 
kombine savunmalara karşı eşit derecede adapte edilebilir olması kendisine taktiksel bir değer katmaktadır 
(MARCZINKA, 2016, sf: 251).

Aşağıdaki egzersizler perdeleme yuvarlanmanın farklı savunma çeşitlerine karşı ne kadar değişik şekillerde 
kullanılabileceğini göstermektedir (MARCZINKA, 2016, sf: 251).

-Alan savunmasında kanada yandan göğüs ile perde

* Sol kanat pası sol oyun kurucuya verdikten sonra 1 numa-
ralı savunma oyuncusuna perde koyar (RO)

* Sol oyun kurucu driplingle perdenin dışından kaleye hare-
ketlenir (MARCZINKA, 2016, sf: 251).

Şekil 60

Alan savunmasında kanada yandan göğüs ile perde (MARCZINKA, 2016, sf: 251).
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- Alan savunmasının ortasında sırtı dayayarak perde.

* Orta oyun kurucu sola aldatma yaparken, pivot savunma-
nın arkasından dolaşarak orta savunmaya perde koyar ve 
orta oyun kurucuya yol açar.

* Bu yolla orta (a)oyun kurucu kaleyi tehdit edebilir ya da(b) 
yuvarlanan pivota pasını verebilir (MARCZINKA, 2016, sf: 251).

Şekil 61

Alan savunmasının ortasında sırtı dayayarak perde(MARCZINKA, 2016, sf: 251).

-Kombine savunmada vücudun yanı ile perde.

* Sağ oyun kurucu top sürek orta oyun kurucuya doğru ha-
reketlenir. Çaprazı yaptıktan sonra ön savunmaya(F) perde 
koyar.

* Orta oyun kurucu perdeyi kullanarak savunmayı geçer 
(MARCZINKA, 2016, sf: 251).

Şekil 62

Kombine savunmada vücudun yanı ile perde (MARCZINKA, 2016, sf: 251).

-Alan savunmasında önden sırtını dayayarak perde.

* Sol kanat sol oyun kurucuya pasını verir. Orta savunmanın 
öne çıkmasını engelleyecek şekilde sırtını dayayarak perde-
sini koyar.

* Bu sol oyun kurucunun perdenin üstünden şutunu atması-
na olanak verir (MARCZINKA, 2016, sf: 251).

Şekil 63

Alan savunmasında önden sırtını dayayarak perde(MARCZINKA, 2016, sf: 251)
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-Kombine savunmada gölge (anlık)perde.

* Pivot savunmanın arasından çıkarak yukarıda sırtıyla ön 
savunmaya perde yapar.

* Orta oyun kurucu perdeyi kullanarak sağa doğru sağ ka-
nattan pas almak üzere hareketlenir.

* Pivot orta savunmanın orta oyun kurucuyu takibini engeller 
(MARCZINKA, 2016, sf: 252).

Şekil 64

Kombine savunmada gölge (anlık)perde(MARCZINKA, 2016, sf: 252).

* Sol oyun kurucu pasını orta oyun kurucuya verir. Sonra-
sında orta savunmaya göğsü ile perdeye gider.

* Aynı anda pivotta sağ iç savunmaya sırtı ile perde koyar.

* Sonuç olarak perdelemeler savunmada orta oyun kurucu-
nun dalması i

Şekil 65

Alan savunmasında savunmalar arasında ikili perde (MARCZINKA, 2016, sf: 252).

* Sağ oyun kurucu kendisiyle adam adama oynayan sol iç 
savunmadan kurtulmak için orta oyun kurucuya doğru top 
sürer.

* Sağ oyun kurucunun savunması kayma adımı ile orta oyun 
kurucunun yolunu engelleyecek biçimde durduğunu fark 
edemez.

* Sağ oyun kurucu bu perdeden faydalanarak yönünü değiş-
tirir ve adamından kurtulur (MARCZINKA, 2016, sf: 252).

Şekil 66

Adam adama savunmada yönlendirici perde (MARCZINKA, 2016, sf: 252).



129

Grup – Takım Hücum Taktikleri

HE
NT

BO
L

Hentbolda 6:0 Savunmaya Hücum

Çeşitlilik ve pozisyon zenginliği yaratma açısından perdeleme yuvarlanma manevrası çok değerli bir hücum 
manevrasıdır. Aynı zamanda anlık ya da planlanmış organizasyonların uygulanması sırasında takıma açıkça 
skor yaratma konusunda da çok yardımcı bir uygulamadır. Bunun yanı sıra perdelemeler aracılığıyla uzaktan 
veya düz dalarak atışı da kolaylaştırmaktadır. Perdeyi koyan oyuncunun yuvarlanarak kendisi içinde sonuç 
alabilmesi olanağı vardır (MARCZINKA, 2016, sf: 252).

Ayrıca teknik altyapısı çok iyi olan bir oyuncunun bile takım arkadaşlarının desteği, ilk hareketlendirmesi ol-
madan iyi bir performansı uzun süreli gösterebilmesi mümkün değildir. 

Hücumda ve özellikle hücumun organize edilmiş kısmında oyuncuların işbirliği, birbirleriyle olan uyumları ve 
birbirlerine alışkın olmaları önemlidir.2, 3 veya 4 oyuncunun deneyiminde önemli olduğu başarılı işbirliği ile 
hücum olumlu olarak sonuçlandırılabilir. Özetle grup çalışmalarının da bu anlamda incelenmesi ve hücuma 
katılan oyuncu sayısı ile yaratılan varyasyonlara da dikkat edilmesi gerekir(MARCZINKA, 2016, sf: 253).

İKİLİ HÜCUM 
En çok kullanılan ve en basit hücum varyasyonu olarak görülür. Birbirinin yanında oynayan oyuncu ile kom-
şuluğu arttırır. İkili hücumun karakteristik özellikleri ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir (MARCZINKA, 2016, sf: 
253).

Sol kanat 1 ve 2 numaralı savunmanın arasına topla yüklene-
rek yükleme yapar. Bu sırada pasını arkasına doğru hareket-
lenen sol oyun kurucuya verir. Sol oyun kurucu kanttan kaleyi 
tehdit eder (MARCZINKA, 2016, sf: 253).

Şekil 67

İkili hücum, kanat-oyun kurucu (MARCZINKA, 2016, sf: 253)

Sol oyun kurucu sağ iç ve orta savunmanın arasına doğru ha-
reketlenir. Bir adımlığına birbirlerine yaklaştıkları anda topu 
yakından takipte olan oyun kurucuya verir. Orta oyun kurucu 
topla düz dalar (MARCZINKA, 2016, sf: 253).

Şekil 68

İkili hücum, oyun kurucu-orta oyun kurucu (MARCZINKA, 2016, sf: 253).
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Orta oyun kurucu savunmaya doğru ilerlerken, pivot çıkar ve 
savunmaya perde koyar. Orta oyun kurucu ani bir yön değişik-
liği ile sağa doğru savunmadan uzaklaşırken devrilen pivota 
pasını verir. Pivot atışını yapar (MARCZINKA, 2016, sf: 253).

Şekil 69

İkili hücum, orta oyun kurucu-pivot (MARCZINKA, 2016, sf: 253).

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi komşu oyuncuların ikili oyunları kanat oyun kurucu,oyun kurucu orta 
oyun kurucu vb.. birçok hücum seçeneği sunabilir.Her durumda orta oyun kurucu ve pivot pozisyonları nede-
niyle bütün takım arkadaşları ile ilişki halinde olduklarından hepsi ile ikili oyunlar oluşturabilirler (MARCZINKA, 
2016, sf: 253).

ÜÇLÜ HÜCUM
Komşu üç oyuncunun belirlenmiş alan içerisinde birbirleri ile işbirliği çerisinde yaptıkları hücum organizas-
yonlarıdır (MARCZINKA, 2016, sf: 253).Örneğin:

Sol Oyun Kurucu-Orta Oyun Kurucu- Sağ Oyun Kurucu(Üçlü Çap-
raz)(Şekil 70):Orta oyun kurucu kaleyi tehdit ederek iki savunma 
arasına yönelir ve birer adım birbirlerine yaklaşmasını sağlar. Bu 
arda arkasından çaprazına hareketlenen sol oyun kurucuya pası-
nı verir.Sol oyun kurucu topla sıçrayarak şut için hareketlenir ve 
bu arada arasına çapraza gelen sağ oyun kurucuya pasını verir. 
Sağ yon kurucu zayıflamış savunma duvarı üzerinden atışını yapar 
(MARCZINKA, 2016, sf: 254).

Şekil 70

Üçlü çapraz (MARCZINKA, 2016, sf: 254).



131

Grup – Takım Hücum Taktikleri

HE
NT

BO
L

Hentbolda 6:0 Savunmaya Hücum

Sol kanat-Sol oyun Kurucu- Orta Oyun kurucu(8), (Şekil 71): Sa-
hanın sol tarafında sol oyun kurucu orta oyun kurucu ve sol 
kanat 8 şeklinde yer değiştirirlerken savunmayı hareket ettirip 
pozisyonu kullanmaya çalışırlar. Örnekte sol kanat atışı yap-
maktadır (MARCZINKA, 2016, sf: 254).

Şekil 71

Üçlü hücum, sol kanat-sol oyun kurucu-orta oyun kurucu (MARCZINKA, 2016, sf: 254)

Belirlenmiş alanda İyi organize edilmiş üçlü gruplar birçok gol şansı bulabilirler. Her ne kadar aşırı hareket 
savunmanın dikkatini çekse de savunma yeniden organize olamaya zorlandığı için savunma diğer taraftan da 
daha zayıf hale geliyor. Buda bazen pivot ve diğer taraftaki hücum oyuncularının hücumu kolayca tamamla-
masına sebep olur (MARCZINKA, 2016, sf: 254).

Kanat Hücumu(4’lü Hücum)
Birbirine komşu oyuncularla topun olduğu tarafta organize edilmiş hücumlardır. İyi anlaşan kanat oyun kuru-
cu orta oyun kurucu hücumuna pivotunda eklenmesiyle ortaya konan organizasyonlardır. Örneğin(MARCZIN-
KA, 2016, sf: 254):

Sol kanat-Sol Oyun Kurucu-Orta Oyun Kurucu-Pivot(Şekil 72): 
Sol kanattan başlayan savunma oyuncularının arasına doğru 
bir yükleme söz konusudur. Orta oyun kurucu yükleme ile ken-
dine gelen topu savunmanın üstüne giderken pivota aktarır ve 
pivot atışını yapar (MARCZINKA, 2016, sf: 254).

Şekil 72

Dörtlü hücum, sol kanat-sol oyun kurucu-orta oyun kurucu-pivot(MARCZINKA, 2016, sf: 254).
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Sağ kanat-Sağ Oyun Kurucu-Orta Oyun Kurucu-Pivot(Şekil 
73):Sağ tarafta yapılan İyi bir yükleme sonucunda ortaya 
doğru kayan savunma bloğu sebebi ile orta oyun kurucu 
topu geri sağa yönlendirir. Böylece sağ oyun kurucu kendisi 
perdeden yuvarlanan pivot veya sıfırda bekleyen kanat atış 
yapma şansı yakalayabilir (MARCZINKA, 2016, sf: 254).

Şekil 73

Dörtlü hücum, sağ kanat-sağ oyun kurucu-orta oyun kurucu-pivot(MARCZINKA, 2016, sf: 254)

Kanat hücumu varyasyonunda birbirini iyi bilen hücum oyuncuları set organizasyonunda hareket edebilirler 
ya da anlık durum karşısında grup tekniklerinin hepsini kullanarak çözüm bulabilirler. Taktik yükleme ya da 
2, 3 oyuncunun yer değiştirmesi ile başlayabilir ve devamında pivotun da katılımı (perdeleme yuvarlanma ile) 
tamamlanabilir. Setin tamamlanması nerede ve hangi oyuncunun pozisyon avantajı yakalamasına ve açık gol 
şansı görebilmesine bağlıdır. Genellikle hareket bir oyuncunun sonuca gitmesine bağlıymış gibiyse de çok 
kalay bir şekilde diğer taraftaki oyuncularında gol şansı bulması ile sonuçlanabilir (MARCZINKA, 2016, sf: 255).

Teorik olarak bunu kapalı bir sistem olarak düşünmemeliyiz. Daha fazla oyuncunun da rahatlıkla katılabileceği 
hücum organizasyonları olarak ta düzenlenebileceğini öngörmeliyiz. Pratikte daha fazla oyuncu grup tak-
tiklerine katılabilir. O zaman 5, 6 oyuncu daha büyük organizasyonlar olan takım taktiği varyasyonları ortaya 
çıkacaktır (MARCZINKA, 2016, sf: 255)

ALIŞTIRMA
Grup taktiği Alıştırmaları
1.Çiftler halinde çeşitli tekniklerde pas vererek sahada karışık olarak paslaşma (MARCZINKA, 2016, sf: 255).

2.Koordine edilmiş hücum hareketleri Alıştırması: Piston hareketini 2, 3, 4 ve 5 oyuncu ile serbest atış çizgisin-
de temel pas ve bilek pası ile çalışma (MARCZINKA, 2016, sf: 255).

3.Paralel Yükleme Alıştırması(Şekil74):Arka arkaya sıra olmuş üç grup oyun kurucu bölgelerine yerleştirilir. 
Topla kaleye hareket sonrası kendisiyle birlikte harekete başlayan oyuncuya pas verilir ve kendi grubunun 
arkasına geçilir. Alıştırma yeterince düzgün yapıldığında gruplar yer değiştirilir (MARCZINKA, 2016, sf: 255).
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Şekil 74

Paralel yükleme alıştırması(MARCZINKA, 2016, sf: 255).

4.Paralel Yükleme Alıştırması: Sınırlandırılmış bir alanda kanat oyun kurucu ve orta oyun kurucu yükleme 
yaparken düz dalma ile yarı aktif bir savunmada boşluğu bularak atışa gitmeye çalışırlar (MARCZINKA, 2016, 
sf: 255).

5.Yükleme Alıştırması: beşe beş pozisyonda sürekli yükleme ile paslaşırken yer değiştirme olmadan düz dalma 
ile sonuca ulaşılmaya çalışılır. Amaç sayısal fazlalığa ulaşarak pozisyon avantajı sağlamaktır. Kenardan veya 
kanatlardan gol atışı bulmaya çalışılır (MARCZINKA, 2016, sf: 255).

6.Devamlı pozisyon değiştirme egzersizi:3 oyuncu 8 çizerken paslaşıp yer değiştirerek saha boyunca hareket 
ederler. Oyuncular her zaman pası veren oyuncunun önünden ya da arkasından geçerek yer değiştirirler(-
MARCZİNKA, 2016, sf: 256).

7.Çapraz geçiş Alıştırması(Şekil75)İki grup hücum oyuncusu yüzlerini pasif şekilde yedi metre çizgisinde duran 
savunma oyuncusuna dönmüş olarak oyun kurucu pozisyonuna yerleşirler. Sıranın önündeki toplu oyuncu 
çapraz olarak savunmanın üzerine gider ve yarım dönüş yaparak, bu sırada diğer sıradan topsuz olarak 
arkasından geçen oyuncuya pasını verir ve diğer sıranın arkasına geçer. Topu alan oyuncuda aynı şekilde 
arkasından geçen oyuncuya topu verir ve hareket böyle devam eder(MARCZİNKA, 2016, sf: 256).

Şekil 75

Çapraz geçiş alıştırması (MARCZINKA, 2016, sf: 256).
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8.İki oyuncunun pozisyon değişimi alıştırması(Şekil 76): Her gruptan iki oyuncu kanat ve oyun kurucu olarak 
harekete başlarken ortada olan oyuncu iki tarafa da pas vermekle görevlidir. Ortada pası veren oyuncu pasını 
oyun kurucuya verir. Oyuncu topla birlikte kaleyi tehdit ederken kanat oyuncusu arkasından geçerken pası 
oyun kurucudan alır. Ve topla birlikte sıçrayarak atışını yapar. Oyuncular her hareket sonrası yer değiştirir. 
Bir süre sonra oyunculardan sahanın diğer tarafında da aynı alıştırmayı yapmaları istenir(MARCZİNKA, 2016, 
sf: 256).

Şekil 76

İki oyuncunun pozisyon değişimi alıştırması (MARCZINKA, 2016, sf: 256).

9. Üç oyuncunun pozisyon değiştirme alıştırması(Şekil 77):Kanat ve oyun kurucu bölgesinde bir grup oyuncu 
sıraya geçerler. Bir yarı aktif savunma ve bir pivot karşılarında yerleşir. Kanat pasını oyun kurucuya verir. Oyun 
kurucu topla kaleyi tehdit ederek hareketlenirken arkasından gelen kanat oyuncusuyla çapraz geçiş yapar. 
Kanat oyuncusu sıçrayarak atıştan sonra oyun kurucu sırasının arkasına geçer. Oyun kurucu pasını verdikten 
sonra pivota, pivotta kanat pozisyonuna geçer (MARCZİNKA, 2016, sf: 256).

Şekil 77

Üç oyuncunun pozisyon değişimi alıştırması (MARCZINKA, 2016, sf: 256).
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10. 8 çizerek devamlı pozisyon değiştirme alıştırması(Şekil 78): Oyuncular kale sahası çizgisine yerleşmiş iki 
pivota dönük olarak hem her iki kanat hem her iki oyun kurucu pozisyonlarına yerleşirler. Pivot kanada doğru 
hareketlenirken sol kanat, topla kaleyi tehdit ederek hareketlenen sol oyun kurucunun arkasına doğru ilerler. 
Sol oyun kurucu topu sol kanada verir ardından pivot pozisyonuna geçer. Topu alan sol kanat sağ oyun kuru-
cuya pasını verir ve çaprazdaki pivotun yerini almak için hareket eder. Şimdi de sağ taraftaki oyuncular aynı 
hareke devam ederler. Bu çalışmada her oyuncu her pozisyona geçer ve çalışır (MARCZİNKA, 2016, sf: 257).

Şekil 78

8 Çizerek devamlı pozisyon değiştirme alıştırması (MARCZINKA, 2016, sf: 257).

11.Topla perde çalışması(Şekil 79):İki grup oyuncu oyun kurucu bölgesinde yüzleri yedi metre çizgisinde yarı 
aktif savunmaya dönük olarak yerleşirler. Topu sol oyun kurucudan alan sağ oyun kurucu topla savunmanın 
üzerine hareket eder ve pası arkadaşına verirken savunmaya perde koyar. Topu alan sol oyun kurucu perde-
leme üzerinden sıçrayarak atışını yapar ve diğer sıranın ardına geçer (MARCZİNKA, 2016, sf: 257).

Şekil 79

Topla perde çalışması(MARCZINKA, 2016, sf: 257).
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12.Topsuz perdeleme çalışması(Şekil 80): İki grup hücum oyuncusu sol ve orta oyun kurucu pozisyonunda yüz-
leri yarı aktif savunma yapan sağ orta savunmaya dönük biçimde yerleşirler. Orta oyun kurucu pasını verir ve 
savunmaya perde koyar. Çapraz geçiş sonrası topu alan sol oyum kurucu sıçrayarak atışını yapar (MARCZİNKA, 
2016, sf: 257).

Şekil80

Topsuz perdeleme çalışması(MARCZINKA, 2016, sf: 257).

13. Dolaylı perde çalışması(Şekil 81): Hücum oyuncuları orta ve sağ oyun kurucu ile sağ kanat pozisyonlarına 
yarı aktif sol iç savunmaya karşı yerleşirler. Sağ kanat pasını orta oyun kurucuya verdikten sonra savunma 
oyuncusuna perdeye gider. Orta oyun kurucu pasını topsuz perdeye doğru hareketlenen sağ oyun kurucuya 
verir. Sağ oyun kurucu perdeyi kullanarak kale atışını yapar (MARCZİNKA, 2016, sf: 257).

Şekil 81

Dolaylı perde çalışması(MARCZINKA, 2016, sf: 257).
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2.2.Blok-Kaleci İşbirliğine Karşı Hücum Alternatifleri
Kaleci İle Blok İşbirliğini Geliştirici Çalışmalar

ÖRNEK ÇALIŞMA-1

Şekil 82

Kaleci-Blok İşbirliğini geliştirici çalışmalar(KAYNAK, 2018, sf:47).

AÇIKLAMA:
4m çizgisinde duran bir savunma oyuncusu vardır. Oyuncular ya da antrenör bu defans oyuncusunun solun-
dan ve sağından kaleye atış yapar (KAYNAK, 2018, sf:47).

1.Tur: Üst köşelere
2.Tur: Alt köşelere
ÖRNEK ÇALIŞMA-2

Şekil 83

Kaleci-Blok İşbirliğini geliştirici çalışmalar(KAYNAK, 2018, sf:47).
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AÇIKLAMA:
Temel Fikir: Defans uzak köşeyi savunurken, kaleci ise yakın köşeyi savunur.
Uygulama: Defans oyuncusu önce dış taraftaki huniye, sonrasında 7m çizgisine yakın olan huniye dokunur. 
Şutörler 7m çizgisine yakın olan huniye dokunurken hareketlenir ve atışını yapar. Kaleci pozisyonunu kalenin 
ortasında almalı ve erkenden yakın köşeye hareket etmemelidir (KAYNAK, 2018, sf:47).

ÖRNEK ÇALIŞMA-3

Şekil 84

Kaleci-Blok İşbirliğini geliştirici çalışmalar(KAYNAK, 2018, sf:48).

AÇIKLAMA:
Temel Fikir: Defans uzak köşeyi, kaleci ise yakın köşeyi savunur.
Uygulama: Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya, sağ oyun kurucu tekrar orta oyun kurucuya, orta oyun ku-
rucu dışa doğru hareketlenen sol oyun kurucuya pas verir. Sol oyun kurucu kaleye atışını yapar. Aynı hareket 
diğer yönde de yapılır (KAYNAK, 2018, sf:48).

ÖRNEK ÇALIŞMA-4

Şekil 85

Kaleci-Blok İşbirliğini geliştirici çalışmalar(KAYNAK, 2018, sf:48).
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AÇIKLAMA:
Temel Fikir: Defans yakın köşeyi, kaleci ise uzak köşeyi savunur.
Uygulama: Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya, sağ oyun kurucu tekrar orta oyun kurucuya, orta oyun 
kurucu aldatma sonrası içe doğru hareketlenen sol oyun kurucuya pas verir. Sol oyun kurucu 7m çizgisini 
geçmeden kaleye atış uygular. Aynı hareket diğer yönde de yapılır (KAYNAK, 2018, sf:48).

ÖRNEK ÇALIŞMA-5

Şekil 86

Kaleci-Blok İşbirliğini geliştirici çalışmalar(KAYNAK, 2018, sf:49).

AÇIKLAMA:
Temel Fikir: Defans uzak köşeyi, kaleci ise yakın köşeyi savunur.
Uygulama: Hareket sağ kanattan başlar. Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya çapraz geçiş sonrası pas verir 
ve sol oyun kurucu şut atar. Aynı çalışma ters yönden de yapılır (KAYNAK, 2018, sf:49).

ÖRNEK ÇALIŞMA-6

Şekil 87

Kaleci-Blok İşbirliğini geliştirici çalışmalar(KAYNAK, 2018, sf:49).
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AÇIKLAMA:
Temel Fikir: Defans yakın köşeyi, kaleci ise uzak köşeyi savunur.
Uygulama: Hareket sağ kanattan başlar. Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya geçiş sonrası pas verir ve sol 
oyun kurucu şut atar. Aynı çalışma ters yönden de yapılır (KAYNAK, 2018, sf:49).

2.4.Takım Hücum Taktikleri
2.4.1. Bölge Savunmalarına Hücum
Alan savunmaları göreceli etkinlik ve basitlik adına en çok tercih edilen savunma sistemleridir. Yine de avan-
tajlarından ayrı olarak bu savunma türlerine fonksiyonel düzenlemelerinden dolayı, etkili hücum yapılabil-
mektedir. Bu savunma sistemini de oyuncunun bir pozisyonu olması ve savunacağı alanın tanımlanmış olması 
bu savunmacının özgür hareketini ve aktivitelerini sınırlar (MARCZINKA, 2016).
Bu zayıf noktalar, kombine hücum sistemleri tarafından sıkça kullanılır. Bu hücum sistemlerinin değişik modi-
fikasyonlarda çeşitli olasılıklar aracılığı ile (6:0; 5:1; 4:2; 3:3; 3:2:1) gibi temel olan savunmalarına karşı çözümler 
bulabilmektedir (MARCZINKA, 2016).

Örneğin: 
6:0 alan savunmasına karşı hücum: 
Bu durumda 3-3 veya 2-4 temel hücum taktikleri seçilmeli, katlar ve perdeleme, yuvarlanmalar aracılığı ile 
hücum organize edilmelidir.
Savunma oyuncuları başlangıç hareketlerinde sağa ve sola (yanlara) hareket ettikleri için hücum oyuncuları 
geri sahadan (oyun kurucu bölgesi) araya girmeye çalışmadan kolaylıkla hücum edebilirler. Bu yüzden oyun 
kurucular savunma duvarı üzerinden güçlü sıçrayarak direk atışlar yapabilirler (MARCZINKA, 2016, sf:267).Ör-
neğin:

Şekil 88

Bölge savunmasına ikili perde sonrası atış (MARCZINKA, 2016, sf:267).

•  Sol oyun kurucu sol kanatla çapraz yapar ve sol kanada gider. Bu hareketle 1 ve 2 numaralı savunma-
cılar meşgul edilir. 

•  Sol kanat topla hareketlenir ve pası orta oyun kurucuya verir ve hemen ardından 3 numaralı savunma-
ya perde koyar, aynı anda pivot da 4 numaralı savunmaya perde koyar.

•  Bu büyük bir momentumla gelen orta oyun kurucuya direk atış imkânını2 li perde üzerinden atma im-
kanını sağlar (MARCZINKA, 2016, sf:267).
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YÖNTEM 

Araştırma Grubunun Özellikleri 
Hentbolda 6:0 savunmaya hücum için uygulanan egzersizler hentbol süper ligi takımında oynayan 16-37 yaş 
aralığı 20 erkek sporcu ile çalışılmıştır. Egzersizler THF Spor Salonunda yapılmıştır. Katılımcılardan egzersizler 
öncesinde “BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY FORMU” doldurtularak alınmıştır.

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

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

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 Çukurçayır, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede hentbolda 6:0 savunmaya hücumun geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araş-
tırmasıdır.

BULGULAR 

A. Uzak Atış Geliştirici Egzersizler 
A 01 / Öne piston pas, pas sonrası geri çekilip hareketli top alıp atış.
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A 02 / Oyuncular orta oyun kurucu bölgesinde tek sıra sol ve sağ oyun kurucu bölgesinde birer oyuncu topla 
oyun kurucu bölgesine hareketlenip pas verilir. Pastan sonra diğer tarafa atış için hareketlenir. Top alınır ve 
atış yapılır.

A 03 / Üç oyun kurucu bölgesinde oyuncular pozisyona geçer. Sol ve sağ kanatta birer oyuncu vardır. Ka-
nattan pas alan oyun kurucu, kanat bölgesine doğru çekerek yaklaşır. Ortadaki oyuncu da aynı şekilde toplu 
oyuncuya yaklaşarak pası alır, yedi metre çizgisini geçtikten sonra terse döner ve atışa gelen oyun kurucuya 
pasını verir. Pası alan oyuncu atışa sıçrar. Yine topsuz olarak ortadaki oyuncu ile pozisyon değişip atışa gelen 
oyuncuya pasını verir. Topu alan oyuncu atışını kullanır.
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A 04 / Oyuncular pozisyonlara yerleşir. Toplu oyuncu kanat bölgesine doğru çekerek hareketlenir. Topu alan 
oyun kurucu da dip çizgiye doğru hareketlenir ve kendisine yaklaşan ortadaki oyuncuya pasını verir. Ortadaki 
oyuncu pası diğer taraftaki oyuncuya atar ve pas attığı oyuncuya doğru yaklaşarak tekrar topu alır ve atışa 
gelen ters taraftaki oyuncuya atar. Bu oyuncu da diğer taraftaki oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar ve sonra-
sında kaleye şut atılır (Ortadaki oyuncu pas alacağı oyun kurucuya yaklaşarak üçlü çapraz yaparlar).

A 05 / Oyuncular pozisyonlara yerleşir. Kanat pası oyun kurucuya verir. Oyun kurucu kanat bölgesine doğru 
çeker ve kendisine yaklaşan ortadaki oyuncuya pasını verir. Ortadaki oyuncu aldığı topla hareketlenir tip 
yapar ve sonrasında diğer taraftaki oyuncu ile çapraz yapar. Topu alan oyuncu atış için gelen diğer oyun kuru-
cuya pasını atar. Sonrasında topu alan oyuncu şutunu atar (Çapraz sonrası topu alan oyuncu da şut atabilir).
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A 06 / Oyuncular pozisyonlara yerleşir. Oyun kurucu kanat bölgesine doğru çeker. Kendi bölgesine yakın gelen 
ortadaki oyuncuya pasını verir. Ortadaki oyuncu aldığı topla diğer tarafa hareketlenir. Tip sonrası hareketi 
devam ettirir ve diğer oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar. Topu alan oyuncu da tip yapar ve diğer taraftaki 
oyuncu ile çapraz yapar. Çapraz sonrası şut veya pasla yükleme devam eder (Çaprazlar sonrası şut atılabilir).

A 07 / Oyuncular oyun kurucu bölgesinde ve pivot pozisyonunda kanat savunmacıları hariç diğer savunmacılar 
yerleştirilir. Oyun kurucu kenar çizgiye doğru çeker ortadaki oyuncu da pası verecek oyuncuya yaklaşıp pası 
alır ve diğer oyun kurucuya doğru hareketlenir. 7 metre çizgisini geçtikten sonra döner ve geldiği yönden atışa 
gelen oyuncuya pasını verir. Topu alan oyuncu şutunu atar veya şuta gelen diğer taraftaki oyuncuya verir, o 
oyuncu şutunu atar (İlk atışa giden oyuncu pivotla perde devrilmede oynayabilir).
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A 08 / Hücum oyuncuları pozisyonlara geçer. 6:0 savunma vardır. Toplu oyuncu yine dip çizgiye doğru çekerek 
hücumu başlatır. Ortadaki oyuncu toplu oyuncuya yaklaşarak topu alır ve diğer bölgedeki oyuncuya doğru tip 
sonrası çapraz yapar. Topu alan oyuncu diğer taraftaki oyuncuya tip sonrası çapraza gider. Çapraz sonrası 
topu alan oyuncu şut atar veya yüklemeyi devam ettirir(Oyuncular her zaman oyunu açmalı, oyun kurucular 
kenar çizgilere yakın olmalı, çaprazlar sonrası şut pozisyonu var ise kullanılmalı).

A 09 / Oyuncular hücuma ve 6:0 savunmaya yerleşirler. Toplu oyuncu kenar ve dip çizgiye doğru çeker ve pası 
kendisine yaklaşan ortaya verir. Orta aldığı topu diğer oyun kurucuya verir ve topsuz olarak pası aldığı oyun-
cunun bölgesine hareketlenir. Pası veren oyuncu da ortaya gelirken pası alır ortada aldığı topla savunmanın 
üzerine gider. Tip sonrası gittiği taraftaki oyuncuyla çapraz yapar. Çapraz sonrası şut atılır veya yükleme 
devam eder (8 çizerek hücum).
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A 10 / Oyun kurucu kenar çizgide kanat dip çizgisine çeker. Oyun kurucuya aynı şekilde yaklaşıp gelen ortaya 
pası verir. Pası alan orta 7m çizgisini geçtikten sonra terse döner ve atışa gelen oyuncuya pasını verir. Topu 
alan oyuncu şut veya diğer oyun kurucuyla çapraz yapar.

A 11 / Şut çalışması; Toplar kanatta ortadaki oyuncu toplu taraftaki oyun kurucuya yaklaşarak topu alır diğer 
taraftaki oyun kurucuya çapraza gideri. Çapraz sonrası topu alan oyun kurucu diğer oyun kurucu ile tekrar 
çapraz yapar ve çapraz sonrası şut atılır (Her iki bölgeden ara vermeden atış yapılır).
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B. Çizgi Oyuncularına Pozisyon Yaratıcı Egzersizler 

B 01 / Oyun kurucu ortadaki oyuncuya pasını verir. Ortadaki oyuncu topu attığı tarafın tersine giderek topsuz 
yer değişir. Topun gittiği taraftaki kanat oyun kurucudan aldığı topla kata başlar ve ortaya topsuz değişmeye 
gelmiş oyuncuya pasını verir. Kata devam eder. Topu alan oyuncu 2 ve 3 nolu savunmacılar üzerine atışa gider 
şutunu atar veya çapraz geçiş sonrası yükleme devam eder (8 çizerek hücumda kanat katı).

B 02 / Ortadaki oyuncu pasını atıp çift pivot pozisyonuna girer. Pası alan oyun kurucu karşısındaki pivotla al 
ver yapar ve diğer taraftan atışa gelen oyuncuya pasını verir. Topu alan oyuncu şutunu atar veya tip sonrası 
gittiği taraftaki kanat oyuncusu ile çapraz geçiş yapar. Çapraz sonrası şut veya yükleme yapılır.
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B 03 / Oyun kurucu çekerek ortaya pas verir. Orta ters tarafa doğru çekerek kendi bölgesine gelmiş oyun 
kurucuya pasını verir. Kanat bir pozisyon kayarak oyun kurucu bölgesine gelir ve oyun kurucu bölgesinden 
yüklemeyi başlatır. Top ortaya gelince oyun kurucu pozisyonunda olan orta oyun kurucu 1 ile 2 nolu savun-
maların arasına girer. Aynı bölgedeki oyun kurucu da kata giren oyuncunun üzerinden atışını kullanır veya bir 
numaralı kanat yardıma gelmişse, kanada pas verir.

B 04 / 3 top ile çalışma; 3 top orta oyun kurucuda. Çizgide pivot var. 1. Top pivot pozisyonuna atılır. 2. Top 
ortadaki oyuncunun tam karşısındaki oyuncuyla pas verilir. 3. Top, 2. Topu alan oyuncuyla al ver yapılır. 1. Top, 
oyuncu al ver sonrası terse doğru çekerek oyun kurucuya pasını verir. Oyun kurucu aldığı topla ortaya doğru 
yaklaşırken, kendi pozisyonuna yükselen pivota pasını verir. Oyun kurucu ve ortadaki oyuncu topsuz yer deği-
şir ve oyun kurucu pozisyonuna gelmiş orta oyuncu pivota tekrar inen pivotla al ver yapar ve pivot atışını kul-
lanır. 2. Top ortadaki top oyun kurucu bölgesine gelmiş orta oyun kurucuya verilir. Oyun kurucu bölgesindeki 
orta oyun kurucu ortadaki oyuncuyla çaprazla yer değişir ve topu alan orta oyun kurucu atışa gelen oyun ku-
rucuya pasını veri atış yaptırır. 3. Top pivot pozisyonundan aldığı topla çekerek ters taraftaki kanata pas verir 
ve kanat şut çeker (Orta oyun kurucu; pivota oyun kurucuya ve kanada akışkanlığı kesmeden atış yaptırıyor).
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B 05 / Oyun kurucu kanatla çapraz yapar. Kanat çapraz sırasında aldığı topu orta oyun kurucuya atar ve ye-
rine döner. Orta kanattan aldığı topla diğer taraftaki oyuncuya çapraza gider, çapraz sonrası şut veya diğer 
taraftaki oyun kurucuya pas. Oyun kurucu şut veya pivota ya da kanada pas verir.

B 06 / Orta oyun kurucunun pası ile oyun kurucu büyük çapraz için hareketlenir ve diğer taraftan oyun kurucu 
ile çapraz yapar. Çapraz sonrası atış veya yükleme devam eder. Pivot ve kanatla veya düz dalma ile pozisyon 
sonlandırılır (Büyük çapraz).
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B 07 / Orta oyun kurucu pivot çaprazı yapar. Pivot topu taşıdığı taraftaki oyun kurucuya verir. Boşalmış olan 
orta oyun kurucu pozisyonuna atış için gelen oyun kurucuya verilir ve ortadan atış yapılır (Pivot çaprazı).

B 08 / Sol kanat sol oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu ters yükleme orta pası verir vermez sağ kanat 
başlar yüklemeye ve ortaya gelince tekrar ters yükleme ve kanat atışı.
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B 09 / Sol oyun kurucu sol kanat çaprazı yapar. Sol kanat orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu 
sol oyun kurucuyla çapraz yapar ve sol oyun kurucu şut biter bitmez ters tarafta aynısı devamında sol oyun 
kurucu şut atmaz, pivotla perde devrilme oynar.

B 10 / 3 top ile çalışma, sol kanattan yükleme başlar. 1. Top sağ kanada kadar gider, sağ oyun kurucu pivottan 
2. Topu alarak yüklemeyi devam ettirir. Sol kanada kadar gider. Sol oyun kurucu sol kanada pası verdikten 
sonra pivottan aldığı 3. Top ile yüklemeyi devam ettirir.
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C. Savunmadaki Pozisyon Değişimindeki Hataları Değerlendirici Egzersizler 

C 01 / Tek top, oyuncular sol oyun kurucu ve sağ oyun kurucu bölgesinde ikiyi ayrılırlar. Ortada çapraz geçiş 
yaparlar. Çapraz geçiş sonrası savunma kayması yaparak diğer taraftaki grubun arkasına sıraya geçerler.

C 02 / Tek top, oyuncular kanattan yükselerek çapraz geçiş yaparlar.
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C 03/ Oyuncular orta oyun kurucu bölgesinde arka arkaya dizilirler. En öndeki oyuncu topla sol oyun kurucu 
bölgesine açılır. 2. Sıradaki oyuncu sağ oyun kurucu bölgesine açılarak pas yapar. Pası yapan oyuncular sıra-
nın arkasına geçer.

C 04 / Tek top, oyuncular ortada tek sıra. Sol oyun kurucu bölgesinde ve sağ oyun kurucu bölgesinde birer 
oyuncu bulunur. Ortadaki oyuncu sol oyun kurucuya çapraza gider. Sol oyun kurucu çapraz sonrası topu or-
tadaki oyuncuya verir ve sıranın arkasına geçer. Ortadaki oyuncu sağ oyun kurucuya çapraza gider, ortadan 
çapraza giden oyuncular sağ ve sol oyun kurucu bölgesinden çapraza gelecek oyuncu pozisyonuna geçerler.



154

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

C 05 / Orta oyun kurucu bölgesinde oyuncular tek sıra dizilirler. Sırası gelen boş olan oyun kurucu bölgesine 
gelerek pas yapar. Pası yapan sıranın arkasına geçer.

C 06 / 3 top ile pas çalışması; Sol ve sağ oyun kurucu bölgesinde grup ikiye ayrılır. Sol ve sağ kanat bölgele-
rinde toplu birer oyuncu vardır. Oyuncular 1 top ile piston sonrası pas ve pas sonrası kanattaki oyuncuyla pas 
yaparlar ve kendi gruplarının arkasına sıraya geçerler.
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C 07 / Oyuncular sol ve sağ oyun kurucu bölgesinde sol ve sağ kanatta birer oyuncu. 3 top ile çalışılan bu 
egzersizde, sol oyun kurucu topsuz aldatma sonrası üç adımını kullanır tip yapar. Diğer 3 adımını kullanır. Sağ 
oyun kurucu ile çapraz yapar devamında da sağ kanatla pas alışverişi yapar.

C 08 / Sol oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas verir, sağ oyun kurucu kendisine koşarak gelen sol oyun kuru-
cuya tekrar pas verir. Sol oyun kurucu sağ oyun kurucuyla çapraz yapar. Sağ oyun kurucu sol oyun kurucuya 
pas verir. Sol oyun kurucu tekrar sağ oyun kurucuya pas verir. Sağ oyun kurucu, sol oyun kurucuyla çapraz 
yapar. Çapraz sonrası kanatlarla pas yapar. Pası yapan oyuncu sıranın arkasına geçer.
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C 09 / 3 top ile yapılan pas çalışması; grup ikiye ayrılır. Sol ve sağ kanat bölgelerinde toplu birer oyuncu bulu-
nur. Piston hareketi sonrası pas yapılır. Pası yapan oyuncu kanat pozisyonundaki oyuncu ile de pas yapar ve 
sıranın arkasına geçer.

C 10 / Grup ikiye ayrılır, sol ve sağ kanat bölgelerinde birer oyuncu bulunur. Toplu oyuncu kendi bölgesinden 
hareketlenerek sıçrayarak topu ters taraftaki kanat oyuncusuna atar. Kanat oyuncusu aldığı pası tekrar ha-
reketinde ortaya gelmiş oyuncuya tekrar atar. Topu alan oyuncu diğer taraftaki oyuncu ile çapraz geçiş yapıp 
sıranın arkasına geçer.
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C 11 / Oyuncular sol kanat sol oyun kurucu, sağ kanat, sağ oyun kurucu bölgesine geçerler. Top kanar oyun-
cusunda kanat oyuncusu dip çizgiye doğru topu çeker ve pasını verir. Pası alan oyun kurucu da kanada doğru 
çekerek iner. Geri tip yaparak bölgesine tekrar çekilir ve ters taraftaki kanada pasını atar ve ortaya doğru 
hareketlenir. Kanattan verdiği pası geri alır ve diğer taraftaki oyuncu ile çapraz geçiş yapıp sıranın arkasına 
geçer (Oyuncu harekete başlamadan önce topsuz aldatma yapar).

C 12 / Oyuncular sol kanat sol oyun kurucu sağ kanat sağ oyun kurucu bölgesindedir. Top oyun kurucu böl-
gesindeki oyuncudadır. Topla piston hareketi sonrası sıçrayarak ters taraftaki kanat oyuncusuna pasını atar. 
Ortaya hareketlenir ve pas attığı kanattan topu geri alır ve diğer taraftaki oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar 
ve sıranın arkasına geçer. Kanat bölgesindeki oyuncular pası geri verdikten sonra karşı kanada geçer.
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C 13 / Oyun kurucu kanat çaprazı; çapraz yapılan tarafa yaklaşan ortadaki oyuncuya pas. Aldığı pasla tip yapıp 
sonrasında diğer taraftaki oyuncuyla çapraz geçiş yapılır. Topu alan oyuncu çapraz sonrası atış pozisyonuna 
gelen oyuncuya pas ve şut.

C 14 / Şut çalışması: Toplar kanatta kanat oyun kurucuya pas. Oyun kurucu ortaya pas, orta diğer oyun ku-
rucuya çapraz ve 3 nolu savunmaya perde. Topu alan oyun kurucu perde üzerinden şut(Her iki bölgeden ara 
vermeden atış yapılır).
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D. Savunma Kaleci İşbirliğine Karşı Egzersizler 

D 01 / 4m çizgisinde duran bir savunma oyuncusu vardır. Oyuncular ya da antrenör bu defans oyuncusunun 
solundan ve sağından kaleye atış yapar.

D 02 / Defans oyuncusu önce dış taraftaki huniye, sonrasında 7m çizgisine yakın olan huniye dokunur. Şu-
törler 7m çizgisine yakın olan huniye dokunurken hareketlenir ve atışını yapar. Kaleci pozisyonunu kalenin 
ortasında almalı ve erkenden yakın köşeye hareket etmemelidir.
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D 03 / Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya, sağ oyun kurucu tekrar orta oyun kurucuya, orta oyun kurucu 
dışa doğru hareketlenen sol oyun kurucuya pas verir. Sol oyun kurucu kaleye atışını yapar. Aynı hareket diğer 
yönde de yapılır.

D 04 / Orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya, sağ oyun kurucu tekrar orta oyun kurucuya, orta oyun kurucu 
aldatma sonrası içe doğru hareketlenen sol oyun kurucuya pas verir. Sol oyun kurucu 7m çizgisini geçmeden 
kaleye atış uygular. Aynı hareket diğer yönde de yapılır.
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D 05 / Hareket sağ kanattan başlar. Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya çapraz geçiş sonrası pas verir ve sol 
oyun kurucu şut atar. Aynı çalışma ters yönden de yapılır.

D 06 / Hareket sağ kanattan başlar. Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya geçiş sonrası pas verir ve sol oyun 
kurucu şut atar. Aynı çalışma ters yönden de yapılır.

E. Katı 6:0 Savunmaya Uygulanabilecek Set Oyunları 

E 01/ Orta oyun kurucu pasını verir ve pas vermediği bölgedeki oyuncuyla topsuz yer değiştirir. Pası alan 
oyuncu karşısındaki 2 nolu savunma ile birebir oynar ve ortaya gelen diğer oyun kurucu ile çapraz yapar. Oyun 
kurucu şut veya kanatla çapraz sonrası yükleme ve ters kanattan atış.
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E 02 / Orta oyun kurucu oyun kurucuya pasını verir ve pas vermediği taraftaki oyun kurucu ile topsuz yer de-
ğişirler. Top ortaya tekrar geldiğinde pozisyonu değişmiş olan orta oyun kurucu büyük çapraza başlar ve diğer 
taraftaki oyun kurucu ile çapraz geçiş ve sonrasına şut veya yükleme devam ettirilir (8 sonrası büyük çapraz)

E 03 / Orta oyun kurucu pivot çaprazı yapar ve topsuz yer değişilir. Top ortaya tekrar geldiğinde oyun kurucu 
bölgesine gelmiş olan orta oyun kurucudan büyük çapraz başlar ve büyük çapraz sonrası diğer taraftaki oyun 
kurucuyla çapraz geçiş yapılır ve şut veya yükleme devam edilir (Pivot çaprazı sonrası büyük çapraz)
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E 04 / Kanat oyuncusu topla hareketlenir, oyun kurucuya pas ve oyun kurucunun dışından çapraz, ortaya pas 
ve sonrasında çapraz ve orta çapraz sonrası 2 ve 3 nolu savunmanın arasına oynar ve iki numaraya oyun ku-
rucuya çapraz yaptıktan sonra perde yapar. Oyun kurucu çapraz sonrası şut veya yükleme (Kanadın çaprazlı 
seti)

E 05 / Orta oyun kurucu yüksekten kata gelen kanat oyuncusuna pasını verir pasın tersi istikametindeki 
oyuncu ile topsuz pozisyon değişir. Değişme sonrası ortaya gelmiş olan oyun kurucu kat eden kanattan aldığı 
topla iki numaralı savunmanın üzerine atışa gider. Atış varsa yapar yoksa oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar 
ve çapraz sonrası şut veya terse yükleme yapılır.
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E 06 / Oyun kurucu kanatla çapraz yapar ve kanat topu ortaya verir. Orta oyun kurucu ters tarafa çapraza 
gider gibi yapıp terse dönerek büyük çaprazı başlatır. Büyük çapraz esnasında şut atabilir veya diğer oyun 
kurucuyla çapraz geniş yapılıp, savunmasına perde yapılarak şut atması sağlanır veya yükleme devam eder.

E 07 / Orta oyun kurucu oyun kurucuya pas verir ve sonrasında topsuz yer değişir. Oyun kurucu bölgesine 
gelmiş orta oyun kurucu kanattan aldığı topla 2 ve 3 nolu savunmaların arasına yüklemeyi başlatır. Top diğer 
oyun kurucuya geldiğinde kanat çaprazı ile terse yükleme yapılır.
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E 08 / Orta oyun kurucu oyun kurucu ile topsuz yer değişir. Kanattan alınan top ile oyun kurucu bölgesine gel-
miş orta oyun kurucu 2 ve 3 nolu savunmaların arasına yüklenerek yüklemeye başlar. Top ortadaki oyuncuya 
geldiğinde kanattaki oyuncuyla çapraz geçiş yapılıp yükleme terse devam ettirilir.

E 09 / Orta oyun kurucu sol kanada doğru çapraza gider sol kanada çaprazdan atış yapacakmış gibi gelir boş 
geçer ve kata devam eder. Orta oyun kurucu atışa gelen sol oyun kurucuya pası verir ve 2 nolu savunmaya 
perde yapar. Pivot ise 3 nolu savunmaya perde ve sol oyun kurucu şutunu atar.
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E 10 / Orta oyun kurucu sol kanada çapraza gider solkanat çapraz sonrası sol oyun kurucuya pasını verir 
ve yerine döner. Sol oyun kurucu aldığı topla sağ kanada çapraza gider. Sağ kanat çapraz sonrası sağ oyun 
kurucuya pas verir ve yükleme devam eder.

E 11 / Ortadaki oyuncu kat eden kanata pasını verir. Pas sonrası oyun kurucu ile topsuz yer değişir. Topu alan 
kanat, ortaya doğru koşarak atışa gelen oyun kurucuya pası verecekmiş gibi yapar ve oyun kurucu bölgesine 
gelmiş olan orta oyun kurucuya pasını atar. Pastan sonra 1 saniye bekler ve 2 ile 3 nolu savunmaların arasına 
koşar. Pivot perdesinden yararlanarak oyun kurucu bölgesine gelmiş orta oyun kurucudan pasını alır ve atışını 
yapar.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Günümüz modern hentbolunun üst düzey organizasyonları olan, Olimpiyatlar, Kıta Şampiyonaları ve üst ka-
tegori kulüp şampiyonalarına bakıldığında, en çok tercih edilen bölge savunması olarak 6:0 savunma, dikkat 
çekmektedir. Bu sebeple gerek agresif, gerekse de katı (Katolik 6:0) duvar savunması olarak bilinen bu tür 
savunmalara karşı geliştirilmesi gereken takım hücum taktikleri, antrenörlerin planlamalarında önemli yer 
tutmaktadır.

Genel olarak çizgiyi kontrol altına alıp, uzak atışlara kaleci-blok anlaşması ile karşılık vermeye çalışan 6:0 
savunma mantalitesi, her ne kadar uluslararası alanda çizgi oyuncularının (özellikle pivot oyuncuları) maç 
etkinlikleri artsa da, yine de tercih sebebi olmaktadır. Hücum organizasyonlarının, takımlara adaptasyonu için, 
öncelikle her bölgede oynayan oyuncuların, tehdit unsuru olması gerekmektedir. Bu aşamada da oyuncuların, 
bireysel hücum tekniklerini (farklı kale atışları, farklı aldatmalar ve oyun görüşü) alt yapıdan itibaren optimal 
olarak beceri haline dönüştürmeleri gerekmektedir.

Takım hücum taktikleri, gruba antrene edilirken öncelikle, 6:0 savunmanın dezavantajlarına yönelik hücum 
silahları, mental olarak sporculara aktarılmalıdır. Rakibin savunmasının güçlü ve zayıf yönlerinin bilincinde 
olan oyuncular, bireysel hücum becerilerini, takım ya da grup taktikleriyle birleştirdiklerinde, optimal sonuca 
yaklaşacaklardır. Bu aşamada, gerek grup gerekse de takım hücum taktiklerinde disiplin çok önemli olduğu 
gibi, aynı zamanda da sporcuların yaratıcılıklarını ve oyun görüşlerini geliştirecek egzersizler, aşamalı olarak 
basamaklı şekilde çalıştırılmalıdır. Fiziksel ve motorik özelliklerin de önemli katkı sağlayacağı taktik kurgular, 
takımların kimyalarına uygun oyun setleri ile kombine edilerek hücumu çeşitlendirip güçlendirecektir.
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Hentbolda Bölge Savunmasına Karşı Takım Hücum Taktikleri

ÖZET 

Hentbolun son yıllarda gösterdiği gelişim ve değişimlerin en başında oyun hızındaki temponun artışı olduğu 
herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu değişim, oyuncuların savunma ve hücum aksiyonlarında daha hızlı 
karar vermelerini zorunlu kılmaktadır. Oyuncuların fiziksel değerlerindeki artışla birlikte savunma özellikleri 
ve becerileri de değişmiştir. Bu çalışmanın amacı; bölge savunmalarının analizi, güçlü ve zayıf yanlarının 
tespiti ve bu tespit sonrasında optimal hücum taktiklerinin belirlenerek sahaya aktarılmasının aşamalı şe-
kilde sağlanmasıdır. Araştırma grubu, 17-34 yaş aralığında 2018-2019 Türkiye Süper Ligi’nde oynayan 17 erkek 
hentbolcudan oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculara, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onam 
formu verilmiştir. Hentbolda bölge savunmasına karşı hücum taktiklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan bu 
çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru olacak şekilde uy-
gun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. 6:0, 5:1, 3:2:1 ve kombine savunmalara 
(5:0+1, 4:0+2) karşı hücum taktiklerini geliştirmek için uygulanabilecek 27 egzersiz, kuramsal olarak anlatılmış 
ve görsel olarak sunulmuştur. Son olarak, farklı bölge savunmalarına karşı oluşturulacak takım taktikleri gru-
ba uygulatılırken, tüm pozisyonlarda oynayacak sporcuların taktik içerisindeki sorumlulukları da basamaklı 
şekilde antrene edilerek öğretilmelidir. Bu sorumluluklar anlatılıp uygulatılırken, sporcularda yaratıcılığın da 
kaybedilmemesi hususu göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Hücum Taktikleri.

Team Offense Tactics Against Zone Defense in Team Handball

ABSTRACT

It is accepted by everyone that increase of tempo in the game speed is the most important change in hand-
ball’s development in recent years. As a result of this change, it has become necessary that both in attack 
and defense, players should decide on their actions faster. The increase in players’ physical values has led 
to changes in defense features and skills. The purpose of this study is to the analyze the zone defenses, 
detect weaknesses and strengths, determine the optimal attack tactics after this detection and to perform 
them on the field gradually. The sample group consisted of 17 male handball players, in the age range of 17-34 
years who are playing in 2018-2019 Turkish Super League. The informed consent form was obtained from the 
players, participating in the exercises, prior to the training sessions. Being conducted to enhance attacking 
tactics against zone defense in handball, the present study was an action research for configurating proper 
exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered during the game. 27 ex-
ercises, which can be performed to develop attacking tactics against 6:0, 5:1, 3:2:1 and combined defenses 
(5:0+1, 4:0+2) were explained theoretically and presented visually. Lastly, as the team tactics, which are de-
veloped against different zone defenses, are performed by the group, every player in each position is trained 
about their responsibilities inside the tactic, in stages. The importance of creativity of players should not be 
ignored as their responsibilities are being told and performed.

Keywords: Team Handball, Offense Tactics.
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GİRİŞ
Bütün takım sporlarında ortaya konan oyun anlayışı ve bunun sahaya ve sonuca yansıması branşın dinamik-
leri, antrenör felsefesi ve oyun kurallarını doğrudan etkilenmektedir. Buna bağlı olarak oyuncuların teknik be-
cerilerinin ve taktik anlayışlarının özel bir şekilde geliştirilmesi, her takımın kendine özgü hücum ve savunma 
anlayışının ortaya çıkmasına neden olur. Bir takımın oyun anlayışı, o takımın oyun stratejisinin uygulamaya 
ne ölçüde yansıtılmış olduğunun doğal bir sonucu olup, oyuncuların fiziksel güç, psikolojik, teknik ve taktik 
özelliklerinin bir araya gelmesinden oluşan karmaşık bir yapının ürünüdür. Bir takımın hentbol oyun anlayışını 
savunma ve hücum taktiklerinde yaptıkları seçimleri belirler.   

Takım hücum taktiklerinin seçiminde etken olan birçok unsur vardır. Bunlar; rakip takım oyuncularının fiziksel 
özellikleri, savunma taktik anlayışları, rakip takımın kondisyonel özellikleri gibi etkenlerle birlikte, kendi takım 
oyuncularımızın teknik ve fiziksel kapasite ve özellikleri de göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekir. 
Çalışmanın içerisinde bu değişkenlerin detaylı ve karşılaştırmalı açıklamaları yer alacaktır.   

Hentbolun son yıllarda gösterdiği gelişim ve değişimlerin en başında oyun hızındaki temponun artışı olduğu 
herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu değişim, oyuncularımızın savunma ve hücum aksiyonlarında daha 
hızlı karar vermelerini zorunlu kılmaktadır. Bunun gelişimi için ise neyi, niçin yaptıklarının ve nasıl yapacakla-
rının çok iyi anlatılması gerekmektedir. Bu teorik bilginin sahaya doğru eylem olarak yansıyabilmesi için de 
amaca yönelik doğru çalışmaların ve etkin yöntemlerin antrenmanlarda oyunculara uygulatılması zorunlu-
dur.   

Oyuncuların fiziksel değerlerindeki (boy, kilo, kuvvet, kondisyon, motorik özellikler vb.) artışla birlikte savunma 
özellikleri ve becerileri de değişmiştir. Dolayısıyla grup hücum taktikleri belirlenirken hücumun karşılaşacağı 
savunmaların analizi, güçlü ve zayıf yanlarının tespitinin yapılması kaçınılmazdır.   Bu çalışmanın içeriğindeki 
egzersizler, yukarıda değinilen prensipler çerçevesinde seçilmiştir.
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1.BÖLGE SAVUNMALARI UYGULAMA FARKLILIKLARI VE ÖZELLİKLERİ 

1.1. 3:2:1 SAVUNMA
Bu savunma türü günümüz hücum anlayışı karşısında etkili savunma ihtimallerini içeren modern ve saldırgan 
bir alan savunması biçimidir. Farklı hücüm sistemleri karşısında esnek bir biçimde uyarlanabilir. Ayrıca yapısı 
ve işlevsel yöntemi sayesinde her türlü alan savunması oluşumunda kolaylıkla kullanılabilir (MARCZINKA, 2017, 
S.343).

Bu oluşumda oyuncular temel savunma oyuncularının pratik bir konumda olduğu kapalı bir çember sistemi 
oluştururlar. Üç savunma oyuncusu gol çizgisinde yerlerini alır, iki takım arkadaşı onların biraz önünde durur 
ve bir oyuncu da hep birlikte piramit şekli oluşturacakları biçimde kale sahası önünde yerlerini alırlar (MARC-
ZINKA, 2017, S.343).

Şekil 1- 3:2:1 Savunma Dizilişi (MARCZINKA, 2017,S.343)

• Kale sahası önündeki oyuncular yanlara hareketlerle pivotun ve kanat oyuncularının aksiyonunu engel-
lemeye çalışır (MARCZINKA, 2017,S.344).

• Onların önünde iki savunmacı dikey ve yana hareketle oyun kurucuların koordinasyonunu bozmakta; 
ileri atakları, pivota pasları ve kendi alanlarındaki koşmakta olan hücum oyuncularını engellemektedir 
(MARCZINKA, 2017,S.344).

• En uçtaki savunma oyuncusu, paslaşmayı her an hareketli bir biçimde takip ederek hücum organi-
zasyonunu bozmaya, orta oyun kurucuyu devre dışı bırakmaya ve mümkünse top çalmaya odaklanır 
(MARCZINKA, 2017,S.344).
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1.1.1. 3:2:1 Savunmanın Avantajları  

• Saldırgan olması.
• Derinlik açısından iyi bölünmüş olması.
• Her oyuncunun savunma görevlerinin iyi tanımlanabilir olması.
• Sayı kazanılması bakımından riskli olan bölgede elinde top olan hücum oyuncusunun her zaman iki 

oyuncu tarafından savunulabilmesi (MARCZINKA, 2017, S.344).
• Hızlı hücum çıkışı daha efektiftir.
• Diğer savunma türlerine geçiş daha ekonomik ve kolaydır (SEVİM, 2010, S:….).

1.1.2 3:2:1 Savunmanın Dezavantajları  

• Farklı savunma hareketleri gerektirmesi.
• Fazla enerji gerektiren yüksek hareketlilik etkin olabilmesi.
• Kanatların ve pivotun etkili olabilmesi.
• Kendinden emin, öngörüsü yüksek problem çözme ve alan yönetme becerileri gelişmiş oyunculara 

ihtiyaç vardır (MARCZINKA, 2017, S.344).

1.2. 5:1 SAVUNMA

5:1 alan savunma sistemi ortadan gelen şutlara karşı daha güvenli ve efektiftir. 4:2,3:3, 3:2:1 formatlarına efek-
tif bir geçiş sağlayabilir. Farklı hücum sistemlerine uyum sağlamasının yanında hızlı hücum için avantajlı bir 
pozisyon sağlar. İki pivotlu oyuna ve etkili sağ-sol oyun kuruculara karşı aksayabilir (MARCZINKA, 2017, S.341).

Bu savunmanın temel konsepti, bir oyuncuyu savunma hattının önüne çıkarıp hücumun odaklandığı bölgedeki 
savunma verimini arttırmaktır. Bu yöntemle alan savunmacılarının sayısı düşer ve her oyuncu biraz daha 
fazla alan savunmak zorunda kalır. Ancak ilerideki savunma oyuncusu hücum denemelerini daha başlangıçta 
büyük oranda bozar ve alan savunması yapan oyuncuların işini kolaylaştırır (MARCZINKA, 2017, S.341).

Şekil 2 - 5:1 Savunma Dizilişi  (MARCZINKA, 2017, S.341)
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• Ortadaki üç savunma oyuncusu savunmanın bel kemiğidir. Hücumun şutlarını koordine bir şekilde en-
gellemelidir (MARCZINKA, 2017, S.341).

• Ön savunma ana savunma hattıyla bağlantılıdır. Direk şut ve düz dalmaları engellemesinin yanı sıra hü-
cum oyuncularını devamlı rahatsız ederek koordinelerini bozar ve paslaşmalarını engeller (MARCZINKA, 
2017, S.341).

• Bu savunmanın etkin oluşu orta üç savunmacının koordineli iş yapabilmesi ve ön savunmanın pratik ve 
yararlı aktivitesi ile ortaya çıkar.

1.2.1. 5:1 Savunmanın Avantajları
• Öne çıkmış bir oyuncuya rağmen savunma kapalıdır (SEVİM, 2010, S.183).
• Öndeki savunma rakibin hücum düzenini önemli ölçüde rahatsız eder (SEVİM, 2010, S.183).
• Bu savunma sisteminden diğer savunma dizilişlerine geçmek kolaydır.
• Ön savunma oyuncusuna zaman zaman özel görevler verilebilir (ÇELİKSOY,2017,S.126).

1.2.2 5:1 Savunmanın Dezavantajları
• Bir oyuncunun öne çekilmesi nedeni ile rakip takım oyunu ters tarafa aktararak çoklukta hücuma eri-

şebilir (SEVİM, 2010,S.253).
• Kale sahası önündeki savunma oyuncularının sıklığı azaldığı için düz dalmalar olabilir.

1.3. 6:0 SAVUNMA
Basitliğinden ve başarısından ötürü en çok kullanılan alan savunması formudur. Alan savunmalarının temeli 
olarak kabul edilebilir. Hentbolun gelişimi bu pratik ve ekonomik savunma şeklinin oluşmasında teşvikte bu-
lunmuştur. Tüm hücum sistemleri karşısında göreceli bir başarı sağlar ve esnek uygulanabilirliği sayesinde 
diğer savunma fonksiyonlarına en düzgün geçişi sağlar (MARCZINKA, 2017, S.340).

Şekil 3- 6:0 Savunma Dizilişi (MARCZINKA, 2017, S.340)
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• 6 savunma oyuncusu kendilerini kale sahası önünde konumlandırarak bir savunma duvarı oluşturur.
• Orta savunmaların görevi (2-3-3-2) oyun kurucuları ve pivotu etkisizleştirmektir.
• Dış savunmacıların görevi ise kanat aktivitelerinin önüne geçip, onların düz dalma veya içeriye koşma 

denemelerini engellemektir (MARCZINKA, 2017, S.341).
• Savunma oyuncuları, savunmanın grup taktik işlevlerini kullanarak savunma aktivitelerini gerçekleştirir.

1.3.1. 6:0 Savunmanın Avantajları  
• Kapalı bir savunma sistemi olması nedeniyle savunma boşluk olmaz (SEVİM 2010, S.173).
• Temel diziliş olması nedeniyle, rakibin aksiyonları en iyi ve etkili biçimde kontrol edilebilir (ÇELİKSOY, 

2017, S.122).
• Adam değiştirme uygulaması etkili ve kolaydır.
Topun olduğu yerde savunmanın yoğunlaşması kolaydır.
• Bu dizilişten kolaylıkla diğer savunma sistemlerine geçilebilir.
• Etkili kanat ve pivot oyuncusuna sahip takımlara karşı etkilidir (SEVİM, 2010, S.173).

1.3.2. 6:0 Savunmanın Dezavantajları
• Bu tür savunmaya karşı oyun kurmak kolaydır (ÇELİKSOY, 2017, S.122).
• Hücum oyuncuları her an dışarıdan atış uygulayabilir.
• Savunmada kayma adımı (öne-geriye, sağa-sola) iyi uygulanmazsa her an gol yenebilir.
• Oyuncular arasındaki anlaşma oldukça zordur (SEVİM, 2017, S.173).

1.4. 5:0+1 ve 4:0+2 SAVUNMALARI
Bu yaygın ve efektif kombine savunma formu son derece iyi oyun kurucuya sahip takımlara karşı kullanmak 
en iyisidir (MARCZINKA, 2017,S.346).

5:0+1 formasyonunda bir savunma oyuncusu belir bir hücum oyuncusunu hedeflerken, beş savunma oyun-
cusu kale sahasının önüne dizilir. Alan savunmacıları, bu savunmayı önemli kılmak için, iyi bir işbirliği ile hem 
genişlik hem de derinlik anlamında dar bir savunma duvarı oluşturarak arkalarına geçmeye çalışan hücum 
oyuncularını engellemelidir; bu nedenle orta ve dış  savunmacılar kale sahası çizgisinde kalırken iki numaralar 
aktivitelerini biraz daha yükseğe taşır. Öne çıkan oyuncunun görevi ise, etkili olan hücum oyuncusunu tehlikeli 
alandan uzak tutmaktır.
Bunu yaparak, sadece olduğu yerde bulunarak dolaylı yoldan savunmanın etki alanını arttırmış olur. Etkili ön 
savunma oyuncusu bazen sadece bu yoldan hücum oyuncularının dikkatlerini önemli ölçüde dağıtıp anlık 
planlarını değiştirmeye zorlayabilir (MARCZINKA, 2017, S.346).

Şekil 4 - 5:0+1 Savunma Dizilişi (MARCZINKA, 2017, S.346)
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• 4:0+2 kombine savunma formu genelde son derece iyi iki oyun kurucuya sahip takımlara karşı kullanılır 
(MARCZINKA, 2017, S.347).

• 4:0+2 dizilişinde dört oyuncu kale sahası önünde yer alırken, diğer iki savunmacı etkili iki hücum oyun-
cusunu hedefler. Kale sahası önündeki oyuncuların sayısının azalmasından dolayı daha büyük sorum-
luluk paylaşır, böylece dizilim daha fazla aktivite, daha fazla işbirliği, uyum ve taktik anlayış gerektirir. 
Savunmanın sıklığı azaldığı için, hücum oyuncuları büyük oranda düz dalma olanağına sahip olur.

• Bu yüzden savunma oyuncuları yoğun yatay hareketlerle savunma duvarını genişlik anlamında dar 
tutmak için çabalamalıdır. Öne çıkan iki savunma oyuncusu ise hücumlarını yakından veya belirli bir 
mesafeden gol tehlikesi yaratmasını engellemek, özellikle düz dalma ve direk şut girişimlerini önleme-
lidir.

• Belirlenmiş iki hücum oyuncusu takım arkadaşları ile işbirliği yaparak, perdeleme ile savunmadan kur-
tulmaya çalışırlarsa savunmacıların işleri zorlaşır. Bunun için öne çıkan iki savunmacının da hücum 
kombinasyonlarına karşı olan savunma anlayışlarında ustalaşmış olması gerekir (MARCZINKA, 2017, 
S347).

Şekil 5 - 4:0+2 Savunma Dizilişi  (MARCZINKA, 2017, S347)

1.4.1. 5:0+1 ve 4:0+2 Savunmanın Avantajları 
• 5:0+1 savunma sisteminde rakibin en etkili oyuncusunun pasifize edilip, rakibin hücum düzenini boz-

ması bakımından etkili bir savunma sistemidir.
• 4:0+2 savunma sistemi etkili iki oyun kurucusu olan takımlara karşı uygulanır.Rakibin alışılmış oyun 

düzeninin bozulmasını sağlar.Başarılı bir biçimde uygulandığında rakibin etkili iki oyuncusu pasifize 
edilmiş olur.

1.4.2. 5:0+1 ve 4:0+2 Savunmanın Dezavantajları  
• Her iki savunma sisteminde de savunma sıklığı azaldığı için düz dalmaların önü açılabilir.
• Rakibin uygulayacağı organizasyonlar bu savunma sistemlerinin uyumunu kolaylıkla bozabilir.
• Toplu-topsuz katlarda ve perdelemelerde eş değişme zorlaşabilir.
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2.BÖLGE SAVUNMALARINA KARŞI HÜCUM TAKTİKLERİ
Basitliği ve efektifliğinden dolayı bölge savunmaları en çok kullanılan savunma sistemleridir. Bununla birlik-
te, avantajlarından ayrı olarak, gelişmenin bu savunmaya karşı saldırı kolaylaştırdığı işlevsel düzenlemeleri 
içerir. Bundan dolayı, sistemin zayıf noktaları savunma oyuncularının pozisyonlarının ve hareketlerinin önce-
den belirlenmesidir.

Bu savunma oyuncularının hareket özgürlüğünü ve faaliyetlerini kısıtlar. Bu zayıf noktalar kombine hücum 
organizasyonları ile zorlanır. Çünkü temel olarak farklı bölge savunmalarına karşı kombine hücum yapma 
seçeneklerini daha fazla sağlamaktadır (MARCZINKA, 2017, S.266).

2.1. 6:0 SAVUNMAYA KARŞI HÜCUM
Bu durumda 3:3 veya 2:4 atak işlevini seçmek, hücumu pozisyon değişiklikleriyle ve perdeleme boşaltmayla 
oluşturmak pratik olur. Savunmacılar yan yana ilerledikleri için uzak mesafeden müdahalesiz bir şekilde 
kaleyi bulmak nispeten kolay olur. Bu oyun kurucuların savunma üzerinden sıçrayarak güçlü ve etkili şut 
çekme fırsatı yaratır.

Şekil 6 - Orta Oyun Kurucunun Şutu  (MARCZINKA, 2017, S.266)

• Sol oyun kurucu sol kanata çapraz girer.
• Sol kanat ortaya hareketlenerek orta oyun kurucuya pas verip ortaya savunmaya perde yapar.
• Orta oyun kurucu, pivot ve kanat oyuncusunun perdesini kullanarak şut atar.
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2.2. 5:1 SAVUNMAYA KARŞI HÜCUM 
Direkt şutu bacakları iyi çalışan ön savunmacı engelleyebileceği için perde/yuvarlama yaparak pozisyon 
yaratmak pratik olur (MARCZINKA, 2017,S.267).

Şekil 7 - 5:1 Savunmaya Hücum(MARCZINKA, 2017, S.267)

• Kanat oyuncusu top sürerek gider ön savunmayı perde yapmadan önce pasını sol oyun kurucuya verir.
• Pası alan sol oyun kurucu 1 ve 2 no’lu savunmacıların arasına düz dalar.
• 2 ve 3 numaralı savunmacıların arasındaki pivota veya perdenin ters tarafından düz dalan orta oyun 

kurucuya pas verir (MARCZINKA, 2017, S.267).

2.3. 3:2:1 SAVUNMAYA KARŞI HÜCUM 
Bu savunmaya 3-3 ve 2-4 hücum işlevi çok efektif olabilir. Bu savunmanın karakteri epeyce açık olması, 
agresifliği ve hücum takımını yıldırmaya yönelik olmasıdır. Zayıf noktaları da ortada piramit formunda bir 
boşluğun olmasıdır. Bu boşluk oyun kurucular veya kanat katkılarıyla kale sahası önünden atış bulunması 
imkânı sağlayabilir.

Şekil 8 - 3:2:1 Savunmaya Hücum  (MARCZINKA, 2017, S.269)
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• Sol oyun kurucu kanattan aldığı pasla içeri doğru aldatma yaparak hareketlenir ve pası orta oyun ku-
rucuya verir.

• Orta oyun kurucu topu hızla sağ oyun kurucuya verir.
• İçeri kat yapan sol oyun kurucu pivotun perdesinden yararlanarak sağ oyun kurucudan aldığı pasla düz 

dalma yapabilir (MARCZINKA, 2017, S.269).

2.4. 5:0+1 ve 4:0+2 SAVUNMAYA KARŞI HÜCUM

Şekil 9 - 4:0+2 Savunmaya Hücum

(4:0+2) Savunmaya Karşı Hücum
• Bu durumda en iyi seçim 3:3 veya 2:4 hücum stilini kullanmaktır.
• Direk şut şansı ortada iki savunma olduğu için azalır. Kaleye yakın kalan dört oyuncu kanatlardan 

yüksek savunmacıların arkasına geçerek iyi bir pivot aktivitesi(perdeleme/çapraz) uygulayarak sayısal 
avantaj sağlayabilirler (MARCZINKA, 2017, S.267).

• Sol oyun kurucu topu sağ oyun kurucuya pas verdiğinde pivotlardan biri sağ oyun kurucunun savunma-
sına perde yapar.

• Perdeyi kullanan sağ oyun kurucu da top sürerek birinci ve ikinci savunmacının arasına dalar.
• Hareketlenen ikinci pivota veya bir no’lu savunmacının yaklaşması durumunda sağ kanata verir (MARC-

ZINKA, 2017, S.268).
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(5:0+1) Savunmaya Karşı Hücum

Şekil 10 - 5:0+1 Savunmaya Hücum

• Orta oyun kurucu pası sağ oyun kurucuya verir.
• Sol oyun kurucu topla ortaya çok yaklaşmadan hareketlenir.
• Sol oyun kurucu pas almak için ortaya hareketlenir.
• Kendisi, pivotu veya kanat oyuncusunu pozisyona sokar.
• Bu sırada orta oyun kurucu sol oyun kurucuyu takip etmek isteyen savunmaya perdeleme yapmayarak 

sol oyun kurucu pozisyonunda sağ oyun kurucudan pası alarak düz dalma yapar.

YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Hentbolda bölge savunmasına karşı takım hücum taktikleri çalışmasında, 2018-19 hentbol sezonunda süper 

ligde yer alan Batman Belediyesi büyükler takımı kullanılmıştır. Takımda 8 yabancı, 9 yerli oyuncu olmak üzere 

toplam 17 sporcu bulunmaktadır. Sporcular 17-34 yaş aralığındadır. Antrenmanlar, takımın çalışma ve müsa-

baka salonunda yapılmıştır. Katılımcılardan egzersizler öncesinde ‘’Bilgilendirilmiş Onay Formu’’ doldurtularak 

alınmıştır.

AKSİYON ARAŞTIRMASI
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.
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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 araştırmalarının 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 ürünleri verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar ye-

rel 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 aranması-

nı önler (Karasar, 1994 S.27-28; Gökçe ve Çukurçayır, 2006 S.27).

Bu çerçevede hentbolda bölge savunmalarına karşı hücum taktiklerinin geliştirmesi amaçlı yapılan bu çalış-

ma, bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

A 01-15. 3:2:1 BÖLGE SAVUNMASINA KARŞI GELİŞTİRİCİ HÜCUM EGZERSİZLERİ 

A 01. Sağ Oyun Kurucu, Sağ Kanat, Pivot Çalışması 3:3 çalışma
• Sağ kanat, oyun kurucudan aldığı pasla yükleme yaparak 2 nolu savunmacıyı çeker (1).

• Kendi tarafına doğru kat eden pivotu da kontrol ederek sağ oyun kurucuya pas verir (2).

• Sağ oyun kurucu kendi soluna hareketlenerek şut atar veya pivotun savunması geldiyse pivota pas 

verir(3).

Şekil 11 - Sağ Oyun Kurucu, Sağ Kanat, Pivot Çalışması
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A 02. Sağ Oyun Kurucu, Sağ Kanat, Pivot, Orta Oyun Kurucunun Çift Pivot Çalışması 
4:4 çalışma

• Kanat oyuncusu yükleme yaparken pivotun hareketlenmesinden sonra ikinci pivota giden orta oyun 
kurucu sağ oyun kurucudan pas almak için hareketlenir (4).

Şekil 12 - Sağ Oyun Kurucu, Sağ Kanat, Pivot, Orta Oyun Kurucu Çalışması

A 03. Orta Oyun Kurucunun Topsuz Çift Pivota Girmesi Sonucu Yükleme5:5 çalışma

• Sağ oyun kurucu kendi bölgesine savunmanın yoğunlaştığını görünce sol oyun kurucuya pası.
• Sonra sol oyun kurucunun şutu veya sol kanata yüklemesi (5,6). 

Şekil 13 - Orta Oyun Kurucunun Topsuz Çift Pivota Girmesi Sonucu Yükleme
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A 04. Orta Oyun Kurucunun Pivot Çaprazıyla İkinci Pivota Girmesi 4:4 çalışma
• Orta oyun kurucu pivotla çapraz geçiş yaparak ikinci pivota girer (1).
• Pivot pası sağ oyun kurucuya vererek karşısına yerleşir (2).
• Sağ oyun kurucu pivotla ikili oyun için hareketlenir (3).
• Arka orta savunma pivot tarafına yaklaşmışsa çapraz taraftaki pivota giren orta oyun kurucuya pas 

verir (4).
• Diğer taraftaki iki numaralı savunma yaklaşmışsa sol oyun kurucuya pası aktarır ve sol oyun kurucu düz 

dalar (5).

Şekil 14 - Orta Oyun Kurucunun Pivot Çaprazıyla İkinci Pivota Girmesi

A 05. Pivot Çaprazıyla İki Pivot Çalışmasında Yüklemenin Kanada Kadar Gitmesi 6:6 çalışma
• Egzersiz 04 deki çalışma, oyun kurucunun düz dalması sonucu kanat savunmasının yaklaşmasıyla yük-

lemeyi kanada yaparak pozisyon bulunması.

Şekil 15 - Pivot Çaprazıyla İki Pivota Yükleme
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B 01-11. 5:1 BÖLGE SAVUNMALARINA KARŞI GELİŞTİRİCİ HÜCUM EGZERSİZLERİ 

B 01. Sağ Oyun Kurucunun Orta Oyun Kurucuya Çapraz Geçişi 2:2 Çalışma
• Orta oyun kurucu pası sağ oyun kurucuya verir (1).
• Sağ oyun kurucu bire bir oynayarak şut atar veya kendi savunmasını çekerek arkasına çapraza gelen 

oyun kurucuya pası vererek şut attırır (2).

Şekil 16 - Sağ Oyun Kurucunun Orta Oyun Kurucuya Çaprazı

B 02. Orta Oyun Kurucunun Kanada Yüklemesi 3:3 Çalışma

• 01’deki egzersizin sonunda kanat savunması yaklaşmışsa orta oyun kurucu kanada yükleme yapar ve 
atış yaptırır (3).

Şekil 17 - Orta Oyun Kurucunun Kanada Yüklemesi
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B 03. Kanadın Yükselerek Şut veya Pivota Pası
• Şekil 02 çalışmasında iki numaralı savunma, orta oyun kurucuyu devralmışsa orta oyun kurucunun 

çaprazına gelen kanat şut atar (4).
• Ya da pivota kat etmiş sağ oyun kurucuya pas verir (5).

Şekil 18 - Kanadın Yükselerek Şut veya Pivota Pası

B 04. Sağ Oyun Kurucunun Orta Oyun Kurucuya Çapraz Gösterip Sol Oyun Kurucuya Pası 3:3 Çalışma
• Sol oyun kurucunun sağ oyun kurucuya pası (1).
• Orta oyun kurucunun sağ oyun kurucuya pası ve çapraza koşusu (2).
• Sağ oyun kurucunun çapraz gösterip sol oyun kurucuya pası ve şut (3).

Şekil 19 - Sağ Oyun Kurucunun Orta Oyun Kurucuya Çapraz Gösterip Sol Oyun Kurucuya Pası
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B 05. Sol Oyun Kurucunun Şutu veya Pivota Pası
• Şekil 04’teki çalışmaya pivot koyarak 4:4 hale getirilir(4).

Şekil 20 - Sol Oyun Kurucunun Şutu veya Pivota Pası

B 06. Yüklemenin Kanada Kadar Gitmesi 5:5 Çalışma
• Şekil 05’teki çalışmaya kanat oyuncusu eklenerek 5:5 hale getirilir.
• Sol oyun kurucunun veya pivotun pozisyonu yoksa yükleme kanada kadar gider (5).

Şekil 21 - Yüklemenin Kanada Kadar Gitmesi
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B 07. 01.02.03.04.05.06 Numaralı Çalışmaların 6:6 Uygulaması
• Şekil 01.02.03.04.05.06’ daki çalışmaların 6:6 uygulaması.

 Şekil 22 - 01.02.03.04.05.06 Numaralı Çalışmaların 6:6 Uygulaması

B 08. Topsuz Kanat Katı
• Sağ oyun kurucu dan orta oyun kurucuya pası (1).
• Sol kanadın topsuz pivota kat yapması (2).
• Sol oyun kurucu ile pivotun 2:2 oyunu (3).

Şekil 23 - Topsuz Kanat Katı
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B 09. Pivota Giren Kanat Oyuncusu İle 3:3 Çalışma
• Topsuz kat yaparak pivota giren kanat oyuncusu ile 3:3 çalışma (1).
• Kanat savunması ve 2 numaralı savunmaya karşı sol oyun kurucunun perdeleme yuvarlanma (4).
• Veya pivota giren kanat oyuncusuna pas (5).

Şekil 24 - Pivota Giren Kanat Oyuncusu ile 3:3 Çalışma

B 10.Topsuz Kanat Katıyla 4:4 Çalışma
• 08 ve 09 numaralı çalışmanın orta oyun kurucunun katılmasıyla 4:4 uygulanması.
• 1 nolu savunmacının sol oyun kurucu tarafına yardıma gitmesiyle sol oyun kurucu sağ tarafa hareket-

lenen orta oyun kurucuya pası verir (3).
• Orta oyun kurucunun pivota kat eden kanat oyuncusuna pası (4) veya kale atışı uygulaması.

Şekil 25 - Topsuz Kanat Katıyla 4:4 Çalışma
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B 11. Topsuz Kanat Katının 6:6 Uygulaması
• 08, 09 ve 10 numaralı çalışmanın diğer kanada yüklemesi amacıyla 6:6 çalışma.
• Orta oyun kurucu diğer taraftaki 2 numaralı savunmacıyı çekerek sağ oyun kurucuya pas vermesi (5).
• Düz dalan sağ oyun kurucuna kanat savunması gelirse kanada yükleme yapar (6).

Şekil 26 - Topsuz Kanat Katının 6:6 Uygulaması

C 01 – 07 6:0 BÖLGE SAVUNMALARINA KARŞI GELİŞTİRİCİ HÜCUM EGZERSİZLERİ

C 01. Kanat Çaprazlı Oyun Kurucu Şut Çalışmasının 3:3 Uygulaması
• Orta oyun kurucunun sağ oyun kurucuya pası (1).
• Sağ oyun kurucunun kanada çapraz geçmesi (2).
• Kanat, ortadan gelen oyuncuya çapraz geçerek şut pozisyonu yaratması (3).

Şekil 27 - Kanat Çaprazlı Oyun Kurucu Şut Çalışması
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C 02. Kanat Çaprazlı Oyun Kurucu Şut Çalışmasının 4:4 Uygulaması
• Orta oyun kurucunun sağ oyun kurucuya pası ve sol oyun kurucunun pozisyonuna geçmesi (1).
• Sol oyun kurucunun kanada çapraz yapması (2).
• İçeriye doğru yönelen kanat oyuncusunun, sol oyun kurucuya çaprazı sonrası şut pozisyonu yaratması 

(3).

Şekil 28 - Kanat Çaprazlı Oyun Kurucu Şut Çalışmasının 3:3 Uygulaması

C 03. Kanat Çaprazlı Oyun Kurucu Şut Çalışmasının 4:4 Uygulaması
• Kanattan yükselerek gelen sağ oyun kurucu, sol oyun kurucunun çaprazından aldığı topu, sol oyun 

kurucu pozisyonuna gelen orta oyun kurucuya pas vererek düz dalmasını sağlar (5).

Şekil 29 - Kanat Çaprazlı Oyun Kurucu Şut Çalışmasının 4:4 Uygulaması
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C04. Kanat Çaprazlı Oyun Kurucu Şut Çalışmasının 6:6 Uygulaması
• Sol oyun kurucunun çaprazıyla ortaya hareketlenen sağ oyun kurucu pivota (6), ikinci pivota girmiş sağ 

kanata (7), veya sol oyun kurucu pozisyonuna geçmiş orta oyun kurucuya pas verir (8).
• Orta oyun kurucu 1 ve 2 numaralı savunmacıların aralarına düz dalar; eğer kanat savunması yardıma 

gelirse yükleme yapar (9).

Şekil 30 - Kanat Çaprazlı Oyun Kurucu Şut Çalışmasının 6:6 Uygulaması

C 05. Orta Oyun Kurucunun Pivot Çaprazıyla 4:4 Çalışma
• Orta oyun kurucu pivota çapraza girer fakat pası sol oyun kurucuya verir (1).
• Düz dalan sol oyun kurucu şut atar veya kanada yükleme yapar (2).

Şekil 31 - Orta Oyun Kurucunun Pivot Çaprazıyla 4:4 Çalışma
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C 06. Orta Oyun Kurucunun Pivot Çaprazıyla 4:4 Uygulaması
• Bu çalışmada 2 numaralı savunmacı, sol oyun kurucuyu karşılaması durumunda kanat oyuncusu çap-

raza gelerek (2) orta oyun kurucunun perdesini de kullanarak şut atar veya çaprazdaki pivota pas verir 
(3).

Şekil 32 - Orta Oyun Kurucunun Pivot Çaprazıyla 4:4 Uygulama

C 07. Orta Oyun Kurucunun Pivot Çaprazıyla Başlayan 6:6 Uygulaması
• Bu çalışmanın devamında ortaya çaprazla hareketlenen kanat, savunmanın yoğunlaştığını görünce sağ 

oyun kurucuya pas vererek yüklemeyi başlatır (4).
• Düz dalan sağ oyun kurucu, kanat savunması gelirse yükleme yapar (5).

Şekil 33 - Orta Oyun Kurucunun Pivot Çaprazıyla Başlayan 6:6 Uygulama
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D 01-04 5:0+1 VE 4:0+2 BÖLGE SAVUNMASINA KARŞI GELİŞTİRİCİ HÜCÜM EGZERSİZLERİ

D 01. Pivot Perdesiyle Savunmadan Kurtulma Çalışması
• Adam adama oynanan oyuncuyu pivot perdesiyle savunmacısından kurtarma çalışması (1,2).
• Çalışma her iki oyun kurucu tarafından 2:2 uygulanır.

Şekil 34 - Pivot Perdesiyle Savunmadan Kurtulma Çalışması

D 02. Orta Oyun Kurucunun Perde Yapmadan Kanada Yüklemesi
• Orta oyun kurucu pası sağ oyun kurucuya vererek savunmaya perde yapmaya gider (1).
• Perdeden kurtulmaya çalışan sol oyun kurucu ortaya hareketlenir.
• Ortadan hareketlenen sol oyun kurucunun savunmasına perde yapar gibi orta oyun kurucu sol oyun 

kurucu pozisyonundan düz dalmak üzere sağ oyun kurucudan pas alarak yükleme yapar (2,3).

Şekil 35 - Orta Oyun Kurucunun Perde Yapmadan Kanata Yüklemesi
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D 03. Pivot Perdesiyle Kurtulma Sonrası Düz Dalma-Yükselme
• Sol oyun kurucu, kanattan aldığı pasla sağ oyun kurucuya çapraz geçiş yapmaya giderken (1) pivot 

ortadaki adam adama savunma yapana perde yapar.
• Çapraz geçiş yapıldıktan sonra savunucusundan kurtulan oyun kurucu çapraza giden oyuncunun pozis-

yonundan düz dalar.
• Çapraz geçişten pası alan sağ oyun kurucu, savunucusundan kurtulan oyun kurucuya yükleme yapar (3).
• Düz dalan oyun kurucu atışını kullanır veya kanada yükleme yapar (4).
• Adam adama oynanan oyun kurucu savunucusunu pivot perdelemesine takılacak şekilde önce öne 

sonra yana hareket etmelidir.

Şekil 36 - Pivot Perdesiyle Kurtulma Sonrası Düz Dalma-Yükleme

D 04. Pivota Kat ve Pivot Perdesiyle Kurtulan Oyun Kurucunun Düz Dalması
• Sağ kanat sağ oyun kurucuya pas vermeden önce sol oyun kurucu pivot pozisyonuna doğru kat yapar.
• Pası alan sağ oyun kurucuya pas vermeden önce sol oyun kurucu pivot pozisyonuna doğru kat yapar.
• Pası alan sağ oyun kurucu pivot perdesiyle savunmasından kurtulan orta oyun kurucuya sol oyun kuru-

cu pozisyonuna doğru pas verir.
• Düz dalan orta oyun kurucu kanat savunması gelirse yükleme yapar.

 Şekil 37 - Pivota Kat ve Pivot Perdesiyle Kurtulan Oyun Kurucunun Düz Dalması
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Çağdaş hentbolun son yıllarda gösterdiği gelişim ve yeniliklerin temelinde, oyun hızındaki temponun akıcı-
lığındaki artış, oyuncuların fiziksel ve motorik özellikleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, kuvvet, çabukluk vb.) 
olduğu tüm kesimler tarafından öngörülmektedir. Bu yenilikler, rakip takımın ve kendi takımımızın hücum ve 
savunma reaksiyonlarında daha erken karar vermelerini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda sahaya ve sonuca 
doğru bir şekilde yansıması için hedefe ve amaca yönelik egzersizlerin oyunculara uygulatılması zorunludur.

Takım sporlarında ortaya konulan oyun anlayışı, branşın dinamikleri, antrenör felsefesi, oyuncunun yetenekle-
ri, sahayı ve sonucu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Günümüzde bölge savunmasının önemi, 
basitliğinden dolayı en çok kullanılan bir savunma biçimidir. Bölge savunması, diğer tüm hücum stratejileri 
karşısında göreceli bir başarı sağlar ve ekonomikliği sayesinde diğer savunma fonksiyonlarına en düzgün 
geçişi sağlayabilir.

Basitliği ve fonksiyonelliği olarak kullanılabilirliği nedeniyle en çok kullanılan savunma sisteminin başında 
gelir. Bununla birlikte uygulanan alan savunmalarının avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Bölge 
savunmalarındaki zayıf noktalar, takım hücum taktiklerinin ana prensiplerini teşkil eder. Farklı bölge savun-
malarına karşı hücum taktiklerini belirlerken toplu ve topsuz katlar, perdelenme yuvarlanmalar, 2:4 hücum 
sistemleri, oyun kurucuların hareketlenerek pozisyon bulması, çapraz geçişleri kullanarak şut pozisyonu ara-
ma gibi taktiksel anlayış benimsenebilir. 6-0 bölge savunmasına karşı oyun kuruculara şut pozisyonu yaratma 
taktikleri uygulanırken, 3:2:1 bölge savunmasına karşı, kale sahası ve kanat oyuncularına pozisyon yaratmak 
hedeflenir.

Farklı bölge savunmalarına karşı, oluşturulacak takım taktikleri, gruba uygulatılırken, tüm pozisyonlarda oy-
nayacak sporcuların taktik içerisindeki sorumlulukları da basamaklı şekilde antrene edilerek öğretilmelidir. 
Bu sorumluluklar anlatılıp uygulatılırken, sporcularda yaratıcılığın da kaybedilmemesi hususu göz ardı edil-
memelidir. 
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Hentbolda Hücum Setleri 

ÖZET 

Yapılan bu çalışmada 6:0, 5:1 ve 3:2:1 alan savunmaları ile 4:0+2 kombine savunmalara karşı hücum set örnek-
leri gösterilmiştir. Çalışmada set oyununun gerekliliği, hentbol oyununun temel prensipleri doğrultusunda 
anlatılmış ve gösterilmiştir. Amaç grup taktiklerini de içeren takım hücum setleri anlatılır ve uygulanırken 
temel prensibin, özellikle topla hücum eden her oyuncu için, tüm hücum seçenekleri belirtilerek oyuncu-
nun inisiyatifi doğrultusunda, savunmanın verdiği tepkilere uygun hareket etmesi olduğu hususunun üzerinin 
önemle çizilmesidir. Ayrıca bu çalışmada, İşitme Engelliler Erkek Hentbol A Milli Takımını oluşturan 27 yaş 
ortalamaya sahip 20 hentbolcu ile  işbirliği yapılmış, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası hazırlık kampı çalış-
maları sırasında, Aksiyon Araştırması yöntemiyle yukarıda konu edilen 14 adet hücum seti dijital video olarak 
kaydedilmiş ve izlemek veya kullanmak isteyenler için tez jürisine teslim edilmiştir. Konu üzerinde çalışılırken 
14 adet hücum seti uygulaması belirlenmiş, yukarıda belirtildiği gibi 6:0,5:1,3:2:1 ve 4:0+2 alan ve kombine sa-
vunmalarına karşı uygulanışları çizim ve animasyon video olarak açıklaması ile birlikte sunulmuştur. Hücum 
setleri çalışmaya başlanıldığı ilk andan itibaren takımın ulaşacağı son nokta olarak düşünülmeli,  tüm temel 
teknik ve oyun anlayışı çalışmaları dizaynında düşünce olarak var olmalıdır.

Anahtar Kelimeler:  Hentbol, Takım Hücum Setleri

Attack Sets in Team Handball

ABSTRACT

In this study, attack set examples against 6:0, 5:1, 3:2:1 zone defenses and, 4:0+2 combined defense were 
shown. Also, in this study, the necessity of the set game was mentioned and shown in accordance with the 
basic principles of team handball game. The aim was to highlight that when team offensive sets including 
also group tactics are explained and implemented, the basic principle is especially for the player who attack 
with ball must use all individual attack options against the defensive opponent behavior and its sudden reac-
tions, by using initiatives. Also, in this study, a cooperation was made with twenty players having a mean age 
of 27 years under Deaf Men Handball National Team which has twenty players and digital records of 14 attack 
sets studied by using the action research method during the camp for the World Deaf Championship were 
made. These records were given to the thesis jury for anyone who wanted to see or use. While studying on 
this subject, 14 offensive sets were identified, their applications against 6:0, 5:1, 3:2:1, 4:0+2 field and, combined 
defenses were presented in drawing and animation videos as noted above. Attack sets should be considered 
as an endpoint the team will reach to as from the first moment of the working and they should exist as an 
idea in design of all basic technical and game understanding activities. 

Keywords: Team Handball, Offensive Team Set Plays 
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GİRİŞ
1.GRUP HÜCUM TAKTİKLERİ

Hentbol de, diğer bütün takım sporlarında olduğu gibi, verilen görevleri en iyi başaran ana öge gruplardır. Bir 
yanda bireysel hareketler yaşamsal olsa da, hücuma uzun süre aynı hareketlerle devam etmenin imkansızlığı 
nedeniyle çözümsüz kalınan anlarda, takım arkadaşlarının yardımı kaçınılmazdır(MARCZINKA,2016,s:238). Bu 
nedenle grup hücum taktikleri, hücumun ana ögelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Grup hücum 
taktikleri, en az iki, en fazla dört  oyuncunun, daha önceden anlaşılmış yada oyuncuların bireysel özellik-
lerini kullanarak bir anda ortaya konan hücum taktiği uygulamalarıdır.  Pereria EHF yayını olarak Grup Hü-
cum Taktikleri ile ilgili Clarification başlıklı yazısında yaptığı açıklamada, Grup taktiklerinin maçlarda kullanım 
yaygılığını(Barbosa,1998) den bir alıntı ile şöyle bildirmektedir; “Büyük bir fırsat, hiçbir zaman çok zor değil, 
bireysel yeteneklerinde kolaylıkla ortaya konabildiği ve rakibin beklemediği uygulamalar. Bu da bizim için 
grup hücum taktiklerinin hentbol oyununun temel hücum etkenlerinden biri olması anlamına gelmektedir.” 
(PEREIRA,2006,s:1.). Ayrıca hentbol de 2004, 2005 ve 2006 da yapılan Olimpiyat, Dünya Şampiyonası ve Avrupa 
Şampiyonalarında grup hücum taktiklerinin yoğun kullanıldığı belirtilmiştir (SEVİM,2006).

1.1.Sol Kanat, Sol Oyun Kurucu, Pivot İşbirliği
Sol kanat, sol oyun kurucu ve pivot işbirliği ile yapılabilecek hücum taktikleri takımın genel hücum setlerinin 
bir parçası veya tamamını oluşturabilir. Oyuncuların bireysel yetenekleri, oyun anlayışları ve deneyimleri ile 
bağlantılı olarak anlık anlaşmalarının yanı sıra önceden çalışılıp anlaşılmış setler şeklinde de uygulanabilir. 
Onlarca değişik varyasyon çalışılabilir. Örnekleri çalışmanın bulgular kısmında verilecektir.

1.1.1.Sol Kanat, Sağ Oyun Kurucu, Pivot İşbirliği
Sol kanat oyuncusunun kendisine uzakta olan sağ oyun kurucu ve pivot ile işbirliği, savunma yapan rakip için 
beklenmedik bir işbirliği şeklinde sürpriz etkisi yaratan, grup hücum setleri ortaya koyar. Aynı işbirliği oyun-
cuların bireysel kapasiteleri göz önünde bulundurularak simetrik olarakta tasarlanabilir.

1.1.1.2.Orta Oyun Kurucu, Sol Oyun Kurucu, Pivot İşbirliği
Sol oyun kurucu, orta oyun kurucu, pivot işbirliği ile yapılan grup hücum setleri, işbirliği yapan oyuncuların 
pozisyonları nedeniyle diğerlerinden farklıdır. İki oyun kurucunun katıldığı bu organizasyonlar, kullandıkları 
alanda hareket kabiliyetlerinin daha fazla olması sebebiyle, yüksek hareket çeşitliliğine sahip grup hücum 
setleridir.

1.1.2.2.Orta Oyun Kurucu, Sağ Oyun Kurucu, Pivot işbirliği
Yukarıda belirtilen işbirliği ile aynı özellikleri gösteren grup hücum setleri ve çalışmalardır. Doğal olarak oyun-
cuların bireysel özelliklerinin farklılığı nedeniyle sol tarafta yapılan işbirliğinin aynısının sağda veya tam ter-
sine sağ tarafta yapılan işbirliğinin sol tarafta da aynı şekilde yapılamayabileceğini göz önünde bulundurmak 
gerekir.

2.Takım Hücum Taktikleri
Takım hücum taktikleri, takımın başarısı için bireysel yeteneklerin takım arkadaşları ile birlikte çevresel fır-
satlar yaratmak için kullanıldığı en üst düzey ögelerdir ve bu yüzden bireysel ve grup hücum denemeleri 
takım hücum taktiklerinin içine yerleştirilir (MARCZINKA,2016,s:260). Takım hücum taktikleri, rakibin alan, adam 
adama veya yaptığı kombine savunma türlerine karşı önceden çalışılmış, organize edilmiş mümkün olduğun-
ca savunma sürprizlerine yanıt verecek düzeyde seçeneklere hazır hale getirilmiş olmalıdır. Takım hücum 
taktikleri yine savunma dizilişine göre en çok tercih edilen iki hücum dizilişi kullanılarak  (3:3 ve 2:4 ) tek ve 
çift pivotlu olarak organize edilebilir.
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2.1.Serbest Oyun
Eğer takım hücumu serbest şekilde yapılandırılıyorsa pas yönü, oyuncuların hareketleri belirlenmemiştir. Bu 
yüzden de skora bireysel hareketlerle ulaşılmaya çalışılır (MARCZINKA,2016,s:261).  Bu hücum taktiği türü an-
cak uzun süre beraber olmuş, temel teknik yeterlilikleri üst düzeyde oyuncularla, maçın belirli bölümlerinde 
tamamen oyuncunun bireysel tercihlerine bağlı kalınarak savunma reaksiyonlarına yanıt verme şeklinde kul-
lanılır. Antrenmanlar da planlanarak ortaya konan hareketlerden çok oyuncunun teknik kapasite ve deneyimi 
doğrultusunda verdiği kararlar ile uygulanan hücum hareketleri önemlidir.  

2.1.1.Disiplinli Serbest Oyun
Serbest oyundan farkı, belirli ölçülerde oyun aksiyonlarının sınırlandırılmış olmasıdır. Sınırlamalar oyuncuların 
pozisyonları ve topun pas yolu ile ilgili sınırlamalardır.

2.1.2.Hücum Setleri
Bu oyun anlayışında ise oyuncuların pozisyonları, pas yolları, koşu yolları ve hücumun sonuçlandırılması ön-
ceden rakibin savunma anlayışına göre çalışılmış ve organize edilmiştir. Eğer takım hücumu set şeklinde 
yapılandırılıyorsa, temel hücum dizilişi, pas yönü ve hareketler sonuca ulaşmak amacıyla önceden belirlenmiş 
ve kolektif bir hücum haline getirilmiştir(MARCZINKA,2016,s:262).

2.1.2.1. 6:0 Alan Savunmasına Karşı Hücum Setleri
Günümüz 6:0 Alan Savunmasına karşı hücum setleri, en basit ikili grup taktikleri ile başlayıp altı hatta günü-
müzde bazen yedi oyuncunun da katılımı ile yapılan ve önceden çalışılarak koordine edilmiş organizasyonlar 
olabilir. “Çizgi savunmalarında (Kapalı sistemler) kaleye doğru hızlanma önemli bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır(Set Offence Design)  (MORENO,2011,S:3.). Bu da bizim hücum seti organizasyonlarında dikkat et-
memiz gereken bir nokta olmaktadır.

2.1.2.2. 5:1 Alan savunmasına karşı Hücum Setleri
Günümüz 5:1 Alan Savunması anlayışlarına karşı organize edilecek hücum setlerinin hemen hepsi, 6:0 Alan sa-
vunmasındaki hücum setleri ile aynı özelliklere sahip olmalıdır. Burada her ne kadar iki kademeli bir savunma 
anlayışı söz konusu ise de, ön savunma oyuncusu kaleye doğru hareketi yeterince engelleyemediğinden yine 
kaleye doğru hızlanmayı sağlayacak organizasyonlar etkili olacaktır. 

2.1.2.3. 3:2:1 Alan Savunmasına Karşı Hücum Setleri
3:2:1 Alan Savunması derinliği olan ve üç kademeli bir savunma olduğundan (Açık Sistem) (Set Offence Design)
(MORENO,2011,S:3.), hücum setlerimizin yapılmaya çalışılan faulden kaçınarak topa sahip olunması şeklinde 
organizasyonlar olması gerekmektedir.

2.1.2.4. 4:0+2 Kombine savunmaya Karşı Hücum Setleri 
Bu kombine savunma türünde ise savunmanın zayıf yönü olan, çizgide bulunan geniş alanları kullanmaya 
yönelik organizasyonlar tasarlanmalı ve çalışılmalıdır. Yine burada faule yakalanmadan hızlı bir şekilde kaleye 
doğru hareketle boşluğun bulunabileceği çalışmalar üzerinde durulmalıdır.

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Grubumuz İşitme Engelliler A Milli Erkek Hentbol Takımı’dır.  
Çalışmaya yaş ortalamaları 27±6.26 yıl, spor yaşı ortalamaları 11.45±5.35 yıl, boy uzunlukları (B) ortalamaları 
180.3±6.70 cm ve vücut ağırlıkları (VA) ortalaması 82.49±10.38 kg olan 20 işitme engelli erkek gönüllü olarak 
katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcular 2011 İşitme Engelliler Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. liği, 2014 
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İşitme Engelliler Erkekler Dünya Şampiyonası 2. liği, 2017 İşitme Engelliler DeafOlimpik Şampiyonluğu ve 2018 

İşitme Engelliler Erkekler Dünya Şampiyonası 3. lüğü başarılarını elde etmişlerdir. 

Katılımcılardan egzersizler öncesinde “BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY FORMU” doldurtularak alınmıştır.

Tablo 1. Sporcuların Özellikleri

Yaş Spor Yaşı (yıl) Boy (cm) Vücut Ağırlığı (kg) Baskın El Pozisyon

1 34 19 198 102,3 sağ el Sol Oyun Kurucu

2 31 15 173 72,4 sağ el Sol Kanat

3 33 15 183 78,6 sağ el Orta Oyun Kurucu

4 30 12 178 76,4 sağ el Orta Oyun Kurucu

5 20 8 174 71,6 sağ el Sol Kanat

6 34 16 178 74,1 sağ el Orta Oyun Kurucu

7 20 5 183 84,1 sağ el Sol Kanat

8 22 15 182 85.6 sağ el Sol Oyun Kurucu

9 19 4 177 85,3 sağ el Sol Oyun Kurucu

10 23 3 188 91,8 sağ el Kaleci

11 21 10 171 78,0 sol el Sağ Kanat

12 26 9 182 93,2 sağ el Pivot

13 38 20 179 91.3 sağ el Kaleci

14 20 4 168 66,5 sol el Sağ Kanat

15 33 15 180 84,2 sol el Sağ Oyun Kurucu

16 35 15 178 90,2 sağ el Pivot

17 27 9 189 91,2 sağ el Sol Oyun Kurucu

18 30 19 182 81,6 sol el Sol Oyun Kurucu

19 19 8 185 79,1 sağ el Sol Oyun Kurucu

20 25 8 178 72,4 sağ el Sol Kanat

Ort. 27 11.45 180.3 82.49   

Std. Sp. 6.26 5.35 6.70 9.06   

Aksiyon Araştırması (Eylem Araştırması)
Eylem 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). 

Eylem araştırması eğitimcilerin uygulamalarını iyileştirmek ve onları bilgilendirmek için sistemli ve sürekli 

olarak yürütülen araştırmadır (Calhoun, 2002). 
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Eylem araştırması, bir grup veya kişi tarafından yürütülen çözüm yönelimli araştırmadır (Beverly 1993).

Eylem araştırması bir grup insanın bir problemi tanımlaması, problemi çözmek için bir şeyler yapması, ça-
balarının ne kadar başarılı olduğunu görmesi, eğer sonuçtan tatmin olmazlarsa yeniden denemesi, kısaca 
yaparak ve yaşayarak öğrenmesidir (O’Brien, 2003).

Tanımlardan hareketle eylem araştırmasını diğer sosyal araştırmalardan ayıran bazı özelliklerinin bu noktada 

belirtilmesinde fayda vardır. Her şeyden önce eylem araştırmasının asıl amacı uygulamayı iyileştirmektir. Bu 

nedenle kuramsal bilgi üretmek eylem araştırmasının öncelikleri arasında gelmemektedir. İkincisi, eylem 

araştırması uygulamayı yapan eğitim bireylerin araştırma sürecine doğrudan katılımını sağlayarak ilk el-

den öğrenmeyi ve böylece öğrenilenleri gönüllü bir şekilde uygulamayı sağlamaktadır. Üçüncüsü, araştırma 

gerçek dünya içinde yürütüldüğü için doğrudan varolan sorunları çözmeyi amaç edinmiştir. Dördüncüsü, 

doğrudan katılım yoluyla bireylerin güçlenmesini, işbirliğini ve sosyal değişmeyi getirmektedir. Son olarak 

da,  araştırmaya doğrudan katılım sonucunda ulaşılan çözümler uygulamaya aktarılma sürecinde direnci de 

ortadan kaldırmaktadır. (AKSOY,2003, sayı 36,s:474-489). 

Bu anlamda belirtilen savunma türlerine karşı hücum setlerinin örneklendiği bu çalışmada bir aksiyon araş-

tırması çalışmasıdır. 

BULGULAR

1-1 no’lu Hücum Seti (YENİ)  6:0, 5:1 Savunmaya Karşı
Sağdan ve soldan yapılabilir bir hücum setidir. Soldan dendiğinde sol kanadın içeri katı anlaşılacaktır.

1- (Pivot 6) 2 ve 3 numaralı savunma oyuncuları arsına yerleştirilir.
2- Top sağ kanatan sağ oyun kurucuya pas olarak verilir. Sağ kanat pas sonrası dip çizgiye(sıfıra) iner.
3- Sağ oyun kurucu, orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu pası sağa doğru yönlenerek alır.

Şekil 1.
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4- Bu sırada sol kanat (LW1) 9m. çizgisi üzerinden ortaya doğru kat eder.
5- (CB3)Orta oyun kurucu pası 9m. üzerinden kendisine doğru gelen sol kanada verir ve sağ oyun kurucu-

nun (RB 4) önünden sağ kenar çizgiye doğru hareketlenir.
6- Sağ oyun kurucu(RB4), (CB3)Orta oyun kurucunun arkasından topsuz olarak ortaya hareket eder.

Şekil 2.

7- Sol kanat (LWn 1) topu (CB 3 )Orta oyun kurucunun arkasından gelen sağ oyun    kurucuya  (RB 4) verir. 
Sağ oyun kurucu(RB 4) aldığı topu 10-11m. üzerinden sürerek 2 numaralı savunma(DEF 2) oyuncusunun 
üzerine atışa gider. 

8- Bu sırada sol oyun kurucu(LB 2) 9-10m.üzerinden sol kenar çizgiye kadar açılır.
9- Bu sırada sol kanat (LW 1) 4 ve 5 numaralı savunmaların arasına 2. Pivot olarak yerleşir.

Şekil 3.
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10- Sağ oyun kurucu(RB 4) sol oyun kurucu(LB 2) ile çapraz geçiş yapar. Bu çapraz ile 1 numaralı savunma 
hiç kimseye savunma yapamaz durumda kalır.

11- Sol oyun kurucu(LB 2), 3 numaralı savunma oyuncusu üzerine atışa gider.
12- Sol oyun kurucu(LB 2) sağ oyun kurucu pozisyonundaki orta oyun kurucuya(CB 3) 10-11m. lik bir pas atar.
13- Orta oyun kurucu 5 ve 6 numaralı savunma oyuncularının arasına düz dalarken, kendisinin veya fazla 

adamın pozisyonuna göre topu kullanır.

Şekil 4.

2.2 numaralı hücum seti (PERDELİ YENİ) 6:0 ve 5:1 savunmaya karşı
İki yönden de 6:0 ve 5:1 savunmalara karşı yapılabilir. Soldan dediğimizde sol kanadın(LW 1) 9m. üzerinden katı 
anlaşılacaktır.

1- Pivot (6), 4 ve 5 numaralı savunmaların arasına yerleştirilir.
2- 2-Top sağ kanatan sağ oyun kurucuya pas olarak verilir. Sağ kanat pas sonrası dip çizgiye(sıfıra) iner.
3- Sağ oyun kurucu, orta oyun kurucuya pas verir.Orta oyun kurucu pası sağa doğru yönlenerek alır.

Şekil 1.
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4- Bu sırada sol kanat (LW 1) 9m. çizgisi üzerinden ortaya doğru kat eder.
5- (CB3)Orta oyun kurucu pası 9m. üzerinden kendisine doğru gelen sol kanada verir ve sağ oyun kurucu-

nun (RB 4) önünden sağ kenar çizgiye doğru hareketlenir.
6- Sağ oyun kurucu(RB4), sol kanattan(LW1) topu alacakmış gibi yine kavisli olarak(CB3)Orta oyun kurucu-

nun arkasından topsuz olarak 10m.üzerinden 2 numaralı savunmaya doğru hareket eder.

Şekil 2.

7- Orta oyun kurucu (CB3) 9m. üzerinden sağ oyun kurucu pozisyonuna doğru kenar çizgiye kadar açılır. 
Sol kanat (LW 1) sağ oyun kurucu pozisyonundan, 5 ve 6 numaralı savunmanın arasına doğru düz dalan 
orta oyun kurucuya pası verir.

8- Sol kanat(LW1) bir an duraklar ve ardından 4 numaralı savunmaya perde yapan Pivotun(6) hemen önün-
den geçer.

9- Sol kanat(LW1) orta oyun kurucudan(CB3) pası alır. 
10- Sol kanat(LW1) kale atışını kullanır.

Şekil 3.
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1-3 no’lu Hücum Seti (PERDELİ TERS) 6:0, 5:1 Savunmaya Karşı
İki yönden de yapılabilir. Sağdan dendiğinde orta oyun kurucu(CB3), Sağ oyun kurucu(RB4) ve Pivot (6) işbirliği 
ile yapılır.Soldan yapılırken tercihen sağ oyun kurucu(RB4) orta oyun kurucu ile yer değiştirerek harekete 
başlanır.

1- Pivot (6) 4 ve 5 numaralı savunmaların arasına yerleştirilir.
2- Sol kanat(LW1)sol oyun kurucuya pası verir ve dip çizgiye (sıfıra)iner.
3- Orta oyun kurucu(CB3) hafifçe sağa doğru hareketlenir.
4- Sol oyun kurucu (LB2) orta oyun kurucuya (CB3) pasını verir.

Şekil 1.

5- Orta oyun kurucu (CB3) topla 9m. Üzerinden 5 numaralı savunma bölgesine doğru hareketlenir.
6- Sağ oyun kurucu(RB4) ile çapraz geçiş yapar.
7- Sağ oyun kurucu(RB4) aldığı topla 4 numaralı savunma bölgesine doğru hareketlenerek atışa yönelir.

Şekil 2.
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8- Bu sırada 4 ve beş numaralı savunmaların arasında duran Pivot(6), 5 ve 6 numaralı savunma oyuncula-
rının arsına geçer. Numaralı savunmaya perde koyar.

9- Aynı anda orta oyun kurucu(CB3) 9m. üzerinde çapraz sonrası L hareketi ile sağ oyun kurucu pozisyo-
nundan 5 ve 6 numaralı savunmalar arasına düz dalışa başlar.

10- Sağ oyun kurucu(RB4) atıştan vazgeçerek topu düz dalışa başlamış olan orta oyun kurucuya(CB3) terse 
çevirerek verir.

11- Topu alan orta oyun kurucu (CB3) Pivotun (6) perdesinden de faydalanarak pozisyonu değerlendirir.

Şekil 3.

1-4 Numaralı Hücum Seti (ÇİNGENE) 6:0 ve 5:1 Savunmaya Karşı
İki yönden de uygulanabilir bir hücum setidir. Soldan dendiğinde sol kanat(LW1), sol oyun kurucu (LB2) ve 
Pivot(6) işbirliği anlaşılır. En önemli noktalar kanat oyuncusunun yüklemeyi iyi yapması ve yükleme sonrası 
eğer oyun kurucuya pası verdiyse, oyun kurucuyla senkronize hareket edebilmesi için bir an duraklamasıdır. 

1- Pivot(6) 2ve 3 numaralı savunma oyuncuları arasında yerini alır.
2- Orta oyun kurucu(CB3) 4 numaralı savunmanın karşısına doğru hareket eder.
3- Aynı anda sağ oyun kurucu da(RB4) sağ kenar çizgiye kadar açılır.
4- Sağ kanat   (RW5) oyuncusu da dip çizgiye(sıfıra) iner.

Şekil 1.
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5- Sol kanat (LW1) 1 ve 2 numaralı savunma oyuncularının arasına doğru yükleme yapar.
6- Sol kanat(LW1) pasını sol oyun kurucuya(LB2) verir.
7- Sol oyun kurucu(LB2) bir L hareketi ile 3 numaralı savunmanın üzerine doğru kanattan aldığı topla ha-

reketlenir.

Şekil 2.

8- Sol kanat(LW1) kısa bir duraksama sonrası 2 numaralı savunmaya perde koyan pivot(6) un hemen yanına 
hareketlenir.

9- Sol oyun kurucu(LB2) eğer atışı üzerine çıkan 3 numaralı savunma tarafından engellenirse, topu  pivotun 
perdesine doğru hareketlenen sol kanada(LW 1) verir.

10- Sol kanat atışını yapar.

Şekil 3.
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1-5 numaralı hücum seti (ZIMBA) 6:0,5:1,3:2:1 savunmalarına karşı.
İki yönlü uygulanabilir bir hücum setidir. Soldan dendiğinde sol kanadın(LW1)topsuz katı anlaşılır.Oyun kurucu 
.pivot ve kanat işbirliği önemlidir.

1- Pivot(6) 2 ve 3 numaralı savunmaların arasıda yer alır.
2- Sağ kanat(RW5) 5 numaralı savunma oyuncusuna doğru yükleme yapar.
3- Sağ oyun kurucu(RB4) kavisli bir şekilde 4 numaralı oyuncuya doğru hareketlenir. 
4- Sağ kanat(RW5) sağ oyun kurucuya (RW4) pasını verir.
5- Orta oyun kurucu (CB3) L hareketi ile 2 ve 3 numaralı savunmaların arasına hareketlenir.
6- Sağ oyun kurucu(RB4)orta oyun kurucuya (CB3) pasını verir.

Şekil1.

7- Sol oyun kurucu (LB2) sol kanat pozisyonuna hareketlenir.
8- Sol kanat(LW1) topsuz 3 ve 4 numaralı savunmaların arasına doğru kat eder.
9- Aynı anda orta oyun kurucu (CB3) kanadın boşalttığı alana yönelen sol oyun kurucuya(LB2) pası atar.
10- Sol oyun kurucu(LB2) atışa girerken pivot(6) 1 ve 2 numaralı savunmaların arasına hareketlenir. Orta ve 

sol oyun kurucudan olası pasları bekler.3 ve4 numaralı savunmanın arasına yerleşen sol kanat(LW1) sol 
oyun kurucudan(LW 1) gelecek olası pası bekler.

11- Sol oyun kurucu(LB2) atış yapar.

Şekil 2.
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1-6 numaralı Hücum Seti (KÜÇÜK) 6:0 Savunmaya Karşı.
Sol oyun kurucu(LB2), sol kanat(LW1), orta oyun kurucu(CB3) ve pivot (6) işbirliği ile yapılır.İki taraftan da ya-
pılabilir.

1- Pivot 2 ve 3 numaralı savunmaların arasındadır.
2- Sol oyun kurucu(LB2) top sol kanatta iken 10-11m. yükseklikten 2 numaralı savunmaya yönelip 3 numaralı 

savunmaya doğru yön değiştirerek hareketlenir.
3- Bu sırada sol kanat(LW1) pası sol oyun kurucuya(LB2) verir.
4- Sol kanat(LW1) dip çizgiye (sıfıra) iner.

Şekil 1. 

5- Aynı anda orta oyun kurucu da(CB3) 3 numaralı savunmanın üzerine doğru giderken ,birden sol oyun 
kurucunun(LB2) arkasına doğru hareketlenir.

6- Sol oyun kurucu(LB2) atışı yoksa çaprazına giren orta oyun kurucuyla(CB3) küçük çapraz yapar.
7- Orta oyun kurucu(CB3) topla atışa yönelir.Bu sırada pivot(6) ve sol kanat(LW1) olası pasları beklerler.

Şekil 2.
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1-7 numaralı Hücum Seti (GÖLGE) 6:0 ve 5:1 Savunmaya Karşı.
Bütün takımın katılımını gerektiren bir hücum setidir. Sağdan dendiğinde top sol kanattan yüklenerek set 
başlar.

1- Pivot(6) 4 ve 5 numaralı savunmalar arasında zamanı geldiğinde 4 numaralı savunmaya perde koyacak 
şekilde konumlanır.

2- Sol kanat(LW1) 1 numaralı savunmanın üzerine doğru topla hareketlenir.
3- Sol oyun kurucu(LB2) 2 ve 3 numaralı savunmaların arasına doğru hareketlenir.
4- Sol kanat(LW1) sol oyun kurucuya(LB2) pası verir.

Şekil 1.

5- Sol oyun kurucu(LB2) orta oyun kurucuya(CB3) pasını verir.
(6,7,8 numaralı açıklamalardaki hareketler aynı anda yapılmalıdır.)
6- Sağ oyun kurucu(RB4) topsuz olarak 5 numaralı savunmaya perde koymak için hareketlenir.
7- Aynı anda sağ kanat(RW5) ta topsuz olarak 4 ve 5 numaralı savunmaların arasına doğru, sağ oyun kuru-

cunun(RB4) arkasından kat eder.
8- Orta oyun kurucu (CB3) sağ oyun kurucunun(RB4) hemen arkasından kat ederek gelen sağ kanada(RW5)  

pasını verir.
9- Sağ kanat(RW5) atışını yapar.

Şekil 2.
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1-8 Numaralı Set Hücumu (RUS) 6:0 Savunmaya Karşı
Sağ ve sol oyun kurucularda iyi atıcılarımızın olduğu durumlarda etkin şekilde kullanılabilir. Sağ veya sol ta-
raftan, kanat oyun kurucu, orta oyun kurucu ve pivot işbirliği ile yapılan bir hücum setidir.

1- Pivot(6) 3 ve 4 numaralı savunma oyuncularının arasında 3 numaralı savunma oyuncusuna daha yakın 
durur.

2- Sol kanat(LW1) 2 numaralı savunmaya doğru yükleme yapar.
3- Aynı anda sol oyun kurucu(LB2) kendi pozisyonundan sağa doğru orta oyun kurucu pozisyonuna yönelir. 

3 ve 4 numaralı savunma oyuncularına doğru hareketlenir.

Şekil 1.

4- Bu arada orta oyun kurucu(CB3), sol oyun kurucu kendi pozisyonuna yaklaşırken, 4 numaralı savunma 
oyuncusuna perde koymak üzere hareketlenir.

5- Sol kanat(LW1) sol oyun kurucuya (LB2) pasını verir.
6- Pivot(6) ve orta oyun kurucu(CB3) 3 ve 4 numaralı savunmalara perde koyar.
7- Sol oyun kurucu(LB2) atışı yapar.
 

Şekil 2.
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1-9 Numaralı Hücum Seti (BURGU) 6:0 Savunmaya Karşı
Sağ, sol, orta oyun kurucular ve pivot işbirliği ile 6:0 savunmaya karşı uygulanabilen bir hücum setidir.

1- Pivot(6) 2 ve 3 numaralı savunmalar arasına yerleştirilir.
2- Sol oyun kurucu(LB2) öne hareketlenir.
3- Sol kanat(LW1) sol oyun kurucuya (LB2) pasını verir.
4- Sol kanat (LW1) dip çizgiye (sıfıra) iner.
5- Orta oyun kurucu (CB3) 5 numaralı savunmaya doğru hareket eder.
6- Sol oyun kurucu(LB2) Pası öne doğru hareketlenen orta oyun kurucuya(CB3) verir.

Şekil 1.

7- Orta oyun kurucu(CB3) 4 ve5 numaralı savunmaların arsına daha çok 5 numaralı savunmaya doğru 
yüklenir.

8- Sağ oyun kurucu(RB4), bu sırda orta oyun kurucunun(CB3) arkasına doğru hareketlenir.
9- Sağ oyun kurucu(RB4) çapraz geçişle orta oyun kurucudan(CB3) topu alır.
10- Sağ oyun kurucu(RB4) 4 numaralı savunmanın üzerine atışa yönelir 
11- Sağ oyun kurucu(RB4), pasını sol kenar çizgi üzerinden 1 ve 2 numaralı savunmaların arasına hareket-

lenen sol oyun kurucuya(LB2) atar.
12- Sol oyun kurucu(LB2) 1 ve 2 numaralı savunmanın arasına hareketlenir.

 

Şekil 2.
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13- Aynı anda orta oyun kurucu(CB3) çapraz sonrasında 8-9m arasında savunmaya paralel, sola doğru 
hareket eder.

14- Pivot(6) 3 numaralı savunmaya perde koyar.
15- Sol oyun kurucu(LB2)  pasını perde de kalan 3 numaralı savunma oyuncusu üzerine yönelen orta oyun 

kurucuya(CB3) atar.
16- Orta oyun kurucu atışını yapar.

Şekil 3.

1-10 Numaralı Hücum Seti (VİDA) 6:0 Savunmaya Karşı
6:0 Savunmaya karşı iki taraftan da yapılabilen bir hücum setidir. Önemli nokta yapılan çapraz geçiş sayesinde 
bir savunma oyuncusunun,savunma yapacağı hücum oyuncusunun kalmamasını sağlamaktır.

1- Pivot(6) 2 ve 3 numaralı savunmaların arasına yerleştirilir.
2- Top orta oyun kurucudan(CB3) sağ oyun kurucuya(RB4) pas olarak verilir.
3- Sağ oyun kurucu (RB4) sağ kanatla (RW5) çapraz geçiş yapar.
 

Şekil 1.
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 4- Orta oyun kurucu(CB3) 3 ve 4 numaralı savunma oyuncularının arasına doğru hareketlenir.
 5- Sağ kanat(RW5) pası orta oyun kurucuya (CB3) verir.
 6- Bu sırada Bir an çapraz sonrası bir an duraksamış sağ oyun kurucu(RB4) savunmaya paralel olarak 

sola doğru 3 numaralı savunmaya perde koymuş olan pivota (6) doğru hareketlenir.

 

Şekil 2.

 7- Orta oyun kurucu(CB3) 1 ve 2 numaralı savunma arasına hareketlenen sol oyun kurucuya(LB2) pasını 

verir.

 8- Sol oyun kurucu(LB2) pivot(6) perdesine doğru hareketlenen sağ oyun kurucuya(RB4) pasını verir.

 9- Sağ oyun kurucu (RB4) aldığı topla atışını yapar.

Şekil 3.
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1-11 Numaralı Hücum Seti (PİVOT DÖRT NUMARA) 6:0 Savunmaya Karşı
Bu hücum setinde de çapraz aracılığıyla bir savunma oyuncusunun karşısında hücum oyuncusu kalmaması 
durumu sağlanarak, bir tarafta fazla sayıda hücum oyuncusuna ulaşmak hedeflenir. Sağdan ve soldan yapı-
labilir. Soldan dendiğinde pivot(6) sol tarafta 2 ve 3 numaralı savunma oyuncularının arasına yerleştirilmelidir.

1- Pivot(6) 2 ve 3 numaralı savunmaların arsında durur.
2- Sol kanat (LW1) dip çizgiye giderken, pası sol oyun kurucuya(LB2) verir.
3-  Sol oyun kurucu(LB2) pasını orta oyun  kurucuya(CB3) verir.
4- Orta oyun kurucu(CB3) top sürerek 5 numaralı savunmanın üzerine doğru hareketlenir.

Şekil 1.

5- Orta oyun kurucu(CB3) 5 numaralı savunmanın üzerinde sağ kanat(RW5) ile çapraz geçiş yapar.
6- Sağ oyun kurucu(RB4) 3 ve 4 numaralı savunmaların arasına doğru ilerler.
7- Sağ kanat(RW5) sağ oyun kurucuya(RB4) pası verir.
 

Şekil 2.
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8- Bu sırada sol oyun kurucu(LB2) 1 ve 2 numaralı savunmaların arasına doğru hareketlenir.
9- Sağ oyun kurucu(RB4) pasını sol oyun kurucuya(LB2) verir.
10- Pivot (6) 3 numaralı savunmaya perde koyar.
11- Sol oyun kurucu(LB2) düz dalarak atışını yapar veya seçenekleri değerlendirir.

Şekil3.

1-12 Numaralı Hücum Seti (POSTA) 4:0+2 Savunmaya Karşı
Savunmayı hangi iki kişi ile adam adama oynanırsa oynasın, adam adama oynanan hücum oyuncuları sağ ve 
sol oyun kurucu pozisyonuna yerleştirilir. Pivot eğer top sağ kanattan (LW1) yükleniyorsa 2 ve 3 numaralı sa-
vunmalar arasında durur, eğer sol kanattan(LW1) yükleniyorsa 2 numaralı savunmaya perde koyacak şekilde 
yerleştirilir.

1- Kanat oyuncuları sağ ve sol tarafta 9m. üzerinde ve kenar çizgide yerleşirler.
2- Sol kanat(LW1) 1 ve 2 numaralı savunmaların arasına yükleme yapar. Pasını orta oyun kurucuya(CB3) 

verir.
3- Orta oyun kurucu(CB3) 3 numaralı savunmaya doğru hareket eder.
4- 3 numaralı savunmayı yükseltir.
5- Orta oyun kurucu(CB3) pası 2 numaralı savunmaya perde yapan pivota (6) verir.
6- Pivot atışını yapar. 

Şekil 1.
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1-13 Numaralı Hücum Seti (TOKAT) 6:0, 5:1, 3:2:1 Savunmalarına Karşı
Alan savunmalarına karşı sağ ve sol taraftan uygulanabilir.

1-Pivot(6)2 ve 3 numaralı savunmaların arasına yerleşir.
2-Sol oyun kurucu(LB2) pasını sol kanada (LW1) verir.
3-Sol oyun kurucu(LB2) sol kanat pozisyonuna iner.
4-Orta oyun kurucu(CB3) sol oyun kurucu pozisyonuna hareket eder.

Şekil 1.

5- Sol kanat(LW1) orta oyun kurucuya(CB2) pasını verir.
6- Sol kanat(LW1) 4 ve 5 numaralı savunma oyuncularının arasına kat eder.
7- Orta oyun kurucu(CB3) kanat pozisyonundan yükselen sol oyun kurucu(LB2) çapraz geçiş yapar.

Şekil 2.
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8- Sol oyun kurucu(LB2) 3 numaralı savunmanın üzerine atışa gider.
9- Sağ oyun kurucu(RB4) kenar çizgiden 5 ve 6 numaralı savunma oyuncularının arasına düz dalar.
10- Sol oyun kurucu(LB2) pasını sağ oyun kurucuya(RB4) atar.
11- Sağ oyun kurucu(RB4) topla atışa yönelirken seçenekleri de değerlendirir.

Şekil 3. 

1-14 Numaralı Hücum Seti (ÜÇLÜ) 6:0, 5:1 Savunmalara Karşı
Her iki yönden de uygulanabilir.

1- Pivot(6) 4 ve 5 numaralı savunmaların arasına yerleştirilir.
2- Orta oyun kurucu(CB3) topla sol oyun kurucuya (LB2) çapraza gider.
3- Sol oyun kurucu(LB2), orta oyun kurucunun(CB3) arkasına hareketlenir.
4- Orta oyun kurucu(CB3) pasını sol oyun kurucuya(LB2) verir.
5- Orta oyun kurucu(CB3) pas sonrası 2 ve 3 numaralı savunmaların arasına 2 numaralı savunmaya perde 

koyacak şekilde kat eder.

Şekil 1.
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6- Sol oyun kurucu(LB2) 3 numaralı savunmanın üzerine atışa gider.
7- Sol oyun kurucu(LB2) sağ oyun kurucuya(RB4) pasını verir.
8- Sağ oyun kurucu(RB4) 4 numaralı savunmanın üzerine atışa gider.

Şekil 2.

9- Sol kanat(LW1) 2 numaralı savunmaya perde koyan orta oyun kurucunun(CB3) perdesine doğru hare-
ketlenir.

10- Sağ oyun kurucu(RB4) pasını sol kanada(LW1) atar.
11- Sol oyun kurucu(LB2) sol kenar çizgiye açılır.
12- Sol kanat(LW1) atışını yapar.

 

Şekil 3.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Hücum Setleri çalışmasında çeşitli savunma dizilişlerine karşı uygulanabilecek hücum setleri organizasyon 
örnekleri verilmektedir. Doğaldır ki bütün bir oyunu hücum setleri ile oynayıp bitirebilmek oyunun oynanış 
şekline aykırıdır. Bu konuda çeşitli görüşler olmakla birlikte, ortak kanı, bir takımın hücum oyunu planlanırken, 
temel olarak hücum seti şablonlarını da oyuncuların bireysel yetenekleri doğrultusunda takıma adapte etme-
nin gerekliliğidir. Bu durum takımın hücum çeşitliliği açısından önemli olmakla beraber oyuncuların bireysel 
özelliklerinin gelişimi açısından da önemlidir.

Ayrıca hücum setleri rakibimizin verdiği anlık savunma tepkilerine de cevap verebilecek nitelikte tasarlan-
maya çalışılmalıdır. Oyunun hücum kısmında net ve tek bir şekilde, savunma bu ise, çözüm hücum seti şudur 
diyerek, reçete çözüm üretmek mümkün değildir.Hücum setini uygulayan oyuncuların özellikleri, yetenekleri 
ve deneyimleri iki yönlü de yapılabilecek bir hücum setini, bazen sadece tek yönden yapmak durumunda 
kalmamıza sebep olabilir. Ancak yine de hücum setleri hem takımın genel oyun disiplinini sağlama açısından, 
hem de savunma karşısında çözümsüz kalındığı hissedildiği anlarda çözüm aracı olarak kullanabileceğimiz 
bir yol olmalıdır. Bu konuda antrenörlerin birçok farklı yaklaşımı olmakla birlikte, genel anlayış oyuncuların 
yaratıcılığını da tetikleyecek temel şablonların takıma ve oyunculara, uygun alıştırmalarla verilmesi gerek-
liliğidir. Dr.Zoltan Marczinka (Playing Handball) kitabının (Set Play)Set Oyunu(Hücumu) konusunda “Her ne 
kadar setler teorik olarak hep başarılı olsa ve golle sonuçlansa da, uygulamada çok çalışılmış manevralar 
bile bireysel teknik hatalar ve rakip savunmanın  beklenmedik reaksiyonları, zaman zaman hücum setlerinin 
hayal kırıklığı yaratmasına neden olmaktadır” demektedir (MARCZINKA,2016,s:266). Aynı sayfanın devamında 
Dr.Zoltan Marczinka “Başarılı bir set hücumu, son derece disiplinli, en azından ortalama bir teknik kapasiteye 
sahip, ve takımın yararına egolarını öteleyebilen oyuncularla gerçekleşebilir. Oyuncuların, hareket özgürlükle-
rinin kısıtlandığı ve zaman zaman kendi yeteneklerini gösteremedikleri düşüncesine rağmen, setin başarısına 
inanmaları ve kendilerine hücum setinde  verilen rolü yerine getirmeleri, hayati derecede önemlidir. “ (MARC-
ZINKA,2016,s:266) demektedir.   

Bu konuda Dr.Branislav Pokrajac-SRB/EHF Lecturer Belgrade, 08.02.2007 tarihinde kaleme aldığı Philosophy 
of Attack başlıklı EHF de yayımlanan bir yazısında şunları söylemiştir. ”Bireysel olarak çok güzel ve başarılı 
bir hareket bir maçta 10-15 defa tekrar tekrar kullanılabilir mi? Doğal olarak iyi ve başarılı bireysel hareketler 
sınırlıdır ve bir maçta çok az sayıda kullanılabilir. Her bireysel hücum aksiyonu 3-5 saniye sürse, hücum bu 
hareketlerle sınırlı kalır ve gittikçe daha iyi bir savunmaya karşı oynamış oluruz. Eğer çalışmalarımızda iyi bir 
hücum hazırlığı yapmazsak oyuncularımızın öğreneceği tek şey, birkaç pas sonrası iyi bir hareket yap ve şut 
at olacaktır. Bu taktiksel bakış açısından da çok iyi bir seçenek değildir. Hentbol genel anlamda bir kanattan 
diğerine pas aktarılarak oynanan tek aksiyonlu bir oyun değildir. Hentbol de hücum, iyi bir düşünsel kurguya, 
bireyler arasında iyi bir koordinasyona, yüksek seviyede teknik kapasiteye, mükemmel bir fiziksel hazırlığa ve 
rakibin ne yapacağına dair iyi bir içgüdüye ihtiyaç duyar” (POKRAJAC,2007,s:2.).

Yerleşik hücumun dizaynı ile ilgili EHF de yayımlanan bir yazısında, (Set - Offence Design) (MORENO, 2011, s:2) 
eğer uygun bir hücum taktiği kullanacaksak, bu hücumu organize etmemiz gerektiğini gösterir demiştir. 
Aynı yazıda taktiksel hücumda üç temel kategoriden bahsedilmiştir. Temel Öğeler(pas ve şut etkisi), hedef 
olay(savunmanın durumu) ve takım çalışması(set hücumu). Moreno yazısında hücum setlerinin basit bir ya-
pıda organize edilmesi, oyuncuların yaratıcılıklarına imkan vermesi, antrenmanlarda değişik varyasyonları ile 
öğretilebilecek alıştırmaların seçilmesi ve rakibi kararsızlığa düşürecek organizasyonların koordine edilmesi 
gerekliliğinden bahsetmektedir. Hücum setlerinin temelinde aldatma, amacı saklama ve sürpriz olduğu unu-
tulmamalıdır. (MORENO, 2011, s:2).
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Görüldüğü gibi hem serbest oyun hem de set hücumunun, takımın hücum taktiğinin oluşturulmasına sağla-
dıkları kolaylıklar açısından bakıldığında, birinin diğerine üstün olduğunu söylemek haksızlık olacaktır. Her ne 
kadar modern hentbolu oynayış tarzı yaratıcı, girişimci, becerikli oyuncularla oynanan bir oyuna doğru kayıyor 
gibi görünse de, oyuncuları tamamen, sınırlama olmadan özgür bırakmakta sürdürülebilir değildir. Diğer yan-
dan savunmanın reaksiyonlarını önceden tahmin ederek, oyuncuların ve topun her hareketini belirlemekte 
mümkün değildir. (MARCZINKA, 2016, s:262).

Bu anlamda pas, şut, aldatmalar vb… gibi temel bireysel hücum tekniklerini, hentbol oyun anlayışı içerisinde 
öğretirken aynı zamanda, hedef amacı saklama, sürpriz ve aldatma gibi hücum seti öğelerinin oyun par-
çaları içine yerleştirilmiş çalışmalarla organize edilmesi önemli bir gerekliliktir. Hücum setleri çalışmalarla 
takıma öğretilirken çok iyi bir basamaklama ile topu alan her oyuncunun kendi pozisyonu içinde, akla gelen 
her olasılığı, inisiyatifi doğrultusunda kullanabileceği bireysel hücum teknikleri oyuncuya aktarılmalıdır. Şunu 
da önemle belirtmek gerekir ki uygulanan her hücum seti, içerisinde her an serbest hücuma geçilebilecek, 
bireysel seçeneklerin de kullanılabileceği şekilde tasarlanmalı, hem serbest hem de set hücumu, oyunun 
genelinde içi içe kullanılacak şekilde öğretilmelidir. 

Sonuç olarak hücum setleri oyunun temel vazgeçilemez parçalarıdır. Bunlar grup ve takım taktiklerini içeren 
hücum seti organizasyonlarıdır. Hücum setleri, oyun sırasında planlandığı şekilde gerçekleşebildiği gibi, bazen 
de anlık diğer etmenlerin değişimine bağlı olarak, biz antrenörlerin de tahmin edemediği yaratıcılıkta so-
nuçlandırılabilir. Başından itibaren amacına uygun, yaratıcılığı destekleyen alıştırma ve uyarılarla sporculara 
aktarıldığında, oyuncuların temel oyun anlayışı ve oyun disiplini gelişimlerine olumlu katkıları olacaktır.   
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Hentbolda Sayısal Dengesizlikte Hücum
ÖZET 

Hentbol müsabakasında takım stratejileri; savunma takımının özellikleri, oyun akışında skor avantajının elde 
edilmesi, sayısal avantajlar, sayısal dezavantajlar göz önüne alındığında belli bir temele dayanarak değişik-
likler gösterir.  Değişen oyun kuralları nedeni ile günümüz hentbolunda en belirgin değişiklik, özellikle de son 
büyük turnuvalarda hentbolun daha hızlı ve dinamik oynanması olarak gözlemlenebilir. Ayrıca savunmaların 
agresifliğine karşı daha fazla ceza görülmektedir. Ayrıca kaleci oyuncu kuralının değişmesi, çoklukta hücum 
için yeni taktiklerin üretilmesine ihtiyaç doğurmaktadır. Yapılan bu çalışmada 6:5 , 5:6 ve 7:6 hücum organi-
zasyonları gösterilmiştir. Takım hücum organizasyonlarını uygularken oyunculara pozisyon bilgilerinin önemi 
üzerinde durularak, savunmanın davranışına göre oyuncunun boş oyuncuyu bulma,  sorumluluk alma, karar 
verme becerisi önemle aktarılmıştır. Çalışmanın amacı, sayısal dengesizlik durumlarında, takımların kendi 
doğalarına uygun stratejilerle, müsabakalarda kendilerine avantaj sağlayacak ya da dezavantaj oluşturma-
yacak oyun kurgularının işlenmesidir. Araştırma grubu, 14-18 yaş grubu 16 oyuncudan oluşmuş, egzersizlere 
katılan sporculardan ve ailelerinden antrenman öncesi bilgilendirme onay formu doldurtularak alınmıştır. 
Hentbolda azlıkta ve fazlalıkta hücum organizasyonlarının geliştirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada 25 
egzersiz kullanılmış kuramsal olarak anlatılıp görsel olarak sunulmuştur. Egzersizlerle beraber, sayısal azlık/
fazlalık durumunda oyun sisteminde kullanılabilecek setlerin avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır. Azlıkta ve 
fazlalıkta yapılan hücumlar eşitlik şartlarına göre farklılık gösterse de sıklıkla gerçekleşen senaryolar olduğu 
için sporcuların bu durumlara en kısa sürede adapte olmaları gerekmektedir.  Şartlara en uygun adaptasyonu 
sağlayan ve konsantrasyonu yüksek olan takımlar maksimum avantajı elde ederek bu olağan dışı şartlardan 
avantaj sağlayabilirler. 
Anahtar Kelimeler: Hentbol, Azlıkta hücum, Fazlalıkta hücum

Numerical Imbalance Offense in Team Handball
ABSTRACT

In a handball competition, team strategies vary on a basic when considering features of the defending team, 
getting the score advantage during the game, numerical advantages, and numerical disadvantages. Due to 
the changing game rules, the basic change in today’s handball is that handball is played faster and dynam-
ically especially in the latest big tournaments. Also, for the aggressive defenses, more penalties are seen. 
In addition, the rule change of goalkeeper-player causes to create new tactics in numerical advantage. In 
this study, the offensive game play organizations of 6:5, 5:6, and 7:6 were shown. When executing the team’s 
attack organizations, the abilities of finding the player without defender, taking responsibility, and making a 
decision by giving importance on positioning were transferred to the player. The aim of this study is to pro-
cess game setups which would provide advantages or would not provide disadvantages during matches with 
strategies suitable for own nature of teams when they are numerical inequality. The sample group consisted 
of 16 players in the age group of 14-18 years.  Before the training sessions, the informed consent form was 
obtained from the players participating in the exercises and their parents. This study was conducted to im-
prove the attacking organizations in handball in case of numerical advantage and disadvantage. 25 exercises 
were used, explained theoretically, and presented visually. In tandem with the exercises, the advantages and 
disadvantages of the sets which can be used in game system in case of numerical fewness/preponderance 
were explained. Even though the attacks in fewness and preponderance vary according to the equality cir-
cumstances, the players should adapt quickly to scenarios occurring frequently. The teams which are able 
to adapt best to the conditions and have the highest concentration can benefit from those extraordinary 
circumstances by taking the maximum advantage.
Keywords: Team Handball, Superiority in Offense, Inferiority in Offence
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GİRİŞ
1. HENTBOLDA HÜCUM
Hücum bir takımın topa sahip oldukları durumdaki oyun yapısının düzenlenmesidir. Başka bir deyişle hücum; 
bir takımın topa sahip olduğu andaki taktik durumudur (ÇELİKSOY,2017,sf:77).

Hücum, bir takımın topa sahip olduğu anda başlar, kaybedildiği anda biter (HATTİNG 1979).

Doğal olarak topa sahip olan takım gol atabilmek için takım planlamasında değişikliğe gider. Bu noktada ana 
amaç rakip takıma gol atarak skoru kendi lehine arttırmaktır. Hücum organizasyonunda sporcular taktiksel 
olarak toplu ya da topsuz olarak takım hücumunda rol oynar. Her hücum taktiğinin amacı, müsabakayı kendi 
lehine sonuçlandırabilmek için rakip kaleye gol atmaktır. Bu nedenle müsabakadaki tüm olanaklar ve oyun-
cuların yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanmak gerekir (SEVİM; 2010, sf:207).

 Yeteneklerine göre sporcular farklı pozisyonlarda görev alırlar.  Farklı pozisyondaki oyuncuları bireysel bece-
rilerinin müsabaka içerisinde sıklıkla kullanır. Elit düzeydeki müsabakalarda sporcular, bireysel özellikleriyle 
her ne kadar aktif rol alsa da organize olmuş taktiksel grup hücumlarına da sıklıkla gereksinim duyarlar. Bu 
çalışılmış taktiksel varyasyonlar farklı koşullara göre ortaya çıkabilir.  Takım oyuncularının sistem içerisinde 
sahip oldukları rolleri oynayarak, gol pozisyonunda en uygun olan sporcuya atış imkânı sağlamaları temel 
amaçtır. Uygulanan hücum sistemi anlık değişikliklere uygun değişkenlik gösterebilmeli ve sporcular en kısa 
sürede yeni organizasyona uyum sağlayabilmelidir. 

Sistemli hücumların gol yollarındaki çözüm alternatifleri fazladır. Savunma oyuncularına bağlı oluşturulmuş 
bir skor pozisyonunda hücum oyuncularının sayısı belirleyicidir. Bu nedenle; oyunun bu durumlarını, sayısal 
avantaj/dezavantaj takımın özgün planına nasıl etki ettiği yönünden değerlendirmek faydalı olacaktır. (MARC-
ZINKA,2016,sf:270).

Akış içerisinde aktif rol alan sporcuların savunmanın pozisyonuna bağlı olarak en az bir kale atışı şansı yaka-
lamaları söz konusudur. Savunma, hücumun organizasyonuna karşı çözüm üretemez ise bu sistem tekrar-
lanabilir ya da farklı alternatifleri ile savunmanın konsantrasyonunu bozar. Sistemli hücum takım oyunun bir 
sonucudur. Takımın sistemli ve organize ataklar sonucu elde ettiği goller olumlu motivasyon sağlar. Diğer 
yandan sistem içerisindeki oyuncuların uyumu mükemmel olmak zorundadır. Anlık bir hata ile organizasyon 
sırasında top rahatlıkla kaybedilerek hızlı hücum olarak takıma geri döner. Hücum sistemi içerisinde belirli 
görevleri yerine getirecek sporcuların konsantrasyonları yüksek olmak zorundadır. Eğer savunma hücum 
sistemini çözmüş ise uygulanabilirlik konusunda sistemin başarısı düşecektir.

2. EKSİK VEYA FAZLA OYUNCU İLE HÜCUM
Müsabaka sırasında takımlar genellikle sayısal eşitlik ile oynarlar fakat eksik veya fazla oyuncu ile oyun sıklık-
la karşılaşılan bir durumdur. Hentbol oyunun doğası gereği oyuncu değişiminde oluşabilecek anlık durumlar, 
sporcuların savunma veya hücum alanına gidişlerindeki gecikmeler, ceza alan oyunculardan dolayı ve tak-
tiksel olarak kaleci yerine oyuncunun sahaya girmesi gibi farklı durumlarda ortaya çıkar.  Hentbolda sayısal 
avantaj hücum ve savunma takımları için çok önemlidir. Uluslararası organizasyonlarda takımlar istatistiksel 
olarak ortalama hücumlarının dörtte birini eksik veya fazla oyuncu ile yapmışlardır (ŠIBILA M. 2001).

Uluslararası hentbol oyun kurallarının 16.maddesinin (Cezalar) 3-6-9-12 ve 13. Bendindeki uygulamalar netice-
sinde oyun içerisinde zaman cezalarından ötürü, takımlar arasında oluşan sayısal dengesizlik gereği, antre-
nörler bu tür durumlara karşı taktiksel hazırlık yaparlar(BİLGE,2015.s:3).



240

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

Benzer sayısal dengesizlik, zaman cezası olmadan da takımlardan birinin hücumda kalecisinin yerine saha 
oyuncusunu oyuna sokarak hücumda fazlalığı sağladığı durumlarda da ortaya çıkar (BİLGE,2015,s:4).

Oyun içerisindeki ağır hatalarda hakem oyun kuralları gereği bir oyuncuyu 2 dakika oyundan ihraç edebilir. 
Bu durumda hücum ya da savunma oyun düzeninde değişiklikler yapılarak bazı önlemler alınır. Bu nedenle 
azlıkta ya da fazlalıkta yapılan hücum ve savunma çalışmalarına büyük önem verilmelidir (SEVİM,2010.sf:235).

Hentbolda oyun kuralları gereği ya da antrenörlerin taktiksel yaklaşımı ile birbirlerine eksik ya da fazla oyuncu 
ile hücum yapabildikleri durumları 3 başlıkta değerlendirebiliriz.

• Fazlalıkta Hücum
• Azlıkta Hücum 
• 7:6 Hücum 

Savunma yapan oyunculardan bir ya da birkaçının ceza alması ve kaleci yerine oyuncunun sahaya alınması,  
çoklukta hücum yapısını oluşturur. Diğer yandan hücum takımından oyuncu ya da oyuncuların ceza alması 
azlıkta hücum olarak karşımıza çıkar. Her iki durumda da sistemdeki gereksinimlerin duruma uygun olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bir takım genellikle oyunun büyük bir bölümünü sayısal eşitlikle oynadığı için; 
olmazsa olmaz taktik planları kesinlikle buna bağlıdır. Haliyle takımlar; sayısal eşitliğe sahip bir takıma karşı 
oynuyor gibi antrenman yaparlar. Fakat sayısal avantaj/dezavantajla geçen oyunun geri kalan kısmı, psikolo-
jik olarak bu periyotlar sonuca etki ettiği gibi maçın da dönüm noktalarıdır (MARCZINKA,2016,s:270).

O zaman bu durumda sayısal eşitlikte oynarken nasıl daha etkili olunmasıyla ilgili daha fazla yönerge verili-
yorsa, aynı zamanda sayısal avantaj/dezavantajla oynamanın da altını çizmek gerekir (MARCZINKA,2016,s:270).

 Takımlar sıklıkla bu süreci yaşadıklarından önceden çeşitli çalışmalarla bu durumlarda nasıl bir yol izleneceği 
planlanmalıdırlar. Antrenmanlarda bu durumlara uygun yapılan çalışmalar oyun içerisindeki olaylara adap-
tasyonu hızlandırır.  Müsabaka içerisinde anlık ya da geçici sürelerle karşılaşılan bu durumlara uygun hücum 
sistemleri kullanılırsa gole ulaşmak daha kolay bir hal alır.

2:1  Sayısal Çoklukta Hücum (6:5 sistem)

Şekil 4.  6:5 Hücum
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Tanım: Oyun kuralları gereği rakipten en az 1 fazla oyuncu ile bulunarak uygulanan hücum varyasyonlarına 
çoklukta hücum taktikleri denilmektedir. Fazlalıkta hücumda, rakibin ceza almadan hücumun kalecisini de-
ğiştirip bir başka oyuncusunu, fazla hücum oyuncusu olarak kullandığı durumlarda fazlalıkta hücum taktikleri 
olarak değerlendirilebilir (BİLGE,2015.s:12).

Fazla oyuncu ile hücum, taktiksel olarak avantaj olarak gözükse de, psikolojik faktörler de dikkate alındı-
ğında bu avantajın beklenildiği kadar büyük olmadığı görülür. Üst düzey takımların çoğunun, fazla oyunculu 
hücum stratejilerinde, pivot oyuncu veya oyuncularına bağımlı pozisyonları kullandıkları görülmektedir (BİL-
GE,2015.s:15).

TURNUVA MAÇ SAYISI HÜCUM ŞEKLİ GOL SAYISI BAŞARI %

2002 MEch 50 FAZLA OYUNCU 446 56

2004 MEch 48 FAZLA OYUNCU 531 58

2006 MEch 47 FAZLA OYUNCU 485 59

2008 MEch 47 FAZLA OYUNCU 441 61

2010 MEch 47 FAZLA OYUNCU 447 61

2012 MEch 47 FAZLA OYUNCU 397 60

2014 MEch 47 FAZLA OYUNCU 407 61

Ech Ort. FAZLA OYUNCU %59,42

Şekil 5. Avrupa Şampiyonaları Fazla Oyuncu ile Hücum Başarı Oranları (Bilge, 2015, s:8)

Kalitatif ve kümülatif analizlerde (2002-2004-2006-2008-2010-2012-2014 Erkekler Avrupa Şampiyonaları) ta-
kımların fazlalıkta hücum etkinliğinin %59,42 olduğu görülmüştür (Şekil 5).

Ech MAÇ BAŞINA FAZLA OYUNCU İLE HÜCUM MAÇ BAŞINA FAZLA OYUNCU İLE GOL

2008 7,95 4,47

2010 9,43 5.54

2012 8,70 5,16

2014 7,74 4,71

Şekil 6. Avrupa Şampiyonaları Fazla Oyuncu ile Hücum ve Gol Oranları(Bilge,2015, s:11)

Sayısal çoklukta hücum durumun getirdiği ve hentbolda yakalanmak istenen bir durumdur. Hem hızlı hü-
cumda hem de hücumun doğasından kaynaklanan bir sayısal fazlalığa ulaşma çabası rakibe üstünlük kurma 
gibi bir istek vardır. Sayısal olarak fazla olma süreci birkaç saniye sürse de bu avantaj (üstünlük) gol bulma 
konusunda işaret edilecek bir üstünlük sağlamaktadır(MARCZINKA,2016,s:271). Diğer taraftan dış etkenlerin 
meydana getirdiği fazla oyuncu ile hücum şansı daha planlı ve çalışılmış bir yapıda karşımıza çıkar. Savunma 
oyuncularının ceza almaları bu durumu en sık ortaya çıkaran temel etkendir. Bunun için takım sayısal üs-
tünlükte hücum ederken takımdan gol pozisyonlarına kolayca girme golle sonuçlandırması beklenmektedir. 
Hücumun sayısal fazlalıkta rakibin az kişiyle savunma yapması ve savunma alanlarının alan veya kombine 
savunmalarda büyümesi ve savunulmasının zorlaşması ile bir avantaj sağlamaktadır (MARCZINKA,2016,s:271). 
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 Bu durum müsabakada sıklıkla karşılaşıldığı için duruma adaptasyon için antrenmanlarda sıklıkla çalışılma-
lıdır.  İyi planlanmış çalışmalarla önemli noktalar önceden sporculara gösterilirse, sayısal çokluk durumunda 
daha verimli hücumlar yapılabilir (MARCZINKA,2016,s:271).

Bu şekilde eksik savunmaya karşı hareketli veya kombine hücum setleri tek veya çift pivotlu olarak sabırlı ve 
disiplinli bir şekilde hücum şekillenmelidir. Hücum oyuncuları acele etmeden alışıldık şekilde hücum etme-
meli, daha fazla disiplin içerisinde olmalı ve hazırlıksız bir pozisyonda düşüncesizce atılan şutlar başarısızlığa 
sebep olabilir (MARCZINKA,2016,s:271).

Bunun yanı sıra takım kanat ve pivotları savunma genişliğini sağlayacak şekilde yerleştirirken oyun kurucula-
rında derinliği sağlayacak şekilde yerleşerek zaten az adamla savunma yapan oyuncuların ortaya yönlenme-
siyle kanat oyuncularının etkinliği arttırılmaya çalışılır (MARCZINKA,2016,s:271).

Sayıca eksik olan savunma dezavantajını dengeleyebilmek için oyunu yavaşlatmak için taktik fauller yaparak 
hücum aktivitesini durdurmaya çalışır. Bu nedenle hücum oyuncularının sürenin durmasını sebep olacak hü-
cum faullerinden gereksiz vücut teması ve ikili mücadelelerden kaçınılmalıdır(MARCZINKA,2016,s:272).

GENEL PRENSİBLER NELER OLMALIDIR
• 6:6 Hücum sistemi devam ettirilebilir.
• Varyasyonlardaki tercihin birkaç basamak daha ileri gidebilmesi sabrı gösterilir.
• Hücum oyuncularının hücum bölgelerinin dışına çıkılması önlenir.
• Pivotlar bölgesel hücum yaparken, katlardan kaçınılır.
• Çift pivotlu hücum düzeni uygulanabilir.
• Özel hücum taktikleri uygulanır.
• Sabırlı ve basit oyun düzeni benimsenerek doğru atış pozisyonu yakalanmalıdır (BİLGE,2015.s:16).

2.2 Sayısal Azlıkta Hücum (5:6 sistem)

Şekil 7. 5:6 Hücum

Tanım: Oyun kuralları gereği rakipten en az 1 eksik oyuncu ile sahada bulunarak uygulanan varyasyonlarına 
azlıkta hücum taktikleri denilmektedir (Bilge, 2015, s:44)

Takım belirli bir zaman için 5 hücum oyuncusu ile oynamak zorunda ise çok kontrollü oynamalıdır. Riskli pas-
lar, kale atışları uygulanmamalıdır (SEVİM,2010.sf:239).
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Bir kişi ile adam adama savunma ve yüksek savunma yapılma olasılığı fazladır. Böyle durumlarda daha dik-
katsiz savunma yapılabilir. Dinamik oynayarak savunma boşluklar bulunabilir. Maçın zamanı, skor bu hücum 
türünün sınırlayıcısıdır(DORAK,2014.sf:207)

Bir takım fazlalıkta hücum ederken diğer takımda aynı süre boyunca sayısal olarak dezavantajlı bir durum-
da hücum ve savunma yapar. Bu durumda ulaşılabilir ve sayısal fazlalıkta amaç nasıl hemen golü atmak 
ise; sayısal olarak eksik takımda topu olabildiğince elinde güvenli bir şekilde tutmaya çalışır. Dahası, takım 
hücumdayken top kaybı yaparsa, defansta sayısal olarak dezavantajlı durumda olduğundan rakibe gol şansı 
verir (MARCZINKA,2016,s:272).

Sayısal azlıkta hücum sistemi değişir. Bu durumda uzun mesafeli şutlar risklidir. 

Yine bu yüzden eksik olan hücum oyuncuları büyük bir sorumluluk içinde ve oyunu dengelemeye çalışarak 
hücum etmelidir. Bu durumda sayısal olarak fazla olan savunma topu kapma fırsatları yaratmak amacıyla 
yüksek veya kombine savunmalar (1 veya 2 kişi ile adam adama oynama) yapmaya çalışırlar. Bu tip savunma 
düzenlerine karşı pivotsuz veya tek pivotla hücum tercih edilmelidir. Bu durumda oyun kurucular savunmayı 
açacak şekilde yerleştirilerek hücum setleri hareketli şekilde uygulanmalıdır (MARCZINKA,2016,s:272).  Riskli 
olsa da kaleci ve saha oyuncusu değişikliği yapılarak sayısal eşitlik ile hücum yapılabilir.

TURNUVA MAÇ SAYISI HÜCUM ŞEKLİ GOL SAYISI BAŞARI %

2002 Mech 50 EKSİK OYUNCU 235 38

2004 Mech 48 EKSİK OYUNCU 252 36

2006 Mech 47 EKSİK OYUNCU 265 42

2008 Mech 47 EKSİK OYUNCU 215 43

2010 Mech 47 EKSİK OYUNCU 234 43

2012 Mech 47 EKSİK OYUNCU 201 40

2014 Mech 47 EKSİK OYUNCU 201 41

Ech Ort. EKSİK OYUNCU %40,42

Şekil 8. Avrupa Şampiyonaları Eksik Oyuncu ile Hücum Başarı Oranları (Bilge, 2015, s:8).

Kalitatif ve kümülatif analizlerde (2002-2004-2006-2008-2010-2012-2014 Erkekler Avrupa Şampiyonaları) ta-
kımların azlıkta hücum etkinliğinin %40,42 olduğu görülmüştür (Şekil 8).

Ech MAÇ BAŞINA EKSİK OYUNCU İLE HÜCUM MAÇ BAŞINA EKSİK OYUNCU İLE GOL

2008 6,15 2,34

2010 7,35 2,60

2012 6,72 2,81

2014 5,85 2,32

Şekil 9. Avrupa Şampiyonaları Fazla Oyuncu ile Hücum ve Gol Oranları(Bilge,2015, s:11).
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Azlıkta hücum yaparken mümkün olduğunca savunma oyuncularını faul yapmaya teşvik ederek kaleye yönelik 
oyun oynanmalı bunun sonucunda serbest atış kazanılmalıdır. Çünkü bu durumda topa sahip olan hücum 
takımı mümkün olduğunca sayısal dezavantajını dengelemiş olur. 
Her şeye rağmen oyuncuların görevi; takım tamamlana kadar topu güvende ve elinde tutmak olmalıdır. Kale 
atışı ancak çok kesin bir pozisyon bulunmuşsa yapılmalıdır. Sabırla yükleme ve çapraz geçişlerle pozisyon 
değiştirmeler daha pratik ve kazançlı olacaktır. Bu sayede hem top kontrol altında tutulacak hem de fırsat 
bulunursa düz dalmalarla sonuca ulaşılabilecektir.
Azlıkta hücumda oyuncular; sabırla, kaleye yönelik oyundan vazgeçmeden, disiplinli bir oyun anlayışından taviz 
vermeden sayı dezavantajını dengelemelidir.

GENEL PRENSİPLER NELER OLMALIDIR
• Pivot pozisyonu olmadan hücum sistemi devam ettirebilirler.
• Kanatların kat sonrası pivot pozisyonu etkinliği sağlaması beklenebilir.
• Hücum oyuncularının hücum bölgelerinin dışına çıkması istenir.
• Pivotun oyun dışına alınması bir tercih olabilir ama oyun içerisinde kalması da üst düzey takımların 

tercihi olarak görülmektedir.
• Kalecinin yerine saha oyuncusu sokularak özel taktikler uygulanabilir.
• Özel hücum taktikleri uygulanır.
• Savunmanın 1 fazla olduğu bölgelerden çok, 1:1 ya da 2:2 olduğu bölgeler, hücum tercihi olarak kullanı-

labilir.
• 1:1 oyunlarda kesinlikle kaleye dik oynanmalıdır.
• Savunmanın, en etkili hücum oyuncularına konsantre olduğu unutulmamalıdır.
• Kat sonrası özellikle kütleli-uzun ve pivot özelliği yüksek oyuncularla rakibin kanat savunma oyuncuları 

eşleştirilmeye çalışılır (BİLGE,2015.s:45-46).
Sonuç olarak; yukarıdaki istatistikler her takımın toplam hücum sayılarının 3 de 1ini eksik ya da fazla oyuncu 
ile yaptıklarını göstermektedir. Bu gibi durumların çözümü için antrenmanlarda yeterli zamanın ayrılmasının 
ihtiyacını ortaya koymaktadır.

 2.3 Kalecinin Oyuncu İle Değiştirilmesi (7:6 sistem)

Şekil 10. 7:6 Hücum
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Savunma oyuncularına bağlı olarak oluşturulmuş bir skor pozisyonunda hücum oyuncularının sayısı belirleyi-
cidir (MARCZINKA,2016,s:270).

Günümüz hentbol oyun anlayışında kaleciler yerine oyuncu alarak mümkündür. Sayısal azlık durumunda sa-
yıları eşitlemek için ya da sayısal avantajı elde etmek için yapılan değişiklikler gibi farklı amaçlarla kullanıl-
maktadır. Takımlar maçta rakibin savunma sistemini değiştirmeye zorlamak daha çabuk gol bulabilmek olası 
skor dezavantajını lehine çevirebilmek için kullanmaya çalışırlar.   Unutulmaması gerek bu değişiklikte avantaj 
sağlanmaya çalışırken kale hep boş kalacaktır. Yapılan organizasyonda olası top kayıpları skoru rakip takım 
lehine daha kolay değiştirebilir duruma getirebilir. 

Bu sistem tercihi savunma takımını şaşırtmak, maçın son anlarında sayısal avantajı yakalamak, 2 dakika ce-
zası alındığı zaman sayısal eşitliği sağlamak, daha çabuk gol bulmak için yapılabilir. Unutulmamalıdır ki bu tür 
hücum organizasyonlarının çok sayıda beraber antrenman yapma ve beraber hareket ve beceri uygulama 
yetisine ihtiyacı vardır.

7:6 sisteminin temel avantajları;
• Daha fazla taktik varyasyon şansı,
• Savunma için daha geniş savunma alanı,
• Savunmada şaşkınlık ve panik oluşturma,
• Sonuca daha hızlı ulaşılır.

Dezavantajları;
• Boş kale,
• Top kaybı ve teknik hatalarda gol yeme olasılığı, 
• Kaleciyle değişecek oyuncunun pozisyonu,
• Olası top kaybı ve yenen gol sonrası moral bozukluğu,
• Hata yapma baskısı yaşanır.

Bu sistemde oynayacak olan takımların;
• Teknik kapasiteleri ve oyuncular arası koordinasyonu yüksek,
• Konsantrasyonları yoğun,
• İyi kanat oyuncularına sahip olmaları gerekmektedir. 

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda fazlalıkta hücum ve azlıkta hücum hareketlerinin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde,  14-18 
yaş grubunda 16 erkek hentbolcu ile çalışılmıştır. Antrenmanlar spor salonunda gerçekleştirilmiştir. 

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

Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır.
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Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf 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 Çukurçayır, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede hentbolda azlıkta ve çoklukta hücum stratejilerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir 
aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR
1. Fazlalıkta Hücum Örnekleri

Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 11a - 11b =  6:5 Fazlalıkta Hücum I

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği I

Açıklama

LB-LW’ ye pas verir. LB-C yer değiştirir (Şekil 1a). C 
2-3 nolu savunma arasına yüklenir ve LB’ ye pas ve-
rir. Aynı anda P 3 nolu savunmaya perde yapar. LB 
aldığı pas ile atış yapabilir veya yüklemeyi devam et-
tirir (Şekil 1b).
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 12 - 6:5 Fazlalıkta Hücum II

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği II

Açıklama

LB-LW’ ye pas verir. LB-C yer değiştirir. C 2-3 nolu 
savunma arasına yüklenir ve LB’ ye pas verir. Aynı 
anda P 3 nolu savunmaya perde yapar. LB aldığı pas 
ile atış yapabilir veya yüklemeyi devam ettirir. 

Fazla Hücum Setleri

Şekil 13a - 13b = 6:5 Fazlalıkta Hücum III

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği III

Açıklama

: C-RB’ ye pas verir ve 2-3 nolu savunma arasına top-
suz kat eder (Şekil 3a). RB-LB’ ye pas verir. LB-RB’ 
ye pas verir. Aynı anda P 3 nolu savunmaya perde 
yapar. RB 1-2 nolu savunma arasına hareketlenir aynı 
anda C 2-3 nolu savunma arasına hareketlenir. RB-
C’ye pas verir. C-P’nin perdesinden yararlanarak atış 
yapar (Şekil 3b).
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 14 = 6:5 Fazlalıkta Hücum IV

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği IV

Açıklama

LB top sürerek 2 nolu savunma üzerine hareketlenir. 
P 2 nolu savunmaya perde yapar. LB perdeden yarar-
lanır, C’ye pas aldatması yapar ve 2-3 nolu savunma 
arasından atış yapar.

Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 15a - 15b = 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği V

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği V

Açıklama

C-P ile çapraz yapar (Şekil 5a). P-RB’ ye pas verir ve 2 
nolu savunmaya perde yapar. RB perdeden yararla-
narak yüklemeyi devam ettirir (Şekil 5b).
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 16a -16b = 6:5 Fazlalıkta Hücum VI

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği VI

Açıklama

C-P ile çapraz yapar ve sol 2 nolu savunmaya perde 
yapar. P-RB’ ye pas verir ve sağ 2 nolu savunmaya 
perde yapar (Şekil 6a). RB-P ile perde yuvarlanma 
oynamayı dener. Pozisyon bulamazsa LB’ ye pas ve-
rir. LB sol tarafta 3’e 2 oynar (Şekil 6b).

Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 17= 6:5 Fazlalıkta Hücum VII

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği VII

Açıklama

LW yükleyerek LB’ ye pas verir. P 2 nolu savunmaya 
perde yapar. LB-C ye pas verir. C 3 nolu savunmanın 
pozisyonuna göre P ile oynar veya RB’ ye pas verir.
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 18a - 18b - 18c = 6:5 Fazlalıkta Hücum VIII

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği VIII

Açıklama

C-LW ile çapraz yapar. LW-LB’ ye pas verir ve yerine 
geçer (Şekil 7a). LB sağ 2 nolu savunma üzerinde RW 
ile çapraz yapar (Şekil 7b). RW-RB’ ye pas verir. RB 
atış yapar veya uygun pozisyondaki arkadaşına pas 
verir (Şekil 7c).
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 19a- 19b - 19c = 6:5 Fazlalıkta Hücum IX

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği IX

Açıklama

C-RB ile çapraz yapar. RB sol 2 nolu savunma üzerin-
de LW ile çapraz yapar. LW-LB’ ye pas verir. LB atış 
yapabilir veya uygun pozisyondaki arkadaşına pas 
verir.
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 20 = 6:5Fazlalıkta Hücum X

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği X

Açıklama

C-RB’ ye pas verir. C-LB ile yer değiştirir (Şekil 10a). 
P sağ 2 nolu savunmaya perde yapar. Aynı anda RB 
yükleme yaparak LB’ ye pas verir. LB atış yapabilir 
veya uygun pozisyondaki arkadaşına pas verir (Şekil 
10b).
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 21a - 21b - 21c = 6:5 Fazlalıkta Hücum XI

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği XI

Açıklama

C-LW ile çapraz yapar. LW-LB’ ye pas verir. LW po-
zisyonuna geri döner. P sol 2 nolu savunmaya perde 
yapar. LB atış yapabilir veya sola doğru ters yükleme 
yapar.



254

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 22 =  6:5 Fazlalıkta Hücum XII

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği XII

Açıklama

C-P ile çapraz yapar. P-RB’ ye pas verir. C sol 1-2 nolu 
savunma arasına ve P sağ 2-3 nolu savunma arasına 
girer. RB ortaya doğru hareketlenen LB’ ye pas verir. 
LB atış yapabilir veya uygun pozisyondaki arkadaşına 
pas verir.
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 23a -23b  =  6:5 Fazlalıkta Hücum XIII

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği XIII

Açıklama

C-P ile çapraz yapar gibi hareketlenir. P pas alma-
dan geçer. C-LB’ ye pas verir. Aynı anda P sağ 2 nolu 
savunmaya perde yapar. LB atış yapabilir veya uygun 
pozisyondaki arkadaşına pas verir.
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Fazlalıkta Hücum Setleri

Şekil 24a - 24b – 24c = 6:5 Fazlalıkta Hücum XIV

A 01 6:5 Fazlalıkta Hücum Örneği XIV

Açıklama

C-LW ile çapraz yapar (Şekil 14a). LW-LB’ ye pas verir 
ve kendi pozisyonuna geçer. LB sağ 2 nolu savunma 
üzerinde RB ile çapraz yapar (Şekil 14b). RB-P perde-
sini kullanarak atış yapar veya uygun pozisyondaki 
arkadaşına pas verir (Şekil 14c).
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2. Azlıkta Hücum Örnekleri

Azlıkta Hücum Setleri

Şekil 25a - 25b -25c = 5:6 Azlıkta Hücum I

A 02 5:6 Azlıkta Hücum Örneği I

Açıklama

RW-LW ile çapraz yapar ve kendi pozisyonuna geçer. 
LW-RB ile çapraz yapar ve sağ 2-3 nolu savunmanın 
arasına girer. RB sol 3 nolu savunma üzerinde LB ile 
çapraz yapar. LB atış yapabilir veya uygun pozisyon-
daki arkadaşına pas verir. 
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Azlıkta Hücum Setleri

Şekil 26a- 26b = 5:6 Azlıkta Hücum II

B 02 5:6 Azlıkta Hücum Örneği II

Açıklama

C-RB ile çapraz yapar ve sağa doğru açılır. RB sol 2 
nolu savunma üzerinde LW ile çapraz yapar ve RB 
sol 2 nolu savunmanın üzerinde perdede kalır. LW sol 
2-3 nolu savunmanın arasından girmeye çalışır veya 
yükleme yapar.
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Azlıkta Hücum Setleri

Şekil 27a- 27b = 5:6 Azlıkta Hücum III

B 02 5:6 Azlıkta Hücum Örneği III

Açıklama

RB-C’ ye pas atarken aynı anda LW sağ 2-3 nolu sa-
vunmanın arasına kat eder. C sol 2-3 nolu savunma 
arasında LB ile çapraz yapar. LB atış yapabilir veya 
RB’ ye pas verir. Sağ tarafta 3’e 2 oynanır.
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Azlıkta Hücum Setleri

Şekil 28a- 28b = 5:6 Azlıkta Hücum IV

B 02 5:6 Azlıkta Hücum Örneği IV

Açıklama

LB-LW’ ye pas verir. LW sol 2 nolu savunma üzerine 
yüklenirken ortaya doğru hareketlenen LB’ ye pas 
verir. Aynı anda RW sol 2-3 nolu savunma arasına 
topsuz kat eder. LB aldığı pasla sağ 3 nolu savunma 
üzerinde RB ile çapraz yapar ve sol 3 nolu savunmaya 
perdeleme yapar. RB aldığı pas ile atış yapar veya C’ 
ye yükleme yapar. Solda 3’e 2 oynanır.
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Azlıkta Hücum Setleri

Şekil 29a- 29b = 5:6 Azlıkta Hücum V

B 02 5:6 Azlıkta Hücum Örneği V

Açıklama

C topsuz gelen LW’ ye pas verir ve sağa doğru açılır. 
Pas alan LW-RB ile çapraz yapar ve sağ 2-3 nolu sa-
vunma arasına girer. RB-LB ile çapraz yapar ve sol 
3 nolu savunmaya perde yapar. LB aldığı pasla atış 
yapabilir veya sağ tarafa yükleme yapar. Sağ tarafta 
3’e 2 oynanır.
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Azlıkta Hücum Setleri

Şekil 30a- 30b = 5:6 Azlıkta Hücum VI

B 02 5:6 Azlıkta Hücum Örneği VI

Açıklama

LW-LB’ ye yükleyerek pas verir. Aynı anda C sağ 2-3 
nolu savunma arasına topsuz kat eder ve yerleşir. 
LB ortaya doğru hareketlenen RB’ ye pas verir. RB 
kaleye atış yapar veya C ile perde yuvarlanma oynar.

3. Çift Pivot İle 7:6 Hücum Örnekleri

Çoklukta Hücum Setleri

Şekil 31 = 7:6 Fazlalıkta Hücum I

C 03 7:6 Fazlalıkta Hücum Örneği I

Açıklama

Pivotlar solda 1-2 nolu savunma ile 2-3 nolu savun-
ma arasında yerleşir. RB çekerek C’ ye pas verir. C 
aynı şekilde çekerek LB’ ye pas verir. LB atış yapabilir 
veya savunma içindeki pivotlar ile oynar.
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Çoklukta Hücum Setleri

Şekil 32a-32b = 7:6 Fazlalıkta Hücum II

C 03 7:6 Fazlalıkta Hücum Örneği II

Açıklama

Pivotlar solda ve sağda 2-3 nolu savunmalar arasın-
da yerleşir. C - P1 ile çapraz yapar. P1 – RB’ ye pas 
verir aynı anda P2 - P1’in boşalttığı yere kat eder. RB  
ortaya doğru hareketlenen LB’ ye , LB - C’ ye pas ve-
rir. C-P2’ye yerden pas verir ve P2 atışını kullanır.

Çoklukta Hücum Setleri

Şekil 33 = 7:6 Fazlalıkta Hücum III

C 03 7:6 Fazlalıkta Hücum Örneği III

Açıklama

Pivotlar sol 1-2 nolu savunma ile sağ 1-2 nolu savun-
ma arasına yerleşir. LW çekerek LB’ ye pas verir. LB 
2-3 arasına yüklenir veya C’ pas verir. C 3 numara 
savunma oyuncuları arasına yüklenerek RB’ ye verir. 
RB atış yapabilir, P ile oynayabilir.

Çoklukta Hücum Setleri

Şekil 34 = 7:6 Fazlalıkta Hücum IV

C 03 7:6 Fazlalıkta Hücum Örneği IV

Açıklama

Pivotlar sol 1-2 nolu savunmalar ile sağ 1-2 nolu sa-
vunmalar arasına yerleşir. LB’ ye 2-3 nolu savunma-
lar arasına yüklenir. Sol 3 nolu savunma yaklaşmazsa 
kendi tarafındaki P ve LW ile 3’ e 2 oynar. Eğer sol 3 
nolu savunma yanaşırsa C’ ye pas verir. C yüklemeyi 
devam ettirir. RB pivotun perdesinden yararlanarak 
dalarak atış yapabilir veya LW’ ye pas verir.
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Çoklukta Hücum Setleri

Şekil 35 = 7:6 Fazlalıkta Hücum V

C 03 7:6 Fazlalıkta Hücum Örneği V

Açıklama

Sağ 1-2 nolu savunma arasındaki P yükselir RB’ den 
pas alır ve hareketlenen RB’ ye pas verir. P kanat sa-
vunmasına perde yapar. RB-P ile oynayabilir, RW’ ye 
verebilir veya çekerek sola doğru yükleme yapar.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Azlıkta ve fazlalıkta hücum oyunları çalışmasında müsabaka içinde karşılaşabilecek durumlar karşısında uy-
gulanabilecek hücum organizasyonları bir başka deyişle setler gösterilmiştir. 

Dr.Zoltan Marczinka (Playing Handball) kitabının (Set Play)Set Oyunu(Hücumu) konusunda “Her ne kadar setler 
teorik olarak hep başarılı olsa ve golle sonuçlansa da, uygulamada çok çalışılmış manevralar bile bireysel 
teknik hatalar ve rakip savunmanın beklenmedik reaksiyonları, zaman zaman hücum setlerinin hayal kırıklığı 
yaratmasına neden olmaktadır” demektedir (MARCZINKA,2016,s:266). Ayrıca Dr.Zoltan Marczinka “Başarılı bir 
set hücumu, son derece disiplinli, en azından ortalama bir teknik kapasiteye sahip ve takımın yararına egola-
rını öteleyebilen oyuncularla gerçekleşebilir. Oyuncuların, hareket özgürlüklerinin kısıtlandığı ve zaman zaman 
kendi yeteneklerini gösteremedikleri düşüncesine rağmen, setin başarısına inanmaları ve kendilerine hücum 
setinde verilen rolü yerine getirmeleri, hayati derecede önemlidir “ (MARCZINKA,2016,s:266) demektedir.   

Hücum stratejileri takım oyuncularının özellikleri, savunma takımının özellikleri, oyun akışında skor avanta-
jının elde edilmesi, sayısal avantajlar, sayısal dezavantajlar göz önüne alındığında belli bir temele dayanarak 
değişiklikler gösterir. 

Hentbol maçlarında karşılaşılan bu durumlara göre hazırlık yapmak, takımın en iyi performansını doğru 
stratejilerle sahaya hızlıca yansıtmamızı sağlar. Bu durum müsabakada sıklıkla karşılaşıldığı için duruma 
adaptasyon için antrenmanlarda sıklıkla çalışılmalıdır.  İyi planlanmış çalışmalarla önemli noktalar önceden 
sporculara gösterilirse, sayısal çokluk durumunda daha verimli hücumlar yapılabilir. (MARCZINKA,2016,s:271).

Hentbol maçlarında karşılaşılan bu durumlara göre hazırlık yapmak, takımın en iyi performansını doğru stra-
tejilerle sahaya hızlıca yansıtılmasını sağlar.

Azlıkta ve fazlalıkta yapılan hücumlar eşitlik şartlarına göre farklılık gösterse de sıklıkla gerçekleşen se-
naryolar olduğu için sporcuların bu durumlara en kısa sürede adapte olmaları gerekmektedir.  Şartlara en 
uygun adaptasyonu sağlayan ve konsantrasyonu yüksek olan takımlar maksimum avantaj elde edebilirler. 
Oyuncuların tamamı akışın gereği gol atabilme fırsatı yakalar veya pozisyonun devamlılığına göre daha uygun 
pozisyonda olan arkadaşını gol yoluna taşır.  Sayısal farklılıkların olduğu hücum durumlarında seçilen strate-
jilerde duruma uygun oyuncuların değiştirilmesi ya da daha önceden hazırlanmış organize hücum stratejileri 
sıklıkla ortaya çıkar. 
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Grup – Takım Hücum Taktikleri
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Sayısal Dengesi̇zli̇kte Hücum

Çalışmada sayısal azlık/fazlalık durumunda oyun sisteminde kullanılabilecek setlerle bu setlerin avantaj ve 
dezavantajları anlatılmıştır. Oyun içerisinde sistem, şartların ve mevcut sporcuların bireysel özelliklerine göre 
antrenörün tercihi ile şekillenir.  Fakat sistemin başarısı sporcuların pozisyonları gereği üstlendikleri görevleri 
yerine doğru getirmesi sonucu olur. Bu etkinliği sporcuların önceden antrenmanlara sıklıkla çalışmaları olası 
zamanlama ve koordinasyon hatalarını en aza indirir. O görev için birden fazla oyuncunun alternatif olarak 
çalıştığı organizasyonlarda kenardan gelen oyuncunun da oynanan oyuna hızlıca adapte olmasını sağlar.  

Verilen örnekler çoğaltılabileceği gibi, uygulama içindeki varyasyon çeşitliliği de anlık olarak sporcuların karar 
verme becerilerine göre değişir. Sporcular şut atma ya da pas atma tercihlerini yaparken önceden hazır 
bulunan pozisyon bilgisine paralel kullanırlar. 

Antrenmanlara sıklıkla oluşabilecek bu durumlar çalışılmalıdır. Aynı zamanda eksik savunma yapan oyuncula-
rın hızlanması ve zamanlama olarak doğru yer doğru hareketle savunma becerilerini geliştirmesi de antren-
manlarda ek kazanım olarak karşımıza çıkar. 

Unutulmaması gereken noktalar bu çalışmalar sürekli çeşitlendirilerek defalarca tekrarlanmak zorundadır. 

Setler genellikle uzun tekrarlar sonunda oluşan ve uygulaması yüksek konsantrasyon isteyen organizasyon-
lardır. Oyuncular belli bir düzen içerisinde serbest bırakılarak; temel yapısı belirlenen hücum organizasyonla-
rında,  oyuncuların kendi aralarındaki koordinasyonu önemlidir. Bu koordinasyonu da sağlamanın en güvenli 
ve hızlı yolu antrenmanlara oluşturulacak sistemli sayısal azlık/fazlalık durumlarının oluşturulmasıdır. 
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