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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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BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAY FORMU

Sayın Katılımcı,

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

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

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

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

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

Çalışmaya Katılım Onayı:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. 

Katılımcının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 
Telefon:     e-posta:

Araştırmacının Adı-Soyadı:     İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü kişiye verilir, 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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HENTBOLDA KULLANILAN SEMBOLLER
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Tablo 1. Hentbolda kullanılan semboller 
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Hentbolda Kaleci Temel Duruşları, Kaleyle Bütünleşme, Top Hissiyatı

ÖZET 

Hentbol kalecisinin doğru temel duruş özelliklerine sahip olduğu takdirde, müsabaka oynamaya hazır bir 
rol model olabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, hentbolda hentbol kalecilerinin bireysel ve temel 
teknik taktiklerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için, çalışabilecekleri kaleci temel duruşları, kaleyle bütün-
leşme, top hissiyatı konularının antrenörler tarafından uygulanılarak hentbol kalecilerinin, yararlanılabilecek-
leri, egzersiz uygulamalarının yapılmasıdır. Çalışmaya hareketleri geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, 
Profesyonel Türkiye Hentbol Kadınlar-Erkekler Süper Ligi Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü, Beykoz 
Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve Kaleci Antrenörü lisanslı 19-45 yaş aralığında, 3 gönüllü hentbol kalecisi 
katılmıştır. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay formu doldurtu-
larak alınmıştır. Hentbolda kaleci temel duruşları, kaleyle bütünleşme ve top hissiyatının geliştirilmesi amaçlı 
yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıra-
lamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Hentbolda temel duruşları, 
kaleyle bütünleşme, top hissiyatı çalışmalarını içeren 36 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak 
sunulmuştur. Sonuç olarak; hentbol kalecilerinin kendine özgü taktik ve teknik becerileriyle birlikte fiziksel 
kapasitelerini, top hissiyatlarını, top ile bütünleşme becerilerini geliştirmek için öngörülen alıştırmalar hem 
yüksek şiddetli eylemleri gerçekleştirme becerisine katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda kaleci psikolojisini 
de olumlu yönde geliştirebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kaleci, Temel duruş, Kaleyle bütünleşme, Top hissiyatı

Goalkeeper in Team Handball (Basic Stances, Integration with the Goal, Feeling the Ball)
 
ABSTRACT

It is considered that if the team handball goalkeeper has the correct basic stance characteristics, it can be 
a role model ready to play. The aim of this study is to develop and reinforce the individual and basic tech-
nical tactics of team handball goalkeepers, to practice the goalkeepers' basic stances, integration with the 
goal, and ball sensation issues by the coaches and, and also to make exercise applications utilized by team 
handball goalkeepers.  In this study, three voluntary licensed team handball goalkeepers aged between 19-
45 from Bursa Osmangazi Municipality Sports Club and the Beykoz Municipality Youth Sports Club from the 
professional handball women and men super league of Turkey participated in exercises in order to improve 
the actions. The informed consent form was obtained from the players, who participated in the exercises, 
prior to the training. This study, which was conducted for the purpose of improving the goalkeeper's basic 
stance, the integration with the goal and the ball sensation, was an action research for configurating proper 
exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered during the match. 36 ex-
ercises including the basic stance, integration with the goal, and ball sensation were expressed theoretically 
and presented visually. As a result; the specific tactical and technical skills of the team handball goalkeepers, 
the exercises envisaged to develop physical capacities, ball sensations, and ball integration skills of the team 
handball goalkeepers along with their specific tactical and technical skills not only would contribute to the 
ability to perform high-intensity actions but also can improve positively the goalkeepers' psychology.

Keywords: Goalkeeper, Basic Stances, Integration with the Goal, Feeling the Ball
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GİRİŞ
Hentbol kalecisi hücumu başlatan, hücumun başaralı olabilmesi için savunmayla işbirliği yapan ve kurtarışla-
rıyla takımına güç katan oyuncudur. Kaleci aynı zamanda bir saha oyuncusudur ve diğer oyunculardan farklı 
bir bölgede görev yapmaktadır (TAŞKIRAN, 2007, sf:141).

Takımın oyun gücünü en üst seviyede tutabilecek, gol yükünü azaltabilecek, dış faktörlerden ve iç faktörler-
den oldukça az etkilenmeye çalışan, en az hata yapması beklenen oyuncudur.

Hentbol oyununda amaca ulaşmadaki son engel ve müsabakanın kazanılmasında ya da kaybedilmesinde en 
önemli etken kalecidir. Kaleci için en büyük güçlüklerden biri, o anda sonuçta karar anında yalnız kalmasıdır. 
Kaleci, her takımda savunma hatası sonucu karşı takımın yaratabileceği tehlikeyi önleyebilen ve kendi kale 
sahası içerisinde her türlü hareket tasarrufunu uygulayabilen son oyuncudur (ÇELİKSOY, 1996, sf:141).

Hentbol kalecisi oyun alanında yapması beklenen ve yapması beklenmeyen kurallara uyması beklenmektedir. 
Hentbol kalecisinin fiziksel yapısını da göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Müsabaka oynamaya hazır 
hale gelebilmesine yardımcı etken ve geliştirici unsurları da göz ardı etmemek gereklidir. Bu sebeple ken-
disinin bir rol model oluşturabilmesi için düzenli ve güncel antrenman periyoduna birde zamanla öğrenilen 
sağlam bir temel duruşa ve oyun karakterine sahip olması beklenilen diğer bir özelliktir.

Müsabaka içerisinde tüm oyuncular hata yapar ancak kalecininki daha çok göze çarpar (DORUK, 1994, sf:141).

1.HENTBOLDA KALECİ / TEMEL DURUŞLARI
1.1.Temel Duruş (Kale Çizgisi Önünde)
1.1.1.Temel Duruşun Önemi

Resim 1. Temel Duruş (KAYNAK, 2018,  sf:13)

Kale çizgisinden 30-70 cm (kısa boylu kaleciler kale çizgisine daha yakın durmalı) uzaklıkta, ayaklar omuz ge-
nişliğinde açık ve tabanlarıyla dengeli yere basmalı, dizler hafi bükülü, vücut dik, kollar kalça ile omuz yüksek-
liği arasında (kısa boylu kalecilerde daha yüksekte) olmak koşuluyla yapılacak kale atışlarını her an savunacak 
biçimde durulmalıdır. (KAYNAK, 2018, sf:13)
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Kaleci bu pozisyondan tüm yönlere hareket edebilmeli, top elinde olan hücum oyuncusunu görebilmeli ve 
arkadaşlarını uyarabilmelidir.

Resim 2. Temel Duruş Önden ve Yandan Görünüş (KAYNAK, 2018,   sf:13)

1.1.2.Temel Duruşta Dikkat Edilecek Noktalar

• Temel duruşta kaleci ağırlık merkezi ayak tabanında olmasına dikkat etmeli, ancak tamamen ayak 
parmakları üzerinde olmaması diğer bir dikkat edilecek noktasıdır. 

Resim 3. Ağırlık Ayak Ön Bölümünde (KAYNAK, 2018, sf:14)

• Temel duruşta, kaleci topuklar yerden hafif yukarda olması beklenen diğer bir dikkat edilecek nokta-
sıdır.

Resim 4. Ayak Topukları Hafif Yukarıda (KAYNAK, 2018, sf:14)
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• Temel duruşta kaleci ayaklar omuz genişliğinde açık olması beklenen diğer bir dikkat edecek noktası-
dır.

Resim 5. Ayaklar Omuz Genişliğinde Açık (KAYNAK, 2018, sf:13)

• Temel duruşta kaleci dizler hafifçe bükülü olması beklenen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 6. Dizler Hafif Bükülü (KAYNAK, 2018, sf:13)

Temel duruşta kaleci gövdesi kalçadan hafifçe bükülü, ağırlık merkezi biraz daha normalden aşağıda, bel ve üst 
vücudumuz (kor bölgesi, sırt) düz olması beklenen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.
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Resim 7. Bel ve Üst Vücut Düz (KAYNAK, 2018, sf:15)

• Temel duruşta kaleci eller kafanın yan tarafında gözlerin hizasında, kollar 90° dirseklerden bükülü ve dir-
sekler omuz hizasında (dirsekler kaleci boyunuza bağlı olarak biraz daha aşağıda önde tutulabilir) olması 
beklenen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 8. Eller Kafanın Yan Tarafında (KAYNAK, 2018, sf:15)

• Temel duruşta kaleci dirsekler, omuzlar ile aynı hizadadır (dirsekler kaleci boyunuza bağlı olarak biraz daha 
aşağıda önde tutulabilir) olması beklenen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 9. Dirsekler Omuz Hizasında (KAYNAK, 2018, sf:15)
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• Temel duruşta kaleci avuç içi topu karşılayacak şekilde, parmaklar esnek ve rahat, el parmakları açık ve avuç 
içi karşıyı gösteriyor şekilde olması beklenen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 10. El Parmakları Açık (KAYNAK, 2018, sf:16)

1.1.3. Temel Duruşta En Çok Yapılan Hatalar

• Temel duruşta kaleci ayakların omuz genişliğinden daha fazla açık olması beklenmeyen diğer bir dikkat 
edecek noktasıdır.

Resim 11. Ayakların Fazla Açılması (KAYNAK, 2018, sf:16)

• Temel duruşta kaleci ayakların birbirine çok yakın durması beklenmeyen diğer bir dikkat edecek nokta-
sıdır.

Resim 12. Ayakların Çok Yakın Durması (KAYNAK, 2018, sf:16)

• Temel duruşta kaleci vücut ağırlığı tamamen ayak parmakları üzerinde parmak uçlarında çok fazla yüksel-
mek beklenmeyen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.
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Resim 13. Parmak Uçlarında Çok Fazla Yükselme (KAYNAK, 2018, sf:17)

• Temel duruşta kaleci ayak tabanının tamamen yere temas etmesi topukların üzerinde durmak beklenme-
yen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 14. Topuklar Üzerinde Durmak (KAYNAK, 2018, sf:17)

• Temel duruşta kaleci ağırlık merkezini topuğa verip, gövdeyi geriye doğru yaslamak vücudun geriye 
doğru düşecek gibi durması beklenmeyen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

 Resim 15. Geriye Düşecek Gibi Durma (KAYNAK, 2018, sf:17)
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• Temel duruşta kaleci dizlerinin aşırı bükülmesi beklenmeyen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 16. Dizlerin Çok Bükülmesi (KAYNAK, 2018, sf:18)

• Temel duruşta kaleci üst vücudun öne doğru aşırı eğilmesi ve ellerin çok aşağıda beklemesi beklenmeyen 
diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 17. Vücudun Öne Çok Eğilmesi (KAYNAK, 2018, sf:18)
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• Temel duruşta kaleci dirseklerinin çok önünde ve birbirine yakın durması beklenmeyen diğer bir dikkat 
edecek noktasıdır.

Resim 18. Dirseklerin Önde Durması (KAYNAK, 2018, sf:19)

• Temel duruşta kaleci dirseklerin öne doğru gergin ve ellerin önde gergin durması beklenmeyen diğer 
bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 19. Kolların Önde Durması (KAYNAK, 2018, sf:19)
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• Temel duruşta kaleci dirseklerin omuzların gerisinde durması beklenmeyen diğer bir dikkat edecek 
noktasıdır.

Resim 20. Dirseklerin Omuzların Gerisinde Durması (KAYNAK, 2018, sf:20)

• Temel duruşta kaleci avuç içlerinin karşıyı göstermemesi beklenmeyen diğer bir dikkat edecek nokta-
sıdır.

Resim 21. Avuç İçlerinin Karşıyı Göstermemesi (KAYNAK, 2018, sf:20)
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• Temel duruşta kaleci parmakların kapalı olması beklenmeyen diğer bir dikkat edecek noktasıdır.

Resim 22. Parmakların Kapalı Olması (KAYNAK, 2018, sf:21)

1.2.Direk Yanında Temel Duruş

Resim 23. Direk Yanında Temel Duruş (KAYNAK, 2018, sf:21)

1.2.1. Direk Yanında Temel Duruşun Önemi

Hentbol kalecilerinin bu pozisyonda duracağı konum “Bacaklar kapalı, yanında olduğu direkle arasından top 
geçmeyecek biçimde yakın, direğe yakın kol dirsekten bükülü başın yukarısında, diğer kol yan yukarıya alın-
mış pozisyondadır. Gözler sürekli olarak topu ve toplu oyuncuyu izler. Kaleci kısa boylu ise kollar baş üstüne 
kalkmış kaleye yakın kol ve el baş üstünü kontrol eder bir pozisyondadır (ÇELİKSOY, 2017, sf:155).

1.2.2. Direk Yanında Temel Duruşta Dikkat Edilecek Noktalar
Kaleci direk yanında temel duruşta doğru pozisyon almaya özen göstermeli ve gereksiz aksiyonlardan ka-
çınılmalı, tüm dikkatini müsabakaya ve çalışmaya vermelidir. Kanat oyuncusu “havada uçarken” ilk çıkmış 
olduğunuz noktada kalmamaya dikkat edilmelidir. Atıcının hareketlerinin her milimetresini çok dikkatli takip 
edilmeli, erken reaksiyon ve erken yakın köşeyi açmamaya özen gösterilmelidir. Her zaman aynı şekilde tepki 
vermemeye, kalenin neresinde durduğumuzdan ve neresini kapattığımızdan emin olmaya çalışılmalıdır.
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1.2.3. Direk Yanında Temel Duruşta En Çok Yapılan Hatalar
Kalecilerden direk yanında temel duruşta genellikle istenen doğru duruş tekniği (Resim 23 ) de gösterilmiştir. 
Kalecinin ilk önce kendi fiziksel özelliklerinin farkında olup kendisini tanıması, hamle süresini bilmesi, atış 
atan oyuncuyu etkilemesi, oyuncunun atış stiline göre takip mesafesi açısını ayarlaması, erken hamle şansı-
nı oyuncuya vermemesi, gereksiz oranlarda sıçrama durumlarından kaçınılması, son ana kadar oyuncunun 
atışını izlemesi, gereksiz ezber bölgelerden kaçınması gerekmektedir. Göz kirletici ve sakatlık getirecek ha-
reketlerden kaçınılmalıdır.

2.KALEYLE BÜTÜNLEŞME

2.1. Top Takibinin Önemi

Kaleci, karşı takımın paslaşmaya başlamasıyla birlikte temel duruşunu alır ve top hangi pozisyona doğru 
gidiyor ise, O’da oraya doğru dengeli bir biçimde hareket eder. Top kanat pozisyonunda iken kale direğinin 
yanında yer alır, sırasıyla diğer kanat bölgesine doğru kaleci bir yay çizerek paslaşmayı takip edecek şekilde 
(30-70cm) diğer kale direğine doğru hareket eder (KAYNAK, 2018 sf:22). 

Resim 24. Top Takibi -1(KAYNAK, 2018, sf:22)  

                                                                                                

 
Resim 25. Top Takibi -2 (KAYNAK, 2018, sf:22)
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2.1.1.Top Takibinde Doğru Pozisyon ve Dikkat Edilecek Noktalar
Kaleci top elinde olan oyuncunun toplu eli tam göğüs doğrultusunda olmak koşuluyla kale ile toplu hücum 
oyuncusu arasında bulunur.

Resim 26. Yer Tutuş (KAYNAK, 2018, sf:23)

3. TOP HİSSİYATI
3.1. Top Hissiyatının Önemi

Hentbol kalecisinin temel özelliklerinden birisi olarak sayabileceğimiz diğer bir özelliği de top hissiyatı, top 
sezgisidir. Hentbol kalecisi topu kendi görmek istediği gibi değil de topun nasıl geldiğini görüp ona göre 
pozisyon alması gerekebilir. Top hissiyatının önemi ve geliştirilebilmesi hentbol kalecisine yaptırılan egzersiz 
çalışmaları sonucunda gözlemlenebilir. Topun her hamlesine karşı kaleci topu nasıl karşılayacağını bilmesi ve 
topuna gereken sezgiyle kontrol etmesi kalecinin en önemli özelliklerinden birisidir. Kısacası kalecinin tüm 
vücut aksanlarını orantılı bir şekilde güç, denge, karar verebilmesi, reaksiyon süresi gibi çalışmalarında, top 
hissiyatının hentbolun ve hentbol kalecisinin temel taşlarından olmazsa olmazı olduğu, hentbol kalecisi topa 
ön sezgisi ile gördüğü açıdan gitmesiyle kaleciliğini ilerletebileceği düşünülür.

3.1.1. Top Hissiyatında Doğru Pozisyon ve Dikkat Edilecek Noktalar
Kalecinin temel düşünce prensiplerinde ilk önce yer vereceği düşünce durağan veya hareketli gelen topa 
karşı kendi konumunu, duruşunu belli etmesi sağlanmalıdır.  Dikkat etmesi beklenen durumlar ise yaptığı ça-
lışmalarda veya toplu egzersizlerde materyallerin özelliklerini iyi bilip kavrayıp ön sezgisine not edip ona göre 
konum alması çok önemlidir. Sakatlık sorunlarını en aza indirmek için doğru hamle, doğru duruş, doğru sezgi, 
top kontrolü bir hentbol kalecisinde fazlasıyla dikkat etmesi gereken noktalardan birisidir.
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YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda kaleci temel duruşları, kaleyle bütünleşme ve top hissiyatı hareketlerinin geliştirilmesi için uygula-
nan egzersizlere, Türkiye Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde 2018-2019 sezonunda yer alan Bursa 
Osmangazi Belediye Spor Kulübü ve Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü oyuncularından, 19-45 yaş aralı-
ğında, 3 gönüllü hentbol kalecisi ve kaleci antrenörü katılmıştır.  Antrenmanlar Bursa Osmangazi Dikkaldırım 
Spor salonunda gerçekleştirilmiştir. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde “Bilgilendi-
rilmiş 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 katlaması ile 
çözümüne yöneliktir (KARASAR, 1994, sf:23).

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

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

Bu çerçevede hentbolda kaleci temel duruşları, kaleyle bütünleşme, top hissiyat hareketlerin geliştirilmesi 
amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

Bu bölümde temel duruş, direk yanında temel duruş, top takibi ve top hissiyatı ile ilgili alıştırmaların kuram-
sal açıklamaları ve çizimleri yer almaktadır. Alıştırmalar hentbol kalecilerinin bireysel-çoklu teknikleri, birey-
sel-çoklu taktiklerine yönelik alıştırmalar olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır.

A- ÇALIŞMA 
A1. Temel Duruş İle İlgili Alıştırmalar

Hentbol kalecilerinin temel duruş ve top takibi alıştırma çalışmalarını ayrılmaz bir bütün çalışmaları olarak 
ele alırsak, parçadan bütüne daha anlaşılır ve daha kalıcı olabileceği kanısındayım. Bu nedenle temel duruş 
çalışmalarını bölüm B1.de Top Takibi Bölümünde alıştırma çalışmaları olarak gösterilmiştir.

A2. Direk Yanında Temel Duruş İle İlgili Alıştırmalar

Hentbol kalecilerinin temel duruş, direk yanında temel duruş ve top takibi alıştırma çalışmalarını ayrılmaz bir 
bütün çalışmaları olarak ele alırsak, parçadan bütüne daha anlaşılır ve daha kalıcı olabileceği kanısındayım. 
Bu nedenle temel duruş çalışmalarını bölüm B1.de Top Takibi Bölümünde alıştırma çalışmaları olarak göste-
rilmiştir.
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B-ÇALIŞMA
B1. Top Takibi İle İlgili Alıştırmalar (Temel Duruş)

ÇALIŞMA-1
Kale içinde yer alan kaleci temel duruşta ve top takibi yörüngesinde direkler arasında hareket eder. Elinde 
top olan yardımcıların hizasına geldiklerinde durur ve kendisine atılan topu çift elle tutup geri gönderir. Ardın-
dan top takibi hareketine devam eder. 3 defa sağ direğe, 3 defa da sol direğe gelince çalışan kaleci değişir. 
Antrenör eşliğinde geliştirilebilir.

Şekil 1. Top Takibi Çalışması-1 (KAYNAK, 2018, sf:23)

ÇALIŞMA-2
Çalışma-1 ile aynı şekilde hareket eden kaleci çalıştırıcıların hizasına geldiğinde durur ve ayaklarına doğru 
atılan topu ayak içi ile geri gönderir. Ardından top takibi hareketine devam eder. 3 defa sağ direğe, 3 defa da 
sol direğe gelince çalışan kaleci değişir. Antrenör eşliğinde geliştirilebilir.

Şekil 2. Top Takibi Çalışması-2 (KAYNAK, 2018, sf:23)
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ÇALIŞMA-3
İki direk arasında top takibi hareketini uygulayan kaleci direk yanına geldiğinde kanat duruşu için ayaklar 
omuz genişliğinden biraz daha açık olacak şekilde öne çıkar. Çalıştırıcının attığı topu tutar ve geri gönderir. 
Ardından tekrar geriye çekilip diğer direğe doğru top takibi adımlamasıyla devam eder. Aynı kanat öne çıkı-
şını diğer direkte de uygular. 3 defa sağ direğe, 3 defa da sol direğe gelince çalışan kaleci değişir. Antrenör 
eşliğinde geliştirilebilir.

Şekil 3. Top Takibi Çalışması-3 (KAYNAK, 2018, sf:24)

ÇALIŞMA-4
A ile isimlendirilmiş çalıştırıcı direklerin alt bölümlerine bağlı olan lastiği gergin ve yere temas edecek şekilde 
ayağı ile tutar. Çalışan kaleci A ile isimlendirilmiş çalıştırıcının yakın olduğu taraftaki direkten başlayarak diğer 
direğe temel duruşta top takibi yapar. Ayrıca B ve C yardımcılarının hizasına geldiğinde çift elle pas alış verişi 
yapar. Tekrar A ile isimlendirilmiş çalıştırıcının hizasına geri döndüğünde lastikle belirlenmiş açının ortasında 
durur. Sağa(yakın köşeye) ve sola(uzak köşeye) atılan şutu istenilen şekilde savunur. Çalışma top takibi ve 
atılan iki şutu savunma şeklinde devam eder. 8 şut olunca çalışma son bulur. Antrenör eşliğinde geliştirilebilir. 
Alternatif: Çalışmada şut atılan bölgeyi B veya C bölgesi olarak değiştirilebiliriz.

Şekil 4. Top Takibi Çalışması-4 (KAYNAK, 2018, sf:24)
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C-ÇALIŞMA

C1 Top Hissiyatı İle İlgili Alıştırmalar
Tekli veya çiftli top hissiyat alıştırmalarında amaç bir bütünlük içerisinde aynı anda senkronize bir şekilde 
hareketlerin bütünlükleri bozulmadan adet veya dakika olarak set üzerinden uygulanmaktadır.

ÇALIŞMA-1
Alıştırma iki oyuncu tarafından ayaktaki oyuncu yerdeki oyuncuyla aynı anda ayakları düz bir şekilde olduğu 
yerden yukarıdan pası atar ve ayaktaki oyuncuda yerdeki oyuncunun baş üzeri hizasında topu alır ve harekete 
devam eder.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 5. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-2 
Alıştırma iki oyuncu tarafından ayaktaki oyuncu yerdeki oyuncuyla aynı anda topu yukarıdan aşağıya atarak 
yerdeki oyuncu hem mekik çalışması hem de topu ayaktaki oyuncuya göre ayarlayıp hareketini tamamlar.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 6. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-3
Alıştırma her iki oyucunun ayakta karşılıklı olarak belden yer hizasına dairesel hareket çizerek başladığı nok-
taya geldiğinde karşılıklı bir şekilde paslaşması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 7. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-4
Alıştırma tek oyucu tarafından oturduğu yerden ayaklarını karın hizasında kendisine çekerek topu arkasından 
dolandırarak bütünlükte her iki bitişik ayağının altından aynı anda geçirerek hareketini topu önden arkadan 
dolandırmasıdır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 8. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-5
Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta ayakları açık bir şekilde topu ayaklarının altından sektirerek sağa ve 
sola geçmesi sağlanır. Geliştirilebilir çift el şeklinde yapılabilir.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 9. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-6
Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta ne kadar dik olabilirse vücut postürünü bozmadan dizlerini kendisine 
çekerek topu dizlerinin önünde sektirmesi sağlanır. Geliştirilebilir gözler kapalı şekilde yapılabilir.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 10. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-7
Alıştırma tek oyuncu tarafından şınav pozisyonu alınarak dizlerini yere değdirmeden çapraz şekilde bir el 
önde bir diz önde olarak öndeki dizinin altından topu yerden dairesel hareket çizerek çevirmesi sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 11. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-8
Alıştırma tek oyuncu tarafından ters şınav pozisyonu alınarak ellerin her ikisi de yerde olacak şekilde dizler 
karın bölgesine çekilerek biri öndeki topu ayağının altında topuklarına kadar yerden ne kadar ileriye taşıyıp 
geri çekmesi sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 12. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-9
 Alıştırma tek oyuncu tarafından şınav pozisyonu alınarak ayakları kapalı bir şekilde topu sıkıştırır ve ileriye 
doğru kollar dik ve karın bölgesi yere düşmeden hareketin yapılması sağlanır.
 Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 13. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-10
Alıştırma tek oyuncu tarafından şınav pozisyonu alınarak ileriye doğru yerden topu sürmesi, sağlanır. 
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 14. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-11 
Alıştırma tek oyuncu tarafından ters şınav pozisyonu alınarak ayakları kapalı bir şekilde topu sıkıştırır ve geri 
geri ileriye doğru kollar dik ve kalça bölgesi yere düşmeden hareketin yapılması sağlanır. 
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 15. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-12 
Alıştırma tek oyuncu tarafından şınav pozisyonu alınarak çift el ileriye doğru top ile beraber yerden gidebile-
ceği noktaya gidilir ve geri gelmesi sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 16. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-13
Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde her iki elinde topları aynı anda sektirmesi sağlanır. 
Geliştirilebilir zamanlamaları değiştirilebilir.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 17. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-14
Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde çapraz olarak bir topu ayağının altında ileriye geriye 
ayakta hareket ederek diğer elinde top sektirmesi sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 18. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-15
Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde bir elinde topu tutarak diğer topa vurmak şartıyla topu 
sektirmesi sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 19. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-16
 Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde bir elinde topu tutarak diğer top vurmak şartıyla topu 
yukarıda sektirmesi sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 20. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:206)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-17 
Alıştırma iki oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde arka arkaya aralarında pas yapılabilecek şekilde aralık 
verilerek yerlerine geçilerek başlar. Top elinde olan öndeki oyuncu topu dönmeden olduğu yerden arkasın-
daki oyuncuyu hissederek geriye çift el pas verir, diğer oyuncu aldığı pası eğilerek bacak arasından öndeki 
oyuncuya çift el atar, öndeki oyuncu ise arkası dönük şekilde topu hissederek yere düşmeden topu tutmaya 
çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

 

Şekil 21. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-18 
Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde olduğu yerde dairesel hareket çizerek topu tek el sek-
tirmesi sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 22. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-19
Alıştırma tek oyucu tarafından oturduğu yerden ayaklarını karın hizasında kendisine çekerek topu bütünlükte 
her iki ayağının altından sekiz çizerek çapraz olarak geçirerek hareketini yapması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 23. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-20 
Alıştırma tek oyuncu tarafından şınav pozisyonu alınarak ayakları açık bir şekilde elindeki topu dairesel hare-
ket yaparak açtığı ayağına doğru yerden getirerek diğer ayağına önden geçişini sağlarken, karın bölgesi yere 
düşmeden hareketin yapılması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 24. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-21 
Alıştırma Tek Oyuncu Tarafından Şınav Pozisyonu Alınarak Bel Kısmın Kaldırabileceği Kadar Yukarı Kaldırılıp, 
Elleri Önde Topu Bir Elinden Diğer Eline Raket Misali Yukarıdan Top Geçişini Yapması Sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 25. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-22 
Alıştırma iki oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde arka arkaya aralarında pas yapılabilecek şekilde aralık 
verilerek yerlerine geçilerek başlar. Top elinde olan öndeki oyuncu topu dönmeden olduğu yerden arkasındaki 
oyuncuyu hissederek geriye çift el pas verir, diğer oyuncu aldığı pası başına dikkat edecek şekilde sırt üzeri 
düşerken öndeki oyuncuya çift el ile atar, öndeki oyuncu ise arkası dönük şekilde topu hissederek yere düş-
meden topu tutmaya çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 26. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-23 
Alıştırma iki oyuncu tarafından ayaktaki oyuncu yerdeki oyuncuyla aynı anda ayakları düz bir şekilde olduğu 
yerden yukarıdan pası alır ve ayaktaki oyuncuya yerdeki oyuncunun ayaklarının ucuna koyduğu topu çift ayak 
yukarıya doğru fırlatarak yukarıda bekleyen oyuncu göğüs hizasında topu alır ve hareketine devam eder.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 27. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-24
Alıştırma iki oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde arka arkaya aralarında pas yapılabilecek şekilde aralık 
verilerek yerlerine geçilerek başlar. Top elinde olan öndeki oyuncu topu dönmeden olduğu yerden arkasındaki 
oyuncuyu hissederek geriye çift el pas verir, diğer oyuncu aldığı pası elleri üzerine yere düşerek, düşerken 
öndeki oyuncuya çift el ile atar, öndeki oyuncu ise arkası dönük şekilde topu hissederek yere düşmeden topu 
tutmaya çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 28. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-25
 Alıştırma tek oyuncu tarafından şınav pozisyonu alınarak ayakları kapalı bir şekilde elindeki top ile ileriye 
doğru topu yerden, kollar dik ve karın bölgesi yere düşmeden hareketin yapılması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 29. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:204)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-26
Alıştırma iki oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde yan yana durarak yerlerine geçilerek başlar. Top elinde 
olan oyuncular aynı anda topu sektirmeye başlar ve ayaklarını topun yere düşmesiyle beraber açıp kapatırlar 
böylelikle hareketin çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 30. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:204)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-27
Alıştırma tek oyuncu tarafından şınav pozisyonu alınarak elleri arkada bağlı bir şekilde ileriye doğru yerden 
başı ile topu sürmesi, hareket çalışması sağlanır.
Çalışma-dinlenme süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 31. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:204)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-28
Alıştırma tek oyuncu tarafından ters şınav pozisyonu alınarak karın bölgesi ve kalça bölgesi yere düşmeyecek 
şekilde ne kadar yukarıda tutabiliyorsa, karın bölgesine koymuş olduğu top ile beraber düşürmeden ileriye 
veya geriye gitmesi hareket çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 32. Hissiyatı Alıştırmaları Top (NOWİNSKİ, 2012, sf:204)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-29 
Alıştırma iki oyuncu tarafından birisi ayakta diğeri ise hemen yanında şınav pozisyonu alınarak karın bölgesi 
ve kalça bölgesi yere düşmeyecek şekilde aynı anda topu tek el sağ el sonra sol el olacak şekilde sektirmeleri 
hareket çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 33. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-30
Alıştırma tek oyuncu tarafından squat pozisyonu alınarak, elleri önde topu bir elinden diğer eline raket mi-
sali yukarıdan top geçişini yapması hareket çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 34. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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ÇALIŞMA-31
Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde olduğu yerde dairesel hareket çizerek topu çift el sek-
tirerek hareketi çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 35. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)

ÇALIŞMA-32
Alıştırma tek oyuncu tarafından ayakta dik bir şekilde olduğu yerde dairesel hareket çizerek elindeki topu bel 
bölgesi etrafında çevirmesi hareket çalışması sağlanır.
Çalışma-Dinlenme Süresi: (2 Dk. / 2 Dk.)

Şekil 36. Top Hissiyatı Alıştırmaları (NOWİNSKİ, 2012, sf:205)

(https://www.youtube.com/watch?v=hWOSarzErHI)
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Modern hentbol oyunu çabukluk, dayanıklılık, sıçrama, blok ve atma vb. yüksek şiddetli kısa süreli aktiviteleri 
barındıran bir spor dalıdır. Hentbol oyuncularının ve kalecilerinin, oyun esnasında sık sık yüksek şiddetli ey-
lemleri gerçekleştirme becerisinin olması çok önemlidir.

Hentbol kalecisinin top kendi kontrolüne geçtiği andan itibaren hücuma çıkmaya hazırlanan en uygun arka-
daşına en kısa zamanda topu aktarabilmelidir. Başarma isteğinin çok olması, cesur ve yılgınlığa düşmemesi 
gerekir. Konsantrasyon özelliğinin, buna bağlı olarak da dikkat ve antisipasyon özelliğinin gelişmiş olması 
gerekmektedir. (DORAK, 1994, sf:154)

Alıştırmaların hentbol kalecilerine yönelik hazırlanmasında ve seçiminde; eğitsel değerine, amacına, seviye-
sine, oyun alanına, alıştırmalarda kullanılacak araç-gereçlere, antrenörün komutlarına ve alıştırmaların süre-
sine dikkat edilmelidir.

Alıştırmaları, hentbol kalecilerinin seviyesine ve alıştırmaların amacına göre, yaptırmak önemlidir. Yeterli tek-
nik-taktik kapasiteye sahip olmayan kalecilerle yapılan zorluk derecesi yüksek alıştırmalar amacına ulaş-
mayacağı gibi kalecilerin motivasyonunu da düşürecektir. Bu olumsuzlukların engellenmesi için, yaptırılacak 
alıştırmaların yapısını bozmayacak şekilde, alıştırmaların süresinde, alıştırmaların adet sayılarında ve alanın-
da değişiklik yapılabilir.

Alıştırmaların süresi belirlenirken hentbol kalecilerinin sayısı ve seviyesi, oyun alanının büyüklüğü ve alıştırma-
ların amacı dikkate alınmalıdır. Alıştırmalar, tekrar sayısı (örneğin 10 tekrar, 15 tekrar gibi) veya zaman dilimi 
(örneğin, 2 dakika, 3 dakika gibi) ile dinlenme süreleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Alıştırmaların süresinin 
tekrar sayısına veya zamana göre belirlenmesinde yaptırılacak alıştırmaların kuralları ve kullanılacak antren-
man yöntemi önemlidir. 

Sonuç olarak; kaleciler müsabaka öncesinde, anında ve sonrasında diğer saha oyuncularından daha fazla 
psikolojik baskı altındadırlar. (TAŞKIRAN, 2007, sf:153)

Hentbol kalecilerinin kendine özgü taktik ve teknik becerileriyle birlikte fiziksel kapasitelerini, top hissiyat-
larını, top ile bütünleşme becerilerini geliştirmek için ön görülen alıştırmalar yüksek şiddetli eylemleri ger-
çekleştirme becerisine katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda kaleci psikolojisini de olumlu yönde geliştirebilir. 

Modern hentbol kalecilerinin oyun esnasında üstlendikleri görevler diğer branş kalecilerine göre, daha kısa 
süre içerisinde karşılaştıkları pozisyonlar gereğince daha hızlı, kontrollü ve oyuna yön verecek şekilde hücu-
ma katkı sağlayıp oyunu bir an önce kurmasını gerektirdiği için büyük önem taşımaktadır. 
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Hentbolda Kalenin Savunulması

ÖZET 
Kalenin ve kale sahasının savunulması kaleciye aittir. Kaleciler, savunmanın süregelen çabalarına rağmen 
başarısız olması durumunda ve hala hücum için gol şansı varsa bunu engelleyebilecek son oyuncudur. Bu 
gerçek; kaleci tekniğinin, anlayışının, seçiminin öneminin yanı sıra kaleci çalışmalarının doğru zamanda ve 
doğru şekilde verilmesinin takım başarısında ne kadar değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın 
amacı; kaleye yapılan atışların yüksekliğe, açıya, pozisyona, bloğa göre doğru tekniklerle savunulmasının ge-
liştirilmesi ve otomatik beceri haline getirilmesidir. Araştırma grubu; üç erkek A milli takım kalecisi ve 2018-
2019 Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübünde oynayan 
iki kadın kaleciden oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş 
onay formu doldurtularak alınmıştır. Hentbolda kalenin savunulmasının geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalış-
ma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun eg-
zersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Farklı köşelere yapılan atışların savunulması, 
farklı pozisyonlardan gelen atışların savunulması ve bunlarla ilgili reaksiyon çalışmalarını içeren toplam 45 
egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Bu çalışmada yer alan ve her yaş grubuna 
uygulanabilir olan egzersizlerin geliştirilmesi veya daha komplike hale getirilmesi, farkı materyallerle yapıl-
ması ile şiddeti, süresi ve döneminin belirlenmesi çalıştırıcının bilgi ve becerisine bağlıdır. Bu çalışmalar ile 
birlikte esneklik, koordinasyon, denge, beceri ve hareketlilik çalışmalarına da önem verilmesi kaleci gelişimi 
ve performansı açısından önemli olacaktır. Takım başarısında bu kadar önemli olan kalecilere gerekli önemi, 
özeni ve zamanı ayırmanın başarı için şart olduğuna inanan takımlar ve çalıştırıcılar diğerlerine nazaran hep 
bir adım önde olacaklardır.
Anahtar Kelimeler: Hentbol, Kalenin Savunulması, Yükseklik, Açı, Pozisyon, Blok.

Defending Goal in Team Handball

ABSTRACT
It is goalkeeper’s responsibility to defend the goal and goal area. Goalkeeper is the last person to keep the 
other team from scoring if the defense line fails. This reality emphasizes how important goalkeeper workouts 
are performed in the right way, and at the right time, for the team success, besides importance of the tech-
nique, understanding, and selection of a goal keeper. The aim of this study to improve defense with correct 
techniques and help goal keeping skills to become automated based on the height, angle, position of the 
shot and the block. The sample group consisted of three male goalkeepers of Turkish Handball National Team, 
and two female goalkeepers who were competing in Kastamonu Municipality Youth Sports Club from the 
Women’s Super League team of Turkish Handball Federation in the 2018-2019 season. The informed consent 
from was obtained from the players participating in the exercises before the training sessions. This study, 
conducted to improve the defense of the goals in team handball, was an action research for configurating 
proper exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered during the match. A 
total of 45 exercises, including defense of shots from different corners, defense of shots from different posi-
tions and the reaction activities related to them, were mentioned theoretically and presented visually. Devel-
oping the exercises that can be applied to all age groups, making them more complicated, making them with 
different materials, and determining its severity, duration, and period depend on the coaches’ knowledge and 
skills. Along with these exercises, it would be crucial to attach importance on flexibility, coordination, balance, 
skill, and agility activities for improvement and performance of the goalkeeper. Without a doubt, teams and 
coaches, who believe that it is essential for the success to pay necessary importance, attention, and time to 
goalkeepers, who are so important for team success, will always be one step ahead of others.
Keywords: Team Handball, Defense of Goal, Height, Angle, Position, Block. 
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GİRİŞ
Kalenin ve kale sahasının savunulması kaleciye aittir. Bir çok farklı bakış açısıyal hentbolde kaleciyi tarif et-
mek mümkümdür. Savunmanın süregelen çabaları sonucu başarısız olması sonucunda ve hala hücum için 
gol şansı varsa bunu engelleyebilecek son oyuncudur. Pozisyonu gereği topun karşısına çıkacak son oyuncu-
dur ve golü kurtarma konusunda uzman olan kişidir (MARCZİNKA, 2016, p,172).

Takımın oyun gücü zayıfladığı anda iyi bir savunma ile takıma güç kazandırır ve moralini yükseltir. Bunun ya-
nında iyi savunması ile rakip oyuncuların moral gücünü çökertir. Kaleci bir müsabakada ard arda çok sayıda 
rakip hücum oyuncuları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle oyun içindeki olumlu yada olumsuz yönleri 
daha iyi görebilmektedir. Müsabaka içerisinde tüm oyuncular hata yapar ancak kalecininki daha göze çarpar 
(ÇELİKSOY, 2017, p, 141).

Kaleci, rakip kale sahası hariç, hentbol oyun alanının her yerinde oynayabilen, ama asıl görevi kendi kalesine 
rakibin gönderdiği şutların gol olmasını önlemek olan oyuncudur. Kaleci, hem iyi hem de rakip takımda olduğu 
zaman hayatınızı zindan eden, hem kötü, hem de sizin takımınızda olduğu zaman rakip antrenörü başarıdan 
başarıya koşturan oyuncudur (KAYMAZ, 1990p,4).

Kaleci, rakip takımın kale atışı ile sonuçlanan atışlarını olumlu yada olumsuz sonuçlandıran son, kendi takımı-
nın hücumunu başlatan ilk oyuncudur.

Dolayısıyla takımın hücumunun başlamasında veya savunmanın başarılı veya başarısız olmasında önemli fak-
tör oyuncularından biridir. 2016 yılında yapılan kadınlar ve erkeler Avrupa şampiyonaları istatistiklrine  baktı-
ğımızda ilk dört sırada yer alan takımlar ile son dört sırada yer alan takımlar arasındaki kaleci performansı 
bunu rakamsal olarak da ortaya koymaktadır. Erkelerde ilk dört sırda yer alan takımların kaleci performansı 
% 28 ile % 33 ( 1.Almanya % 33, 2. İspanya % 32, 3. Hırvatistan % 29, 4. Norveç % 28 ) arasında olurken, kadınlarda 
ise % 34 ile % 39 ( 1.Norveç % 39, 2.Hollanda % 38, 3.Fransa % 39, 4. Danimarka % 34 ) arasında olduğu görül-
müştür. Erkeklerde son dört sırayı alan takımların ise kaleci performanısı % 24 ile % 30 ( 13. İzlanda % 24, 14. 
Slovenya % 30, 15. Sırbistan % 24, 16. Karadağ % 25 ) olmuştur (MARCZİNKA, 2016, p,5).

2018 yılında yapılan erkekler Avrupa şampiyonasında ise kale performansının arttığı görülmektedir. İlk dört 
takıma baktığımızda kaleci performansı %30 ile %36 (1. İspanya %34, 2.İsveç %36, 3. Fransa %33, 4.Danimarka 
%30) arasınada olurken son dört takımın kale performansı %19 ile %28 arasında olduğu tespit edilmiştir (KO-
VACKS, 2018, MEN’S EURO QUALITATIVE ANALYSIS, p,19). Yapılan son iki erkekler Avrupa şampiyonalarında ilk 
dört içerisinde bulunan takımların kaleci performansında artış olduğu ve % 30’ luk kale performansının kaleci 
başarısını değerlendirmede önemli bir nokta olduğu söylenebilir.

Diğer taraftan 2016 kadınlar Avrupa şampiyonasında ilk dört takımın kale performansı %34 ile %39 arasında 
olduğu ve kalecilerin 20 ile 23 yaş arasında olduğu görülmüştür. Bu bilgiler kaleci temel teknik çalışmaların 
erken yaşlarda ve farklı düzeylerde uygulanmasının önemini ortaya koymaktadır. 

O nedenle; kaleci tekniğinin, anlayışının, seçiminin öneminin yanı sıra kaleci çalışmalarının doğru zamanda ve 
doğru şekilde verilmesinin takım başarısında ne kadar değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada 
kaleye yapılan atışların yüksekliğe, açıya, pozisyona, bloğa göre savunulması ile reaksiyon çalışmaları başlık-
ları altında yapılan egzersizler yer almaktadır. Yapılan egzersizler farklı yöntemler ve materyaller kullanılarak 
da geliştirilebilir.

Bu çalışma da kalecilerin vücut ağırlıkları ile yapılan egzersizler ile beraber kasa, bank, huni, engel, elastik 
bantlar, paravan kullanılarak gerçekleştirlmiştir. Yapılan egzersizlerde kaleci temel tekniği (pozisyona, açıya, 
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yüksekliğe gibi) bozulmadan gerçekleştirilmesine özen gösterilmeye çalışılacaktır. Günümüz hentbol oyunun-
da hız ve hareket kabiliyetlerinin daha da ön plana çıktığı bir oyun anlayışı gelişmiştir. Bu nedenle oyuncuların 
topla olduğu kadar topsuz hareketleri de başarıyla uygulamaları hem oyun kalitesini  hem de oyun estetiğini 
artıracak, dolayısıyla hentbol  oyunun güzelleştirilmesi  ve seyir zevkinin artmasına katkı sağlayarak hem 
oyuncunun hem de seyircinin keyif alması anlamına gelir. Koşular, yön değiştirmeler ve  sıçramaların doğru 
ve uygun zamanlamayla yapılması hareket verimliliği artıracak bu da yapılan işi, eylemi en üst verimlilikte 
amaca uygun bir şekilde ürününün sahaya yansıtılması anlamına gelecektir. 

1. Yüksekliğe Göre
1.1 Alt Köşelerin Savunulması,

Kalenin yerle birleştiği alt köşelerinin, alçak seviyede yapılan atışlardan savunulmasıdır. Savunma tekniğini 
‘Yerden ve yakından gelen toplara karşı kaleci, temel duruşta ağırlık merkezini diğer ayağına aktarıp savunma 
ayağını yerden kaldırmadan topun geldiği yere doğru kaydırır.‘ olarak açıklanmıştır. Alt köşelerin savunulması 
el ve ayakla birlikte yapılmakla birlikte iki ayrı teknik uygulanmaktadır. 
a) Adım alarak,
b) Kayarak (Sliding),

Adım alarak savunma Balkan, kayarak savunma ise İskandinav ekolü olarak bilinmektedir. Her iki teknik uy-
gulamada farklılıklar göstersede birlikte kullanılması mümkündür. Günümüz hentbolünde her iki tekniğin 
kullanılmasının başarı oranını artırmak adına kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Teknikler uygulanırken 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Adım alarak savunma; 
• Hamle yapılan taraftaki ayak içi karşıya bakmalı,
• Ayak yerden yükselmeden yana dogru hamle yapmalı,
• Destek ayağı dik olarak karşıya bakarken hamle yapılan ayak dizden bükülü olarak yana doğru uzanılır,  
• Kol, ayakla aynı anda hamle yaparken diz ekleminin altına inecek kadar uzanmalı ve diğer kol ise açık ve 

gergin olmalı,
• Gövde dik ve karşıya bakmalıdır,
• Baş dik ve gözler topu takip etmelidir.

a b

Resim 1. Alt köşelerin savunulması tekniği (Adım Alarak).
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Kayarak (Sliding) savunma;
• Ayak yerden hafif yükselmeli,
• Hamle yapılan taraftaki ayak ucu yukarı bakacak, bacak gergin olmalı ve savrulmalı,
• Destek ayağı dizden bükülü ve ayak içi yere değmeli,
• Kol, bacakla aynı anda uzanmalı ve her iki kolda gergin olmalı,
• Gövde karşıya bakmalı ve bacağın üzerine doğru kapanmalıdır.

a b

Resim 2. Alt köşelerin savunulması tekniği ( Kayarak - Sliding).

1.2. Bel Hizasının Savunulması,
Kalenin orta bölgesine ve kalecinin bel hizasına gelen atışların savunulmasıdır. Savunma tekniği olarak el-a-
yakla ve sadece elle olmak üzere iki teknik uygulanır. 

El-ayakla yapılan savunma, genellikle yakın mesafeden yapılan atışlarda (kanat, pivot ve birebir atışlar) kulla-
nılırken; sadece el ile yapılan savunma dış atışlarda kullanılmaktadır. 

El-ayakla yapılan savunmada iki ayrı savunma uygulanır. Birincisinde bacak yerden kaldırılarak bükülü hale 
getirilir, dirsek diz eklemine değecek şekilde ayağa yakın ve eller açık olarak uzanır. Gövde dik olmalı ve kar-
şıya bakmalı, diğer kolun açık olması ve destek ayak ucu karşıya bakmalıdır.

a b

Resim 3. Bel hizasına yapılan atışların elle savunulması.
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a b

Resim 4. Bel hizasına yapılan atışların el ve ayakla (bükülü) savunulması.

a b

Resim 5. Bel hizasına yapılan atışların el ve ayakla (gergin ) savunulması.

İkincisinde ise bacak yerden gergin olarak bel hizasına kadar kaldırılır. Kol gergin bir şekilde bacak üzerine 
doğru uzanır ve kol ve bacak arasında topun geçmesi engellenir. Bu savunma şekli her iki kol ve bacağın 
sıçrayarak havada birleşmesi (Hampelman) ile de uygulanabilir. 

Elle yapılan savunmada kol gergin ne eller açık olarak atış yönünde hamle yapılır. Bu teknikte sadece elle ve 
kola uzanmak güvenli kurtarış için yeterli olmayabilir. O nedenle gövdeninde kullanılması önemlidir. Açıklamak 
gerekirse; atış yapıldıktan sonra atış yapılan yöne doğru gövdeninde karşıya bakacak şekilde hareket etmesi 
savunulacak alanın arttırılmasını sağlayacaktır. Ayrıca diğer kolun da blokaj için yardımcı olması kurtarışın 
kesin olarak geçekleşmesinde büyük önem taşır.                                                                                      
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Resim 6. Bel hizasına yapılan atışların Hampelman hareketi ile savunulması.

1.3. Üst Köşelerin Savunulması,
Kalenin üst köşelerine yapılan atışların savunulması iki elle veya tek elle yapılır. Serbest atış çizgisinin dışın-
dan yapılan atışlarda iki elle, daha yakın mesafelerden yapılan atışların savunması tek elle yapılır. Üst köşe-
lere yapılan atışların savunulması kalecini fiziki özelliklerine göre de düzenlenebilir. Açıklamak gerekirse; kısa 
boylu kalecinin üst köşelere iki elleri ile uzanması zor uygulanabilir olacağından tek elle uzanması istenebilir.

a b

Resim 7. Üst köşelere yapılan atışların tek elle savunulması.

a b

Resim 8. Üst köşelere yapılan atışların çift elle savunulması.
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Her iki teknikte de kollar temel duruş pozisyonundan köşelere doğru gergin olarak uzanması gerekmektedir. 
Atış yönündeki bacağın yukarı hamlesi ile gövdenin de o yönde karşıya bakacak şekilde hareket etmesi sağ-
lanmalıdır.

2. Açıya Göre
2.1 Dar Açıdan Yapılan Atışların Savunulması,

Genelde dar açı atışları kanat bölgesinden yapılır. Bu pozisyonda kaleci, yakın kale direğinden ayrılmadan, 
kale direğine yakın olan ayağı destek ayağı olarak bulunur ve ayak ucu oyuncuya dik olarak bakacak şekilde 
olmalı, direğe yakın kolu başının üzerinde başüstünü ve yüzünü koruyacak şekilde bükülü şekilde durmalı, 
diğer kolu ise temel duruş pozisyonunda beklemelidir. Bu pozisyonda erken hareket etmemek önemlidir. Zor 
pozisyonda atış yapacak oyuncuya gol olabilecek alan açmamak adına kolunu takip ederek top elden çıktık-
tan sonra atışın yüksekliğine ve bölgesine göre kaleci kolu, bacağı veya kolları-bacaklarıyla hamle yapmalıdır. 
Dar açıdan yapılan atışlar avantaj sağlayacak pozisyonlar olarak düşüldüğünden özellikle yakın köşeden gol 
olmaması gerekir.

a b c

Resim 9. Dar açıdan (kanattan) yapılan atışların savunulması.

Dar açıdan yapılan bir diğer atış türü olan çevirme (spin shout) atışları sıkca kullanılmaktadır. Bu atışların 
savunulması zamanlama açısından oldukça güçtür. Çevirme atışların savunulmasında reaksiyonun çok iyi 
olmasının yanı sıra hamle yönüde çok önemlidir. O nedenle geniş kavis çizerek kaleye yönelen topa hamle 
yere düşmeden veya yere düştükten sonra geriye kale içerisine doğru yapılmalıdır. 

2.2 Geniş Açıdan Yapılan Atışların Savunulması,
Kanat pozisyonudan yapılacak atışlarda açı genişledikçe savunulacak alan artmakta olduğu bir gerçektir. 
Kanat pozisyonundan yapılacak geniş açılı atışlarda temel duruş bozulmadan ve yakın kale direğini açmadan 
öne doğru bir adım alınır ve atış beklenir. Adım alınırken önemli olan oyuncunun sıçrama ayağı ile öne atılan 
adımın aynı hizada olmasıdır. Bu, yakın köşeye yapılacak atışın gol olma olasılığını düşürecektir ve kaleci için 
savunulması gereken (kolunun yüksekliğine göre) sadece uzak köşe kalacaktır. Bir başka husus ise kalecinin 
atıştan önce pozisyon alması ve çok küçük adımlarla açı değişikliğini takip etmesi gerekmektedir. Pozisyon 
almada geç kalınması veya erken hareket edilmesi durumunda oyuncuya daha fazla atış alanı verilmiş ola-
caktır.
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Öne fazla çıkılması durumunda yapılacak aşırtma (plase) atışların savunulması ise iki şekilde olur. Birincisinde 
süratle oyuncunun atış koluna doğru hareketle yukarı doğru sıçrayarak atışın savunulmasıdır. Diğeri ise öne 
doğru hamle yaparak oyuncunun aşırtma atış yapmasını sağlayıp kale direğine yakın olan ayağın geriye dön-
mek için adım alınması ile çelinir veya kontrol altına alınır. 

Resim 10. Geniş açıdan (kanattan) yapılan atışların savunulması.

a

b

Resim 11. Geniş açıdan (kanattan) yapılan atışların sıçrayarak savunulması.
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a

b

c

Resim 12. Geniş açıdan (kanattan) yapılan plase atışların savunulması.
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3. Pozisyona Göre
3.1 Oyun Kuruculardan Yapılan Atışların Savunulması,

Oyun kuruculardan yapılan atışlar orta ve uzak mesafe olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Orta mesafeli atış-
lar 7 m - 9 m arasından, uzak atışlar ise 9 metre ve daha uzak atışlar olarak sınıflandırılabilir. 

Orta mesafeden yapılan atışlar uzak atışlara oranla daha süratli ve ani olabileceğinden üst köşelere ve bel 
hizasında yapılan atışlar tek elle savunulması uygun olur. Ancak kalecinin atletik özelliklerinin iyi olması duru-
munda her iki atış yüksekliğinde de çift el ve vücutla birlikte hamle yapmak kurtarış oranını arttıracaktır. Alt 
köşelere yapılan atışlarda ise adım ve kayarak tekniği uygulanır. 

Serbest atış çizgisi üzerinden ve dışından yapılan üst köşelere ve bel hizasında yapılan atışlar çift elle ve vü-
cudun tamamı ile atış yönünde hamle yapılarak savunulması gerekir. Alt köşelere yapılan atışlarda ise top açı 
kaybederek kaleye geldiğinden kayarak savunma uygulamak daha etkili olacaktır.

Oyun kurucular normal pozisyonlarından atış yapıyorlar ise kaleci, oyuncunun atış kolu yönündeki kale böl-
gesini savunması birinci önceliktedir. Örnek vermek gerekirse, sol oyun kurucu kenar çizgiden ortaya doğru 
hareketlenerek yaptığı atışlarda kaleci kendi sol tarafını, sağ oyunkurucunun (sol elini kullanıyorsa) yapacağı 
atışlarda ise  kendi sağ tarafını savunması ve gol yememesi birinci önceliği olmalıdır. Oyun kurucuların kanat 
bölgesine doğru hareketlenerek veya savunmanın yönlendirmesi ile yaptığı atışlarda ise kale direğine yakın 
tarafını savunulması ve gol yememesi birinci önceliği olmalıdır.

a b c

Resim 13. Sağ ve Sol Oyun Kurucudan yapılan atışların savunulması.
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a b

Resim 14. Orta Oyun Kurucudan yapılan atışların savunulması.

3.2 Kanatlardan Yapılan Atışların Savunulması,
Kanat pozisyonundan yapılan atışların savunulması oyuncunun açısına göre dar ve geniş açı atışlarının sa-
vunulması olarak ikiye ayrılır. Dar açıdan yapılan atışlarda, temel duruşta ve yakın direkte atış yapılması 
beklenir, erken hamle yapmadan atış yüksekliğine göre hamle yapılır. Yapılan hamle vücut ekseninde (öne 
yada geri hamle yapılamaz) yapılır ve uzak köşeye atış yapılması zor olacağından yakın köşeden kesinlikle 
gol olmaması gerekir. Yapılacak olan çevirme atışlarında ise hamle, top elden çıktıktan sonra geriye ve kale 
içerisine doğru yapılarak atış savunulur.

Geniş açıdan yapılan atışlarda ise temel duruşta yakın direkteki ayakla küçük bir adım alınak (mümkünse 
oyuncunun sıçrama ayağı ile aynı hizada olmalı ) oyuncunun uzak köşeye atış yapması sağlanır ve 7 m yönün-
de atış yüksekliğine göre el-kol ve bacakla savunma yapılır. Burada önemli olan erken hareket etmemek ve 
yakın köşeyi açmamaktır.

Geniş açıdan yapılan yakın atışlar kaleci için handikap olması ile birlikte oyuncuyu yönlendirmesi başarılı sa-
vunma adına önem arz etmektedir. Buna göre temel teknikten farklı ve kalecinin motorik özelliklerine bağlı 
olarak; 
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Resim 15. Geniş açıdan yapılan atışların yönlendirme ile yakın köşede (tuzak) savunulması.

• Yakın köşeye açarak (tuzak) atışa yönlendirmek,
• Öne doğru hamle aldatması yaparak aşırtma (plase) atışa yönlendirmek,
• Öne doğru süratli bir hamle ile atış kolu ve topa doğru sıçrayarak aşırtma atışı (plase) çelme taktikleri 

de uygulanabilir.

1.3 Pivot Pozisyonundan Yapılan Atışların Savunulması,
Pivot oyuncusu pozisyonu itibiyle genellikle bir yandan savunma oyuncusu ile pozisyon almak için mücadele 
ederken diğer yandan atılacak pası tutabilmek için mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu mücadele son-
rasında atış anında kalecinin posizyonunu son anda görebilmektedir. O nedenle kaleci, oyuncununun acısını 
kapatmak için öne doğru hamle yapması ve topun elden çıkış yüksekliğine göre savunma yapması gerekmek-
tedir. İki tür savunma genellikle kullanılır.a) El-kol ve bacakla, b) Sıçrayarak iki kol ve iki bacakla (hampelman) 
yapılan savunma,

a) El-kol ve bacakla yapılan savunma: Pivotun atış kolu, atış yönü ve atış yüksekliğine göre tek yönlü yapı-
lan savunmadır. Burada önemli olan pivot oyuncusunun atış pozisyonuna girmeden kalecinin öne çıkıp 
pozisyon alması ve atış yüksekliğine, yönüne doğru (yana bükülü atışlarda) hamle yapması gerekir. Bir 
başka önemli nokta ise pivot oyuncusu savunma ile mücadele içerisinde ise öne hamle yapmadan ve 
sadese pozisyon alarak atışı beklemesidir.  Bu savunma tekniğinde bel hizası ve üst köşelere yapılan 
atışlarda iki kol birlikte kullanılabilir. Tek yönlü yapılan bu teknik pivot oyuncusunu yönlendirmek adına 
ayak değiştirme hareketi ile de savunma yapılabilir.  
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a b

Resim 16. Pivottan yapılan atışların el-kol ve ayakla savunulması.

b) Sıçrayarak iki kol ve iki bacakla (hampelman) yapılan savunma: Pivot oyuncusunun savunmadan kur-
tularak veya savunma hatasından yararlanarak bulduğu rahat atış pozisyonunda uygulanır. Atış kolu 
gövdede olacak şekilde bacaklar ve kollarla gergin olarak yukarı doğru sıçrayarak yapılan savunmadır. 
Bu savunmada bacaklar aşağıdan yukarı doğru tarama yaparken kollar yukarıdan aşarı doğru tarama 
yapar, bacaklarla orta noktada buluşması sağlanır.

1.4 Birebir Atışların Savunulması,
Kaleci için savunulması oldukça güç atışlardır. Hücum oyuncusunun en rahat atış pozisyonu bulduğu ve kaleyi 
cepheden gördüğü pozisyonlarda atış hızı, atış mesafesi, oyuncunun hareket yönü ve atış yüksekliğine göre 
savunma gerçekleştirilir. Birebir atışlarda kalecinin reaksiyon süratinin en yüksek seviyede olması gerekmek-
tedir. Atışın yüksekliğe göre temel tekniklerle ( yüksekliğe göre, tek taraflı hamle, hampelman vb.) yapılması-
nın yanı sıra kalecinin yapmaması gerekenler şunlardır;

• Erken hamle,
• Öne doğru aşırı hamle,
• Atıcının hareket yönünde hamle,
• Atış şiddetinde reaksiyon göstermemek,
• Atış kolunun pozisyonuna göre temel teknik uygulamamaktır.

4. Bloğa Göre
Savunma kaleci işbirliğinin gerçekleştiği pozisyonlardır. Dış attışlarda veya savunmanın yapılamadığı anlarada 
son hamle olarak alan kapatmak amacıyla yapılan, topun kaleye ulaşmadan önceki savunmadır. 9 m dışından 
ve blok anlaşmalı savunulan yüksek ve bel hizasında yapılan atışların çift elle veya tüm vücudumuzla hamle 
yapılarak savunulması gerekmektedir. Atış kolu yönü her zaman kaleci tarafından savunulan köşe/bölge ol-
malıdır. Açıklamak gerekirse; sol oyun kurucunun savunmanın ortasına doğru hareketle yapığı atışlarda kaleci 
kalenin sol tarafını, sağ oyun kurucunun aynı şekilde hareketle yaptığı atışlarda kalenin sağ tarafını savunmak 
birinci önceliğidir. Eğer oyun kurucuların kanat bölgesine doğru savunma bloğundan kaçarak atış yapmalası 
durumunda ise bloğun uzak köşeyi/bölgeyi  kalecinin de yakın köşeyi/bölgeyi  savunması gerekir.
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YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Bu araştırma, üç erkek A milli takım kalecisi ve 2018-2019 Türkiye Kadınlarlar Hentbol Süper Lig takımlarından 
Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübünde oynayan iki kadın kaleci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan 
egzersizler öncesinde bilgilendirilmiş 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, “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 kalenin savunulmasının geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştır-
masıdır.

BULGULAR

A – Alt Köşelere Yapılan Atışların Savunulması Egzersizleri
A 01 – Şınav pozisyonundan ayakta temel duruş pozisyonuna geçerek köşelerin savulması.

a. Kaleci kale ortasında temel duruştadır,
b. Temel duruştan şınav pozisyonu alır,
c. Şınav pozisyonundan tekrar temel duruş pozisyonu alır,
d. Sağ alt köşeye yapılan atışı ayaktan, sol alt köşeye yapılan atışı kayarak tekniği ile kurtarır.

a b c d

Resim 17. A 01 Egzersiz.



66

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

A 02 – Engelden çift ayak sıçrayarak geçtikten sonra köşelerin savunulması.
a. Kaleci kale ortasında temel duruştadır,
b. Engel üzerinden çift ayak sıçrayarak öne düşer,
c. Yere düştüğü anda sol alt köşeye ayaktan, 
d. Sağ alt köşeye kayarak tekniği ile atışı savunur. 
e. Akabindeki çalışmada sağ alt köşeye ayaktan, sol alt köşeye kayarak tekniği ile savunur.

a b c d

Resim 18. A 02 Egzersiz.

A 03 – Sıçrayarak makas hareketi sonrası alt köşelerin savunulması.
a. Kalenin ortasında duran kaleci sıçrayarak makas hareketi yapar,
b. Yere düştüğü anda temel duruş pozisyonu alır ve atışları karşılar.

 a b c

Resim 19. A 03 Egzersiz.

A 04 – Yan kale direğine bel hizası ve üzeri seviyede ayak tabanı ile basılır, komutla diğer köşeye yapılan atış 
savunulur.

a. Kaleci kale yan direğine bir ayağını gergin şekilde orta ve yüksek seviyede dayar,
b. Komutla birlikte diğer tarafa yapılan atışı ayaktan tekniği ile savunur.

a b c

Resim 20. A 04 Egzersiz.
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A 05 –Kasada oturur pozisyonda diz çekme hareketi sonrası yapılan atışın savunulması.
a. Kale ortasında bulunan kasaya, kaleci temel duruşunu (üst taraf) gösterir pozisyonda oturur,
b. Dizlerini ritmik ve seri şekilde ayrı ayrı yukarı+aşağı 2-3 saniye hareket ettirir,
c. Komutla, bir sağ bir sol alt köşelere yapılan atışları savunur,
d. Atışların savulmasında ayaktan ve kayarak teknikleri aynı anda veya ayrı ayrı çalışılabilir.

a b c d

Resim 21. A 05 Egzersiz.

A 06 – Kasada oturur pozisyonda dizler sağa-sola birlikte hareketi sonrası yapılan atışın savunulması.
a. Kale ortasında bulunan kasaya, kaleci temel duruşunu (üst taraf) gösterir pozisyonda oturur,
b. Dizlerini ritmik ve seri şekilde birlikte sağa-sola 2-3 saniye hareket ettirir,
c. Komutla, bir sağ bir sol alt köşelere yapılan atışları savunur,
d. Atışların savulmasında ayaktan ve kayarak teknikleri aynı anda veya ayrı ayrı çalışılabilir.

a b c

Resim 22. A 06 Egzersiz.

A 07 – Bir ayak kasada komutla diğer tarafa yapılan atışın savunulması.
a. Kale yan direğine yakın duran kasa üzerine sağ ayağını koyar,
b. Sol ayağı kalenin ortasında (4m çizgisi ile aynı hizada) olacak şekilde temel duruşta bekler,
c. Komutla sağ ayağını sol ayağının yanına hızla getirir ve sol alt köşeye yapılan atışı savunur,
d. Savunmayı bir çalışma içerisinde sadece ayaktan veya kayarak tekniği ile yapacağı gibi birlikte de 

uygulayabilir.
e. 

a b c

Resim 23. A 07 Egzersiz.
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A 08 – Kasa üzerinde yarım takla sonrası diğer köşeye yapılan atışın savunulması.
a. Kaleci, kale yan direğine yakın duran kasa üzerinde yakım takla yapar,
b. Takla sonrası yere bastığı andan itibaren temel duruştan diğer alt köşeye yapılan atışı savunur,
c. Savunmayı bir çalışma içerisinde sadece ayaktan veya kayarak tekniği ile yapacağı gibi birlikte de 

uygulayabilir.
 a b c

Resim 24. A 08 Egzersiz.

A 09 – Sol üst-sağ alt / sol alt-sağ üst köşelere savunma  hamlesi sonrası atışın savunulması.
a. Kale ortasında bulunan kaleci sırayla, sol üst-sağ alt, sol alt- sağ üst köşelere uzanır,
b. Antrenör 6 m çizgisine yakın pozisyonda atış için hazır bekler,
c. Sağ üst köşeye hamlesini tamamladıktan sonra önce sol alt sonra sağ alt köşelere yapılan atışı savu-

nur,
d. Savunmada tekniği uygulanırken ilk atış yerine ayaktan, ikinci atış yerine kayarak tekniği uygulanır.

e f g

a b c d

Resim 25. A 09 Egzersiz.
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A 10 – Kalecik, kalenin ortasında elindeki topu yukarı atar köşeye yapılan atışı savur ve yukarı attığı topu yere 
düşürmeden yakalar.

a. Kaleci kale ortasında elindeki topu yukarı atar,
b. Kalecinin topu elinden çıkardığı anda köşeye atış yapılır,
c. Kaleci atışı ayaktan tekniği ile savunur,
d. Savunma sonrasında yukarı attığı topu yere düşmeden yakalar,

e. Yapılan atışların orta şiddette ve atış mesafesinin ise 5-6 m olmasına dikkat edilir.

a b c

Resim 26. A 10 Egzersiz.

A 11 – Yan kale direğine yakın mesafede beline terabant lastik bağlı bulunan kaleci diğer köşeye yapılan atışı 
savunur.

a. Kale yan direğine yakın pozisyondaki kalecinin beline terabant lastik bağlanır,
b. Terabant lastik bir yardımcı tarafından tutulacağı gibi direğe de bağlanabilir,
c. Diğer köşeye yapılan atışların ayaktan tekniği ile savunması yapılır,
d. Antrenör 5-6 m mesafeden atış yapması gerekir.
e. Çalışma tek yönlü yapılır.

a b

Resim 27. A 11 Egzersiz.
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A 12 – Direnç sonrası yapılan atışların savunulması,
a. Kaleci kale yan direği hizasında bulunan arkadaşının elinden tutar ve ayağı çalıştırıcıya bakacak şekilde 

pozisyon alır,
b. Kale direğinin dışında bulunan arkadaşı kaleciyi 1-2 saniye çeker,
c. Konutla elini bırakır ve uzak alt köşeye yapılan atışı ayakta tekniği ile savunur,
d. Savunma sonrasında aksi yöne yapılan plase atışı çeler.

a b c

Resim 28. A 12 Egzersiz.

B – Bel Hizasına Yapılan Atışların Savunulması Egzersizleri

B 01 – Huniler arasında adımla sekiz çizme,
a. Kale direkleri hizasında ve önüne iki huni yerleştirilir,
b. Kalecide iki top bulunur ve temel duruştadır,
c. Temel duruşta iki huni arasında kısa ve seri adımlarla sekiz çizer,
d. Sekiz çizerken antrenör tarafından atılan topu ayak içi ile iade eder.

a b

Resim 29. B 01 Egzersiz.
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B 02 – Ayak değiştirme,
a. Kale çizgisinde temel duruşta bulunan kaleci öne doğru 1-1,5 m hamle yapar,
b. Önde uygun mesafeya geldiğinde bir ayağını hafif yukarı kaldırır,
c. Yukarı kaldırdığı ayağını yere koyarak ve diğer ayağı ve el-kolu ile atışı savunur.

a a a

Resim 30. B 02 Egzersiz.

B 03 – Tek ayak bel hizası (kısa) atışların savunulması,
a. Kaleci kale ortasında temel duruşta bekler,
b. Kale direği hizasında bulunan yardımcının eline dokunur ve orta noktaya tekrar döner,
c. Sağ bacağı dizden bükülü bel hizasına kadar kalkar, sağ kolu ayak ucuna değecek şekilde ve gövde dik 

durumda atışı karşılar,
d. Aynı çalışma diğer ayak içinde yapılır.

a b c

Resim 31. B 03 Egzersiz.
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B 04 – Tek ayak bel hizası (gergin bacak + el-kol) atışların savunulması,
a. Kaleci kale ortasında temel duruşta bekler,
b. Kale direği hizasında bulunan yardımcının eline dokunur ve orta noktaya tekrar döner,
c. Sol bacağı gergin bel hizasına kadar yükselirken sol kolu da ayak ucuna değecek şekilde aşağıya iner, 

parmaklar gergin ve açık şekilde atış karşılar,
d. Sol ayak ucunun dik olarak karşıya bakmasına, diğer kolun omuz hizasında gergin açık olmasına, göv-

denin atış yönüne dönmemesine ve parmak ucunda yükselmesine özen gösterilir.

a b c

Resim 32. B 04 Egzersiz.

B 05 – Çift ayak bel hizası (kısa + gergin bacak) atışların savunulması,
a. Kaleci kale ortasında temel duruşta bekler,
b. Beline bağlı terabant lastik yardımcı tarafından çekilir,
c. Kaleci doğru 1-2 adımla öne (müsabakada pozisyon aldığı yere) çıkar, 
d. Sağ bacağı bükülü (kısa) bel hizasına kadar yükselirken sağ kolu da ayak ucuna değecek şekilde aşa-

ğıya iner, parmaklar gergin ve açık şekilde atış karşılar,
e. Sol bacağı gergin bel hizasına kadar yükselirken sol kolu da ayak ucuna değecek şekilde aşağıya iner, 

parmaklar gergin ve açık şekilde atış karşılar,
f. Yerde olan ayak ucunun dik olarak karşıya bakmasına, diğer kolun omuz hizasında gergin açık olmasına 

ve gövdenin atış yönüne dönmemesine özen gösterilir. Ayrıca atış anında öne veye geriye gitmemesi ve 
hareketini yanlara doğru yapması istenir.

a b c

 
Resim 33. B 05 Egzersiz.
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B 06 – Şınav pozisyonundan sonra yapılan atışların savunulması,
a. Kaleci kale ortasında ayak uçları kale çizgisinde olacak şekilde şınav pozisyonu alır,
b. Şınav pozisyonundan temel duruşa geçer,
c. Her iki bel hizasına yapılan birer atışı gergin bacak ve kolla savunur.
d. Yerde olan ayak ucunun dik olarak karşıya bakmasına, diğer kolun omuz hizasında gergin açık olmasına 

ve gövdenin atış yönüne dönmemesine özen gösterilir.

a b c d

Resim 34. B 06 Egzersiz.

B 07 – Çömelik duruştan sonra yapılan atışların savunulması,
a. Kaleci kale ortasında çömelik pozisyonda bekler,
b. Çömelik duruştan temel duruşa geçer,
c. Her iki bel hizasına yapılan birer atışı gergin bacak ve kolla savunur.
d. Yerde olan ayak ucunun dik olarak karşıya bakmasına, diğer kolun omuz hizasında gergin açık olmasına 

ve gövdenin atış yönüne dönmemesine özen gösterilir.

 

a b c d

Resim 35. B 07 Egzersiz.
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B 08 – Step tahtasının üzerinde sıçrama sonrası atışın ve plasenin savunulması,
a. Kale direğine yakın ve 1 m kadar öne, oyun kurucu bölgesine bakacak şekilde step tahtası yerleştirilir.
b. Kaleci kale çizgisi ortasından hareketle step tahtasının üzerine çift ayak sıçrar,
c. Step tahtasından dikey sıçrar,
d. Uzak kale direğine, bel hizası ve üstü seviyede atılan atışı gergin bacak ve el-kolla savunur,
e. Savunma sonrasında uzak kale direğine yapılan plase atışları savunur.
f. Step tahtası üzerinden yapılan sıçrama sonrasında öne doğru değil yana doğru hamle yapılmasına ve 

gövdenin dönmemesine dikkat edilmelidir.

  

a b c

Resim 36. B 08 Egzersiz.

B 09 – Sandalyede oturur pozisyondan ayağa kalkarak savunma,
a. Kale ortasında ve kale çizgisinin 1 m ilerisine sandalyede kaleci eller temel duruşta oturur,
b. Ayaklarını gövdesine doğru yukarı çeker,
c. İki ayağını yere koyarak ayağa kalkış esnasında bel hizasına yapılan atışı savunur.

 a b c d

Resim 37. B 09 Egzersiz.
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C – Üst Köşelere Yapılan Atışların Savunulması Egzersizleri

C 01 – Huniler arasında adımla sekiz çizme,
a. Kale direkleri hizasında ve önüne iki huni yerleştirilir,
b. Kalecide iki top bulunur ve temel duruştadır,
c. Temel duruşta iki huni arasında kısa ve seri adımlarla sekiz çizer,
d. Sekiz çizerken antrenör tarafından üst köşeye atılan topu elindeki topla değiştirir.

 

a b

Resim 38. C 01 Egzersiz.

C 02 – Yerde yarım takala sonrası yapılan atışların savunulması,
a. Kale ortasında ve 1-2 m önde temel duruş gösterilir,
b. Temel duruşdan yarım takla yapılır,
c. Ayağa kalkılarak ve çift elle sağ-sol üst köşelerin savunması yapılır.
d. Atışlar 6-7 m mesafeden yapılmalı ve kısa boylu kaleci uzun boyu kaleciye nazaran daha önde çalışmayı 

yapması gerekir. Ayrıca çalışma tek elle savunma ile de uygulanabilir.

 

a b c d

Resim 39. C 02 Egzersiz.
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C 03 – Şapkalar üzerinden diz çekme sonra yapılan atışların savunulması,
a. Yan kale direğinden kanat pozsiyonu yönünde iki adımın sığacağı kadar aralıklar ile üç şapka aynı hi-

zada dizilir,
b. Kaleci şapkalar üzerinden diz çekerek geçer,
c. Uzak üst köşelere yapılan atışları çift veya tek elle savunur.
d. Çalışmada köşeye uzanan kolun ve gövdenin öne yada geri gitmemesi ve vücut ile kolun kale çizgisine 

paralel hareket etmesine dikkat edilir.

 

ba

Resim 40. C 03 Egzersiz.

C 04 – Şapkalar arasında sekiz çizerek yapılan atışların savunulması,
a. Yan kale direğinden kanat pozsiyonu yönünde iki adımın sığacağı kadar aralıklar ile üç şapka aynı hi-

zada dizilir,
b. Kaleci şapkalar sekiz çizerek geçer,
c. Uzak üst köşelere yapılan atışları çift veya tek elle savunur,
d. Atış sonrası önüne-sağına-soluna atılan topu ikinci kez yere düşmeden yakalar.
e. Çalışmada köşeye uzanan kolun ve gövdenin öne yada geri gitmemesi ve vücut ile kolun kale çizgisine 

paralel hareket etmesine dikkat edilir.

a b c

Resim 41. C 04 Egzersiz.
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C 05 – Sağlık topu ile köşelere uzandıktan sonra yapılan atışların savunulması,
a. Kale ortasınsa elinde sağlık topu ile sağ ve sol üst köşelere uzanır ve sağlık topunu bırakır,
b. Sağlık topu bıraktıktan sonra sağ ve sol üst köşelere yapılan atışı karşılar.

 

 

 

a

d e

b c

Resim 42. C 05 Egzersiz.

C 06 – Çekme sonrası yapılan atışların savunulması,
a. Kaleci kale yan direği hizasında bulunan arkadaşının elinden tutar ve ayağı çalıştırıcıya bakacak şekilde 

pozisyon alır,
b. Kale direğinin dışında bulunan arkadaşı kaleciyi 1-2 saniye çeker,
c. Konutla elini bırakır ve uzak üst köşeye yapılan atışı ayakta tekniği ile savunur,
d. Savunma sonrasında aksi yöne yapılan plase atışı çeler.

 

 

a b

c

Resim 43. C 06 Egzersiz.
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C 07 – Bele bağlı terabantla (elastik bant), atışların savunulması,
a. Kaleci, yan kale direği hizasında ve kale çizgisinden 1-1,5 m uzakta,yardımcı tarafından tulan ve beline 

bağlı terabant ile hazır bekler.
b. Uzak üst köşelere yapılan atışları tek veya çift elle savunur.
c. Terabantın (elastik bant) en yüksek sertlik derecesinde olmalıdır.

 

a b

Resim 44. C 07 Egzersiz.

C 08 – Kaleci, kalenin ortasında elindeki topu yere sektirir, köşeye yapılan atışı savunur ve yere sektirdiği topu 

ikinci kez yere düşmeden yakalar.

a. Kale ortasında bulunan kaleci elindeki topu yere sektirir,

b. Top kalecinin elinden çıktığı anda üst köşeye atış yapılır.

c. Sektirdiği topu ikinci kez yere düşmeden yakalar.

 

a b c

Resim 45. C 08 Egzersiz.

C 09 – Engel altından geçerek uzak üst köşeye yapılan atışların savunulması,
a. Yan kale direği hizasında ve bel seviyesi yüksekliğinde engel yerleştirilir,
b. Kaleci engel altından eğilerek geçer,
c. Uzak üst köşeye yapılan atışı tek veya çift elle savunur,
d. Savunma sonrası öne, sağa veya sola atılan topları ikinci kez yere değmeden yakalar,

 
c c c c

 
Resim 46. C 09 Egzersiz.
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D – Pozisyona Göre Yapılan Atışların Savunulması Egzersizleri

D 01 – Kanattan (geniş açıdan) yapılan atışların (tuzak) savunulması,
a. Kaleci kaledireğinde temel duruştadır,
b. Yana-öne bir adım alarak yakın köşeyi açar,
c. Yakın köşeye yapılan atışı tüm vücudu ile hamle yaparak yapılan atışları savunur.

a b c

Resim 47. D 01 Egzersiz.

D 02 – Kanattan yapılan atışların (tuzak) savunulması,
a. Kaleci kale içerisinden aldığı topu 3 m uzakta bulunan yardımcının eline teslşm eder,
b. Yardımcı topu hemen kale direğinden yaklaşık 50 cm uzakta bulunan antrenöre atar,
c. Kaleci, yardımcıya topu teslim ettikten hemen sonra yakın köşeye farklı yüksekliklerde yapılacak tip 

atışları savunmak için hamle yapar.
d. Kaleci topu kurtarmak için yapacağı hamle, kale içerisine doğru değil yan kale direği arkasında kalacak 

şekilde olmalıdır. Bu çalışma farklı ebatta ( tenis topu vb.) toplarlada yapılabilir.

 

 
 

a b c

Resim 48. D 02 Egzersiz.
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D 03 – Pivottan yapılan atışların savulması,
a. Yan kale direğinin yaklaşık 1 m önüne diyagonal şekilde step tajtası koyulur,
b. Kaleci kale çizgisinden hareketle step tahtasının üzerine çift ayak sıçrar,
c. Step tahtasına çift ayak bastığı anda uzak köşe bel hizası veya üst köşeye atış yapılır,
d. Atışın savunulmasından sonra plase atışı çeler.

 

Resim 49. D 03 Egzersiz.

D 04 – Oyun kuruculardan yapılan atışların savunulması,
a. Kaleci kale çizgisinden büyük bir adımla öne diyagonal şekilde çıkar ve çömelik duruşa geçer,
b. Çömelik duruşa geçtiği anda üst köşelere yapılan atışı savunur,
c. Bu çalışmada kalecinin 7 m çizgisi yönünde hareket etmesine ve geriye-öne hamle yapmamasına 

dikkat edilir. Ayrıca bu çalışma alt köşelere ve bel hizası için de uygulanabilir.

  a b c

Resim 50. D 04 Egzersiz.

a b c d
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D 05 – Birebir atışların (hampelmann) savunulması,
a. Kale ortasınıda ve 1 m kadar önüne trampolin yerleştirilir,
b. Kaleci, kale çizgisinden hareketle çift adımla trampoline çıkar,
c. Tranpolinden bacakları açık, kollar ve ayaklar orta noktada birleşecek şekilde sıçradığında bel hizası 

ve daha yukarı seviyede yapılan atışı savunur.
d. Trampolinden sıçramanın dikey olmasına, bacakların olabildiğince yukarı kaldırılmasına, kol ve bacak-

ların arasından topun geçmemesine dikkat edilmelidir.

 

a b c

Resim 51. D 05 Egzersiz.

E – Reaksiyon Egzersizleri

E 01 – Uzun oturuş pozisyondan kalkarak plase atışların savunulması,
a. Kaleci kalenin 2-3 m önünde ve ortada uzun oturuş pozisyonda elleri yerde olacak şekilde pozisyon 

alır,
b. Antrenör 6 m mesafeden plase atış yapar,
c. Kaleci atılan plaseyi veya yere sektirilerek yapılan atışları ayağa kalkarak çelmeye çalışır.

a b c

Resim 52. E 01 Egzersiz.
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E 02 – Yüz üstü pozisyondan kalkarak plase atışların savunulması,
a. Kaleci kalenin 2-3 m önünde ve ortada yüzüstü pozisyonda elleri yerde olacak şekilde pozisyon alır,
b. Antrenör 6 m mesafeden plase atış yapar,
c. Kaleci atılan plaseyi veya yere sektirilerek yapılan atışları ayağa kalkarak çelmeye çalışır.

 

a b c

Resim 53. E 02 Egzersiz.

E 03 – Baş üstünden bırakılan topların tutulması,
a. Kaleci yerde bacakları açık, elleri temel duruşta, karşıya bakar pozisyonda oturur,
b. Antrenör kalecinin arkasında durur ve başının üzerinden farklı zaman aralıkları ve şiddette top bırakır,
c. Kaleci topu yere düşürmeden yakalamaya çalışır.

 

a b c

Resim 54. E 03 Egzersiz.

E 04 – Bacak arasına atılan topların ayak içlerinde tutulması,
a. Kaleci yerde bacakları açık ve yerden yüksekte, dirsekleri yerde olacak şekilde oturur,
b. Antrenör kalecinin karşısında durur ve bacak arasına farklı zaman aralıkları ve şiddette top bırakır,
c. Kaleci topu yere düşürmeden ayakları arasında yakalamaya çalışır.

 

a b c

Resim 55. E 04 Egzersiz.
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E 05 – Yüzüne ve baş yanlarına atılan topların çelinmesi,
a. Kaleci elleri arkada bekler ve ayakları hareket halinde bekler,
b. Antrenör kaleciye yakın mesafede elinde bir kaç topla bulundurur,
c. Kaleci yüzüne ve baş yanlarına atılan seri topları tek-çift elle çeler ve arada önüne bırakılan topu yere 

düşürmeden yakalamaya çalışır.

 

a b c

Resim 56. E 05 Egzersiz.

E 06 – Temel duruşta yukarıdan bırakılan (sabit) topların tutulması,
a. Kaleci temel duruşta ayakaları olduğu yerde hareket eder pozisyonda bekler,
b. Antrenör kaleciye yaklaşık bir metre mesafede iki elinde top bulundurur,
c. Antrenör baş seviyesinde tuttuğu topları farklı zaman aralıkları ile ayrı ayrı veya aynı anda bırakır, 

bırakılan topları yere düşürmeden yakalamaya çalışır.
a b c

Resim 57. E 06 Egzersiz.

E 07 – Temel duruşta yukarıdan bırakılan (öne ve geri hareketli) topların tutulması,
a. Kaleci temel duruşta öne doğru haraket eder,
b. Antrenör kaleciye yaklaşık bir metre mesafeyi iki elinde bulundururduğu topla korurken farklı zaman 

aralıklarında ayrı ayı veya aynı anda topları bırakır ve kaleci yakalamaya çalışır,
c. Her reaksiyondan sonra temel duruşa geçilmesine, top elden çıkmadan hareket edilmemesine ve ça-

lışma süresinin 10-15 saniyeyi geçmemesine dikkat edilmelidir.
a a a a

Resim 58. E 07 Egzersiz.
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E 08 – Pano çalışması,
a. 2 m ğenişliğinde 1 m eninde, rakamlarla köşelerin ifade edildiği pano kaleyi ortalayacak şekilde kale 

çizgisinden 3 m uzağa yerleştirilir,
b. Kalecinin görüşünü kapatan panonun arkasından (6 m çizgisi üzerinden) atış yapılacağı köşe söylenir 

ve aynı anda atış yapılır. Atışlar, farklı zaman aralıklarında ve farklı köşelere yapılır.
c. Bu çalışma aşamalı  ve zorluk dercesi arttılarak yapılmalıdır. Sırasıyla iki üst köşelere ek olarak alt 

köşeler ve sonrasında bacak arası eklenmelidir. Son aşama olarak rakamları kaleci görmeden çalışma 
zorlaştırılmalıdır. 

 
a b c d

Resim 59. E 08 Egzersiz.

E 09 – Ayna çalışması,
a. Kaleci, kale önünde temel duruştadır,
b. Antrenör 6 m çizgisi üzerinde elinde topla köşelere atış gösterir,
c. Kaleci antrenörün atış gösterdiği yerlere hamle yapar, yapılan hamleler arasında farklı aralıklarla 

yapılan atışı karşılar.

a b

Resim 60. E 09 Egzersiz.
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E 10 – Komutlu (hop) çalışma,
a. Kaleci kale çizgisi üzerinde yüzü kaleye dönük, temel duruşta ve parmak ucunda küçük sekmelerle 

konut bekler,
b. Kaleye 4-5 m mesafede bulunun antrenörün komutu (hop) ile 180 derece süratli bir dönüşle kalenin 

tüm bölgelerine yapılan plase atışları çeler.
c. Bu çalışmada, antrenörün komut verdiğinde topun elden çıkmış olmasına ve atış şiddetine özen gös-

termesi gerekmektedir. 

 

a

c

b

d

Resim 61. E 10 Egzersiz.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Hentbol oyununda kaleci her zaman önemli bir yer tutmuştur. Takımın kazanmasında veya kaybetmesinde 
en önemli rolü oynadığı bir gerçektir. Takımının yaptığı hatalı savunmayı telafi eden, başarılı savunmayı ise 
tamamlayan oyuncu olmuştur. Ayrıca takımının başarısız olduğu hücumlar sonrası yaptığı kurtarışlarla kazan-
mak adına takımına yeni atak fırsatları sunan son oyuncu olması bakımından da önemli bir aktördür. 

Yapılan şampiyonalardaki istatistiklere göre; kalecileri % 30 ve üzerinde başarılı performans gösteren ta-
kımların dereceye girdikleri rakamsal olarak da ortaya konmuştur. Kaleci performansı yeterli düzeyde olan 
bazı takımların ise dereceye giremedikleri de görülmektedir ki bu da kaleci performansının bazen tek başına 
yeterli olmadığını, takımların hücum ve savunma performansı ile kaleci performansının dengeli ve birbiri-
ni tamamlıyor olması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Bu nokatada tekniği ve anlayışı bakımından saha 
oyuncularından farklı olan kaleciye ve çalışmalarına antrenman planlamalarında önemli bir yer ayırmak 
gerekmektedir. 

Takımın en önemli parçası olan kalecileri, temel tekniklerine dayalı yapılabilecek  çalışmaların bir bölümünün 
yer aldığı bu çalışma basit ve ulaşılabilir materyaller (engel, sandalye, elastik bant, step tahtası, kasa, sağlık 
topu vb.) kullanılarak gerçekleştirlilmiştir. Egzersiz örnekleri uygulanırken temel teknik anlayışının yerleştiril-
mesine özen gösterilmeli ve gerekli düzeltmeler anında yapılmalıdır. 

Çalışmalar, her yaş grubuna uygulanabilir olması (kalecilik geçmişine bağlı olarak) bakımından da önemli 
egzersizlerdir. Bu çalışmada yer alan egzersizlerin geliştirilmesi veya daha koplike hale getirilmesi, farkı 
materyallerle yapılması ile şiddeti, süresi ve döneminin belirlenmesi çalıştırıcının bilgi ve becerisine bağlıdır. 
Bu çalışmalar ile birlikte esneklik, koordinasyon, denge, beceri ve hareketlilik çalışmalarına da önem verilmesi 
kaleci gelişimi ve performansı açısından önemli olacaktır. 

Takım başarısında bu kadar önemli olan kalecilere gerekli önemi, özeni ve zamanı ayırmanın başarı için şart 
olduğuna inanan takımlar ve çalıştırıcılar diğerlerine nazaran hep bir adım önde olacaklardır.
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Hentbolda Kaleci Savunma Anlaşması

ÖZET 

Hentbolda kaleci; performansı ile takımına önemli destek veren bir pozisyondur. Kalecinin performansı ve ka-
leci-savunma işbirliği takım başarısında önemlidir. 6:0, 3:2:1, 5:1 ve adam adama savunma sistemlerinde kaleci 
ile savunma oyuncularının işbirliğini kuramsal ve görsel olarak incelediğimiz bu çalışmanın amacı; kalecinin 
savunma ile uyumunun takım başarısında vazgeçilmez bir gerçek olduğunu vurgulamaktır. Hentbolda kaleci 
savunma anlaşması için uygulanan egzersizlerde, antrenman öncesinde bilgilendirilmiş 17-35 yaş grubunda 14 
kadın hentbolcu ile çalışılmıştır. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş 
onay formu ve "VELİ ONAY FORMU"  doldurtarak alınmıştır. Bu çalışma, antrenman ve maç esnasında karşı-
laşılabilecek sorunların çözümü için uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırması-
dır. Kaleci savunma işbirliği bir bütün olarak ele alınıp temel prensipler üzerinde durulmuş; kaleci ısınması 
egzersizleri, alçak atışlar, çizgi atışları ve uzak atış egzersizleri olmak üzere toplam 17 egzersiz sunulmuştur. 
Hentbolda kaleci ile savunma bir bütündür. Egzersizler ile artırılacak kaleci savunma işbirliği savunmanın 
başarısını artıracaktır. İyi hücum maç kazandırır ancak unutulmamalıdır ki iyi kaleci savunma işbirliği şampi-
yonluk getirir.

Anahtar Kelimeler: Kaleci, Defans, Kaleci-Savunma İşbirliği

Goalkeeper - Defense Collaboration in Team Handball

ABSTRACT

Goalkeeper in handball is a position that gives important support to the team with its performance. The goal-
keeper's performance and goalkeeper-defense cooperation are important in team success. The purpose of 
this study in which cooperation of the goalkeeper with defense players was examined theoretically and vis-
ually in 6:0, 3:2:1, 5:1 and man-to-man defense systems was to emphasize that the harmony of the goalkeeper 
with defense is an indispensable fact in team success. In the exercises applied for handball goalkeeper 
defense agreement, 14 female handball players in age group of 17-35 years who were informed before the 
training were studies. The informed consent form and PARENT APPROVAL FORM were obtained from the play-
ers participating in the exercises before the training sessions. This study was an action research for config-
urating proper exercises to solve problems encountered during the training and match. Goalkeeper-defense 
cooperation was addressed as a whole and fundamental principles were emphasized. A total of 17 exercises, 
including goalkeeper warm-up exercises, low throws, line shots and remote throws were presented. Defense 
and goalkeeper are known as a whole in handball. the cooperation of the goalkeeper and the defense players 
that will be increased with exercises will increase the success of the defense. Good offensive can win the 
match but it should be noted that a good goalkeeper and defense cooperation makes the team champion.

Keywords: Goalkeeper, Defense, Goalkeeper-Defense Collaboration.
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İÇİNDEKİLER

ÖZET
SUMMARY
İÇİNDEKİLER
RESİMLER VE ŞEKİLLER
HENTBOLDA KULLANILAN SEMBOLLER
GİRİŞ
BİR KALECİNİN GENEL OLARAK BİLMESİ VE YAPMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR
1. ADAM ADAMA SAVUNMAYLA KALECİ ANLAŞMASI
      1.1. Adam adama savunma nedir?
      1.2. Adam adama savunmada yardımlaşma 
2. 3-2-1 SAVUNMAYLA KALECİ ANLAŞMASI                                                                                    
      2.1. 3:2:1 Savunma nedir ?                                                                                                  
      2.2. 3:2:1 Savunmada yardımlaşma                                                                            
3.5-1 SAVUNMAYLA   KALECİ ANLAŞMASI
      3.1. 5:1 Savunma nedir ?
      3.2. 5:1 Savunmada yardımlaşma
4. 6-0 SAVUNMAYLA KALECİ ANLAŞMASI
       4.1. 6:0 Savunma nedir ?
       4.2. 6:0 Savunmada yardımlaşma
5. ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ
       5.1. Alçak atışların savunulması
            5.1.1. Kalça yüksekliğinde yapılan atışların savunulması
            5.1.2. Yana bükülü atışların  savunulması
            5.1.3. Yere çarptırılarak yapılan atışların savunulması
       5.2. Yüksek atışların savunulması
            5.2.1. Savunma bloğu
            5.2.2. Sıçrayarak atışları engelleme
            5.2.3. Temel atış blok
            5.2.4. İkili blok
            5.2.5. Kademeli blok
       5.3. Bölgelerden atışların savunulması
            5.3.1 Kanat
            5.3.2 Oyun kurucular
            5.3.3 Pivot             
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YÖNTEM
       ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
      AKSİYON ARAŞTIRMASI
BULGULAR
        A 01 - 08  KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ
        B 01 - 04  ÇİZGİ VE ALÇAK  ATIŞ EGZERSİZLERİ
        C 01 -  05 YÜKSEK ATIŞ(OYUN KURUCU) EGZERSİZLERİ
       TARTIŞMA ve SONUÇ
KAYNAKLAR

EKLER
     EK1. Bilgilendirilmiş onay formu
     Ek2. Veli onay  onay formu
     Ek3. Master Coach tez paylaşım onay formu

RESİMLER ve ŞEKİLLER

Şekil 1: Adam adama  savunma dizilişi

Şekil 2: 3:2:1 Savunma dizilişi
Şekil 3: 5:1 Savunma dizilişi
Şekil 4: 6:0 Savunma dizilişi 
Şekil 5: Koltukaltı atışını engelleme
Şekil 6: Yana bükülü atışı engelleme
Şekil 7: Sıçrayarak atışı engelleme
Şekil 8: Temel atış blok 
Şekil 9: İkili blok
Şekil 10: Kademeli blok
Şekil 11: Kanatlar
Şekil 12: Oyun kurucular
Şekil 13: Pivot
Şekil 14: A1 Kaleci ısınması
Şekil 15: A2 Kaleci ısınması
Şekil 16: A3 Kaleci ısınması
Şekil 17: A4 Kaleci ısınması
Şekil 18: A5 Kaleci ısınması
Şekil 19: A6 Kaleci ısınması
Şekil 20: A7 Kaleci ısınması
Şekil 21: A8 Kaleci ısınması
Şekil 22: B1 Kanat atışı
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Şekil 23: B2 Pivot atışı
Şekil 24: B3 Temel atış, Alttan atış, Yana bükülü atış
Şekil 25: B4 Adam adama
Şekil 26: C1 Oyun kurucu atışları
Şekil 27: C2 Orta oyun kurucu atışı
Şekil 28: C3 Oyun kurucu atışları
Şekil 29: C4 Orta oyun kurucu atışı
Şekil 30: C5 Kombine atış
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GİRİŞ
Tüm müsabık spor branşlarında olduğu gibi, hentbolda da savunmanın önemi büyüktür. Maçın kazanılmasında 
hücumun etkisi kadar savunmanın da iyi olması oldukça önem taşımaktadır. Savunma takım halinde yapıl-
masına karşın, kalecinin savunmadaki yeri (özellikle hentbolda) oyunun kazanılmasında veya kaybedilmesinde 
önemli fonksiyona sahiptir (URARTU,1984,s;33).

Savunmada kaleci gibi bireysel savunma ve oyuncuların takım halinde savunması birlikte hareket etmek-
ten geçen bir durumdur. Oyuncuların bireysel ve takım halinde savunması ve aynı zamanda kaleciyle olan 
uyumları da savunmanın kalitesini ortaya koymaktadır. Hentbolda geliştirilen hücumda atış taktik ve teknik-
lerinin yanında, hücumda başarılı oyuncuların savunmalarını yeteri kadar geliştirmemiş olması, hentbol oyun 
kurallarının hücum yapanlara yönelik avantajlı olması ve oyuncuların defans yapmaya hücum yapmak ka-
dar istekli olmamaları, antrenmanlarda defanstan çok hücuma yer verilmesi, defansın zor yapılabilmesini ve 
önemini ortaya koymaktadır (SEVİM,1997,s;141). Hentbolda kaleci kavramı (KAYMAZ VE ARK., 1996,s;4); ”Hentbol 
oyununa özgü, tüm diğer oyunculara yasak olan “kale sahası” içinde yasaksız hareketler yapabilen ve topun 3 
direk arasına girmesini engellemekle görevli kale sahası oyuncusu” bir başka tanımda ise; “Kaleci, hentbolda  
savunmanın son, hücumda ilk ve en önemli oyuncusudur” şeklinde tanımlanmıştır.Hentbolda topun rakibe 
geçmesiyle birlikte, oyuncuların ve kalecinin savunma görevi başlamış demektedir. Takımı hücumdayken, 
kalecinin kalesinin 5-7 metre önünde olması durumunda, takımından gelecek geri pasları alması ve olası hızlı 
hücumlarda rakibin toplarını kesmesi kolaylaşmaktadır. Savunmada kalecinin hızlı hücumları kesememesi 
durumunda hemen yerine geçip savunma oyuncularına çeşitli uyarılar yaparak savunma yerleşmesine ve 
uyum içinde savunmanın başlamasına öncülük edebilir (SEVİM,1985,s;35). Tüm taktikler gözetilmeksizin hent-
bol kalecisinin savunmada yapması gereken temel hareketlerdir.

Bir Kalecinin Genel Olarak Bilmesi ve Yapması Gereken Davranışlar
Bir hentbol takımının en önemli unsurlarından birisi kalecidir. Oyun içerisinde bir takımı etkileyebilecek 
en önemli pozisyon olarak da ifade edilebilir. Rakibin amacına ulaşmasındaki son engel kalecidir. Takımın 
gücü zayıfladığında yaptığı iyi bir kurtarış ile takımını ayağa kaldırabilir ve moralini yükseltebilir. Kalecinin ba-
şarılı olabilmesi için programlı ve devamlı olarak da kondisyon, teknik-taktik ve psikolojik çalışmalar yapması 
gereklidir. 

Kalecinin genel olarak; temel duruş, aldatma hareketleri, top kesme ve yakalama, topu oyuna sokma, değişik 
atış türlerinin savunulması, kalecinin hücum ve savunmadaki oyunu, hızlı hücum başlatma gibi konularda 
çalışmalar yapması önemlidir. Ayrıca kalecilerin antrenman ve müsabaka hazırlıkları ile ilgili  ön hazırlık ça-
lışmaları yapması da önemlidir. Bu nedenle kaleciler her zaman antrenmanlarda özel bir yer tutmaktadır. Bu 
çalışmalar için antrenörlerin kalecilerle özel olarak ilgilenmeleri yararlı olacaktır. Antrenman ve müsabaka 
sırasında da verilecek doğru geribildirimlerle beklenen davranışların kazanılması sağlanabilir.

Bir oyuncunun kaleci olarak tercih edildiği durumlarda ona öğretilmesi gereken temel davranışlar şöyle be-
lirtilebilir:

1. Kalecinin kale sahası içerisindeki alan algısının geliştirilmesi gerekir. Kalede doğru pozisyon alma, atış 
pozisyonlarına göre topu karşılamak için alacağı pozisyonlar önemlidir.

2. Kaleci, kale içerisinde her zaman kısa ve çabuk yana kayma adımları kullanmalıdır. Asla topa karşı yan 
dönmemeli ve hareket ederken çapraz adım almamalıdır.

3. Esas olarak topa konsantre olmalı, topu da görmeye çalışmalıdır. Fakat aynı zamanda, bireysel olarak 
hücum oyuncularının atış türlerini ve nerelere atış yaptıklarını bilmelidir.

4. Kaleci ellerini her zaman yukarıda tutmalıdır. Eller yukarıda iken, eller aşağıda olduğundan daha hızlı 
hareket ettirilebilir.
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5. Asla topuklarının üstünde beklememelidir.
6. Uzak atışlarda kendi reflekslerine güvenmelidir.
7. Elleriyle ve kollarıyla, kısa mesafeden atış yapan oyuncunun kafasını karıştıracak değişik hareketler 

yapmalıdır.
8. 6 metreden atışlarda rakibin gözlerini yakalamaya çalışmalıdır.
9. Rakiplerine karşı tedirginliğini göstermemelidir.
10. Gözlerini asla kapamamalıdır.
11. Savunma oyuncularını yönlendirmeli ve desteklemelidir.
12. Asla çaresiz hareketler yapmamalıdır. Çünkü savunmanın en son savunma çizgisi kaledir ve kalecinin 

oyunu bıraktığını gören takım kendi takım ruhunu da kaybeder.
13. Bir topu savunduktan sonra, en kısa zamanda topu oyuna sokmalı, ancak bir panik halinde olmadan ve 

en yakın takım oyuncusuna pası vererek organize bir hücum çıkışı sağlamalıdır.
14. Takımı ne zaman topu ele geçirirse, ihtiyaç halinde kale sahasından çıkarak, saha oyuncusu gibi oyuna 

katkıda bulunmalıdır.
15. Savunma bir atışa blok yaptıysa, bu topu savunmak için dokunmaya çalışmalı ve topun rakibinizde kal-

masını engellemeye çalışmalıdır.
16. Kaleci antrenmanlarda çok alternatifli atışlara maruz kalmalıdır. Örneğin; paravan arkası atışlar, kale-

cinin atıcıyı göremeyeceği atışlar ve alternatifli temel atışlar gibi.
17. Antrenmanda yapmadığı bir şeyi sahaya taşıyamaz mantığından hareketle, antrenmandaki     1-1 atışla-

rı çok daha ciddi bir atmosferde çalışmalıdır.

21. yüzyılda dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Danimarkalı süper yıldız  Kasper Hvidt, kaleci olarak hent-
bolda  başarılı olabilmek için bazı önerilerde bulunuyor. Kaleci olarak takımınız adına bir fark yaratmak, diğer-
lerine göre ortalamada bir avantaj sağlamak için kalecilerin uzun vadeli hedeflerinin olması, özel çalışmalara 
çok zaman ayırması, rakip oyuncuları çok iyi analiz etmesi ve kendi takım oyuncuları ile iyi bir işbirliği sağlan-
ması gibi önemli noktalara dikkat çekiyor.

Yukarıda genel olarak verilen kaleci davranışlarına başka eklemeler de yapmak mümkündür. Ancak bir kale-
cinin genel olarak bunları bilmesi ve uygulaması iyi bir kaleci olma yolunda önemli bir adımdır (http://zeynur-
pehlivan.blogspot.com/2015/07/bir-kalecinin-genel-olarak-bilmesi-ve.html)

1. ADAM ADAMA SAVUNMAYLA KALECİ ANLAŞMASI
1.1. Adam adama savunma nedir?

Savunma kavramı düşünüldüğünde, hücum oyuncusunu durdurma, şutları engelleme, boşlukları kapatma, 
emniyeti sağlama, pas alış-verişine engel olma ve rakibi rahatsız etme akla gelmektedir (MURATLI, ÖNER, 1985, 
S;1). Savunmada başarılı olmasında bireysel yeteneklerin önemiyle birlikte, tüm takımın grup halinde, hep bir-
likte hareket etmesi önemli etkendir (SEVİM,1997,s;136). Adam adama savumada her ne kadar bireysel olarak 
savunma gibi görünse de oyuncuların birbirlerine yakınlıkları ve yardımlaşma alanlarını korumaları, adam 
adama savunmanın önemli parçasıdır. Adam adama savunmada her oyuncu rakip bir oyuncudan sorumludur 
(SEVİM,1997,s;147).
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 Şekil 1: Adam adama  savunma dizilişi

1.2. Adam adama savunmada yardımlaşma
Savunma oyuncuları oyunun akışı, savunma durumu ve hücum davranışlarına göre savundukları oyuncular 

arasında değişim yapabilmektedirler (SEVİM,1985,s;40). Temel olarak bireysel bir savunma olmasından ötürü 

yardımlaşma kavramı diğer dizilişlere göre daha az olsa da, gerekli durumlarda oyuncu değişimi, alan kapat-

ma gibi yardımlaşmalarla savunmanın daha iyi yapılması amaçlanabilmektedir. 

Hentbolda savunma oyuncuların görevlerine bakıldığında;
• Temel tekniğin uygulanması
• Toplu ve topsuz oyuncunun savunulması
• Alanın savunulması
• Atışların savunulması
• Top kazanma gibi durumların  önemi vurgulanmaktadır (MURATLI, ÖNER, 1985, S;10).                                           

2. 3-2-1 SAVUNMAYLA KALECİ ANLAŞMASI
2.1. 3:2:1 Savunma nedir?
Hentbolda rakibin hücum özelliklerine göre zaman zaman farklı savunma dizilişleri denenmektedir. Bu du-

rumda bölge savunması anlayışıyla değişik savunma taktikleri devreye girer (MURATLI, ÖNER, 1985, S;74).
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Bölge savunma taktiklerinden biri olan 3:2:1 savunma; eskiden bilinen 5:1 savunmanın küçük bir değişime uğ-
ramış hali olan bir diziliş çeşididir (MURATLI, ASLAN, AĞAN, 1984, s;56). Bu savunma sisteminde; 3 oyuncu kale 
sahası çizgisinde yer alırken 2 oyuncu yaklaşık 7 metrede, öndeki oyuncu ise 9 m.  civarında yer almaktadır 
(SEVİM, 1985, s;46). 

3:2:1 savunma düzeninde ;
• Topa dönük pozisyon alma
• Adama dönük çalışma yapma
• Değişik ve karışık formlar uygulamak mümkündür(MURATLI, ASLAN, AĞAN,1984,s;57).

Aşağıdaki grafikte 3:2:1 savunma dizilişi görülmektedir.

Şekil 2: 3:2:1 savunma dizilişi

2.2. 3:2:1 Savunmada yardımlaşma
3:2:1 savunma sisteminde oyuncular için hareket serbestliği fazla olduğundan, kazanılan her topta kolayca 

hızlı hücuma çıkılabilmesi sebebiyle oyuncuları sürekli oyuna istekli halde tutabilmektedir. Bu anlamda her 

seviyedeki takımların tercih ettiği savunma olarak bilinmektedir. Özellikle uzaktan etkili atış yapan takımlara 

karşı etkili bir savunma sistemidir (MURATLI, ÖNER, 1985, s;106). 

Bu savunma sisteminde oyuncular belli bir alana yönelik savunma yaptıklarından, birbirlerine yakın pozisyon-

da olmaları yardımlaşmalarını kolaylaştırabilmektedir. Derinlikteki kademe sebebiyle, kişisel hatalar olması 
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durumunda takım arkadaşları birbirlerine kolaylıkla yardım edebilmektedir (MURATLI, ÖNER, 1985, s;111). Bu 

sistemde oyuncular hep beraber kayma hareketleri yaparak birbirlerine yardımcı olurlar (MURATLI, ASLAN, 

AĞAN, 1984, s;58).

3:2:1 savunma sisteminde 1, 3, 6 numaralı oyuncular kale çizgisinde yer alıp buranın savunulmasından sorum-

lulardır. Yana kayma adımlarıyla hareket etmektedirler. Bu oyuncular öne çıkmayan savunmacılardır. Öne 

çıkan oyuncular ise; 2 ve 5 numaralı oyunculardır. Bu oyuncuların geri sahadaki hücumlara karşı daha müca-

deleci bir savunma sergilerler. 4 numaralı oyuncunun görevi ise; hücumun ortada bulunan oyuncusuna karşı 

oynamaktadır. Bu savunmada, tüm savunmanın görevi ve hareket koordinasyonu topa karşıdır ve sürekli 

surette savunma, topun olduğu yöne doğru kayma yapmaktadır (MURATLI, ASLAN, AĞAN,1984,s;58).

Top sağ oyun kurucudayken; 
• 2 numaraları oyuncu, sağ oyun kurucuyla mücadele etmektedir.
• 1 numaralı oyuncu, sağ oyun kurucunun atış koluna doğru kayma yaparak arka bölgeyi güvenceye 

almaktadır.
• 4 numaralı oyuncu da, 1 numara gibi, sağ oyun kurucuya doğru kayma yapmaktadır ve 3 numaralı 

oyuncu ise; pivotu kontrol ederken aynı zamanda dalmaya karşı önlem almaktadır. 5 ve 6 numaralı 
oyuncular ise; topun olduğu yöne doğru hareket etmektedir (MURATLI, ASLAN, AĞAN, 1984, s;58).

3. 5-1 SAVUNMAYLA KALECİ ANLAŞMASI
3.1. 5:1 Savunma nedir?
Hentbolda 5:1 savunma sistemi, çok iyi pivot oyuncusu ve uzak atışları çok iyi olan takımlara karşı kullanılmak-

tadır (SEVİM, 1985, s;158). Bu savunmanın uygulanışı, uygulanış biçimi ve oyuncu görevlerine göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bu savunmada öndeki tek oyuncunun yükü fazladır ve oyuncunun amacı, hareketli bir 

savunma sergileyerek, kale atışlarına blok yapmak, pivota pas verilmesini engellemek ve topla hücum eden 

oyuncunun içeri sokulmasını engellemektir (MURATLI, ÖNER, 1985, S;88).
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Şekil 3: 5:1 savunma dizilişi

3.2. 5:1 Savunmada yardımlaşma
5:1 savunmada öndeki oyuncu hareketli bir oyun sergileyip rakibin oyununu bozmaya çalışırken kanat savun-
ma oyuncuları öne fazla açılmayarak içteki savunmaya yardımcı olurlar, yer tutma ve kaleci ile olan iletişim 
önemlidir. Bu oyuncular, oyun kurucu ve kale sahası oyuncularını savunmak durumundalardır. Bundan ötürü 
sağa sola yerine, ileri geri hareket ederler (SEVİM, 1997, s;158). 

Hentbolda bölge savunmalarında her oyuncunun savunduğu alanlar ve savunulması gereken hücum oyun-
cuları vardır. Bölge savunmalarında işbirliği ve yardımlaşma oldukça önemlidir. Tüm bölge savunmalarındaki 
önemli kural “iki sahayı emniyete alma” olarak belirtilmiştir. Hücum oyuncusundan biri kaleye şut atmaya 
çalıştığında, onu savunan oyuncunun öne çıkıp şutu kesmeye çalışması gerekmektedir ve bu durumda diğer 
savunma oyuncusu arkadaşının yerini doldurmalıdır. Bu şekilde tüm oyuncular birbirleriyle savunma yardım-
laşması yapmaktadır. (SEVİM, 1997, s;148) 

4. 6-0 SAVUNMAYLA KALECİ ANLAŞMASI
4.1. 6:0 Savunma nedir ? 
Bu savunma stilinde takımdaki oyuncu profillerine göre defansif ve ofansif şekilde 6:0 savunma yapılabilir. Bu 
savunma tarzında takımın iri ve güçlü 4 oyuncusu ortada yer almalıdır. Bu durumda rakibin uzaktan şutlarına 
karşı fiziki üstünlük sağlanır. Bu savunmada, uzaktan yapılan kale atışlarına karşı başarılı bir kaleci olması 

büyük avantaj sağlamaktadır (MURATLI, ÖNER, 1985, S;74).
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4.2. 6:0 Savunmada yardımlaşma  
Diğer tüm savunma dizilişlerinde olduğu gibi, bu savunmada da takım içi yardımlaşma oldukça önemlidir. 
6:0 savunmada uzaktan atışları önlemek adına toplu hücum oyuncusuna en yakın savunma oyuncusu hızlıca 
öne çıkarak atışı engellemeye çalışırken, yakındaki oyuncu öne çıkan oyuncunun yerine kayma yaparak yerini 
doldurur. Bu şekilde 6:0 savunmanın yardımlaşma yolu ortaya çıkar (SEVİM, 1985, s;43).

Bu savunma düzeninde takım bir duvar pozisyonu alarak hep birlikte hareket ederler ve bu hareket topa 
odaklanma şeklinde gerçekleşir. Bu savunmada yer değiştirme az olmasına karşın yardımlaşma hızlı bir şe-
kilde sağlanabilir. Bu savunmada kaleciyle işbirliği daha kolay şekilde gerçekleşmektedir (MURATLI, ASLAN, 

AĞAN, 1984, s;60).

Şekil 4: 6:0 savunma dizilişi.

5. ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
5.1. Alçak atışların savunulması 

5.1.1: Kalça yüksekliğinde yapılan atışların savunulması
Kalça yüksekliğinde yapılan kale atışları genellikle savunma arasından sürpriz biçimde uygulanan atışlardır. 
Bu atışlara kaleciler genellikle hazırlık yapamazlar ve topu son anda görürler. Bu nedenle sürpriz biçimde 
yapılan bu atışların savunulmasında kaleci gövdesini, kollarını ve bacaklarını birlikte kullanabilir. Önemli olan 
savunma bölgesinin genişletilmesidir (ÇELİKSOY, SALMAN, 2017,s,160-161).
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Top bel hizası temel atışlarda genellikle vücudun her iki yanından omuz altından atıldığından dolayı çift el 

birlikte kullanma olasılığı yoktur. Bu durumda sadece atış kolu tarafındaki el ile atışlar etkisiz hale getirilir.

Şekil 5: Koltukaltı atışını engelleme.

Defans oyuncusu topun geleceği tahmin edilen taraftaki kolunu avuç içi açık yere paralel gergin pozisyonday-
ken (a) blok açısı, şut tarafındaki bacakla yana adım ile ve aynı yönde gövdenin hafifçe uzanışıyla anlamlı bir 
şekilde artırılabilir. Blok anında sadece bir el ile atışın tüm etkisi alınıp ve top durdurulurken diğer el ve gövde 
olası vücut teması için hazırlanır. (b) MARCZİNKA, 2016, s:165).

5.1.2:Yana Bükülü Atışların Savunulması
Bel hizası temel atışı blok yapmanın aksine, bu durumda her iki kol da blok için kullanılabilir. Atıcının yana bü-
külü atış için ekstra zamana ihtiyacı vardır, bu ekstra sure atış tarafındaki kolun yanına diğer kolun salınarak 
gelmesi için yeterli zamanı vermesi defansa avantaj getirir. Bu kol sadece engelleme yarı çapını arttırmaz, 
bunu yaparak aynı zamanda yüze ekstra koruma sağlar. Yana bir adım alarak ve gövde ile topun geliş yönü-
ne uzanarak blok yapılan alan yüzeyi arttırılabilir. Defans oyuncusu atıcının atış kolunu atış gerçekleşinceye 
kadar küçük hareketlerle takip etmeli ve mümkün olduğu kadar gol alanını kapatmaya çabalamalıdır. Her iki 
kolun arasında şutun etkisi bölüneceğinden, blok anında topu her iki kolu ile bloklamaya efor sarfetmelidir.(b)
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Şekil 6: Yana bükülü atışı engelleme.

5.1.3: Yere Çarptırılarak Yapılan Atışların Savunulması
Hentbolda gol yüzdesi en fazla olan kale atışıdır. Kaleciyi en fazla şaşırtan ve zor durumda bırakan bir atış 
türüdür. Uzaktan savunma arasından ya da yakından garantili atış yapmak için oyuncular tarafından tercih 
edilir. Kaleci için bu tür atışların savunulması çok zordur. Kaleci yere çarptırılarak uygulanan kale atışlarının 
yönünü ve sekme açısını kestirebilirse, o bölgeye doğru tüm vücuduyla gitmeli ve bacaklarını kapatarak bir 
savunma alanı oluşturmalıdır (ÇELİKSOY, SALMAN, 2017, s; 161-162). Tabi ki savunma oyuncuları da eliyle topu 
kesmek için çalışmalı, kalecisine yardımcı olmalıdır.

5.2. Yüksek Atışların Savunulması (Blok)
5.2.1: Savunma Bloğu       

Blok, topun önüne elleri koyarak kaleye yönelen atışı engellemek için son fırsattır. Blok tekniği, gelişen sut 
tekniklerini karşısında anlamlı bir artış göstermektedir ve savunma unsurlarının en önemlilerinden biridir. 
Defansif blok uygulayarak taktiksel iki amaca ulaşılabilir ve bunlar; ilki kale atışını engellemek, ikincisi olabil-
diğince kale alanını kaplamaktır. Her ne kadar blok, kolların fonksiyonu olarak kabul edilse de bazen gövde ve 
bazen nadiren de olsa üst bacak atışı engellemede rol alır.
Zorlu maç durumlarıyla sıklıkla karşılaşırken, uygulamada birkaç modül için fırsat verir. Bireysel veya kollektif 
blok için olasılık verir ve her ikisi de havada veya yerde gerçekleştirilebilir. 

5.2.2:Sıçrayarak Atışları Engelleme
Bu tür blok, savunma teknikleriyle başarısız olunursa ve hücum oyuncusu sıçrayarak atış yapmaya çalışırsa 
uygulanabilir. Blok yaparken doğru ritmi korumak için defans oyuncusu hücum oyuncusunun karşısında fakat 
hafif geç kalarak sıçramalıdır. Bunu yaparak rakibinin üzerinde bir adım avantaj kazanır ve atıcının şut aksi-
yonlarına göre hareketlerini adapte edebilir.

Atıcı ve savunma oyuncusu arasındaki mesafeye bağlı olarak, bloklama temel savunma pozisyondan veya 
ileriye doğru bir adım ile gerçekleştirilebilir. Eller, birbirine yakin ve avuç ici acik olarak aticinin atis kolunun 
hareketini takip etmek için yukari kaldirilir. Atıcı atış pozisyonunu havada iken değiştirirse, savunma oyuncusu 
vücuduyla da uzanarak değişime adapte olmalıdır. Savunma oyuncusu her iki durumda da sıçrama için hazır-
lık olarak, kendi ağırlık merkezini düşürür ve ardından bir bacagiyla veya muhtemelen iki bacağından kendini 
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güçlü bir şekilde iter.(a) Blok aninda, omuzlarin hafif geriye hareketiyle sutun etkisi alinir, top durdurulur ve 
bileklerin hafif one fiskesi bloktan donen topun yonune etki edebilir.(b) (MARCZİNKA, 2016, s: 166).

Şekil 7: Sıçrayarak atışı engelleme

5.2.3:Temel Atış Blok
Bu tür atışlar genellikle baş hizası veya baş üstü seviyesinde yapılır, bu nedenle savunmacının hazırlık hareketi 
buna göre belirlenir.

Şekil 8: Temel atış blok



105

Kaleci  Savunma AnlaşmasıKaleci – Hızlı Hücum 

HE
NT

BO
L

Temel savunma pozisyonda oyuncu kollarını başının üstüne kaldırır ve aynı zamanda öne küçük bir adım atılır 
(a). Eller yukarda iken tüm vücudun ağırlığını öndeki sabit bacak alırken, küçük hareketlerle araya girmek ve 
en iyi pozisyonu bulmak için hareketin son anına kadar çabalanır. Blok anında avuç içi açılır, parmaklar gerilir, 
kaslar fleksiyonda ve kollar topun tüm etkisini alır (b). Dönen topun yönü ön kolun aşağı doğru ve bileklerin 
öne bükülmesiyle yönlendirilebilir ve topun tekrar kazanımı kolaylaşır (MARCZİNKA, 2016, s: 164).

5.2.4: İkili blok
Hücum oyuncularının kale atışı girişimi sezilebildiğinde, iki veya daha fazla savunma oyuncusunun birlikte blok 
yapma olasılığı artar ve bu kollektif blok olarak adlandırılır. 

Savunma oyuncuları kollarını birlikte kaldırıp yan yana bir hat bloğu oluşturduklarında veya koordineli bir 
derinlik oluşturarak (destekleyici blok) blok yaptıklarında, kaleye yönelik atışlardan korumada ve olabildiğince 
kale alanını kapatmada kollektif olarak daha iyi başarabilirler.

Savunma oyuncularının başarısız olduğunda fakat iki veya daha fazla defansın birlikte adımlayarak atışı blok-
lamaya çabalayacak yeterli zamanı olduğunda, yan yana blok kullanılabilir. Bu durum savunmada dezavantajlı 
pozisyonda takım arkadaşının yardımıyla dengelenebildiğinin tipik örneğidir.

Savunma oyuncuları hazırlık olarak küçük adımlarla birbirine yaklaşırlar ve birlikte hareket için en iyi pozis-
yonu oluşturmaya çalışırlar (a). Kollarıyla atıcının atış kolunu vücudunu döndürmeden veya kolları çapraz 
yapmadan takip eder. Blok anında kolların geriye doğru hareketi olur ki şutun etkisi azaltılabilsin ve genellikle 
ellerle top durdurulabilsin (MARCZİNKA, 2016, s: 167).

Şekil 9: İkili Blok
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5.2.5 : Kademeli blok
Yanındaki savunma arkadaşı kale atışına blok için öne çıktığı zaman, en yakınındaki savunmacı tarafından 
korunmasız bölgeyi kapatmak için bir diğer çözüm olarak düşünülebilir.

Defans oyuncusunun araları açıldığı bu pozisyonda ve öne çıkan oyuncu başının üzerinden atılması beklenilen 
şutu blok için girişimde bulunurken (a), takım arkadaşı şut tarafının daha alçak alanını kapatmak için öne 
çıkanın boşalttığı alana doğru hareket eder. Öne çıkan savunma oyuncusunun hareketi genellikle engelleyici 
olduğundan, hücum oyuncusu sıklıkla gövdenin yan tarafından atış kullanır. Bu durumda genellikle, kale çizgi-
sindeki takım arkadaşı tarafından tek elle veya mümkünse çift elle blok edilebilir (b).

Şekil 10: Kademeli blok

Bu etkili işbirliği, atıcının alışılmış atışını tamamen değiştirmesine ve alternatif aramasına sebep olur. Genel-
likle opsiyonlar çabuk sıçrayarak atışlarda veya paralel dalma pozisyonlarında kullanılır ve öndeki savunma-
cının mücadelesi ile engellenmelidir. 

Özetle, savunmacıların kalelerini atışlardan korumak için son şansı blok olmasına rağmen bireysel veya kol-
lektif bu teknik golleri engellemek için etkili bir yol olarak halen başarıyla kanıtlanıp, kollektif blok kurulabilir. 
Ayrıca blok ile mümkün olduğunca fazla kale alanı kaplanarak kalecinin işini anlamlı şekilde kolaylaştırabilir. 

Buna rağmen, aşağıdaki temel prensipleri bloklamada dikkate alınması gerekenleri etkili bir şekilde kullan-
malıdır. 

Blok yapan defans oyuncusunun gözünü toptan ve atıcıdan ayırmaması gerekir fakat blok atıcının oryantas-
yonunu engellememelidir.

Defans oyuncusu cesur olmalıdır ve blok yaparken gözlerini daima açık tutmalı, kasları gergin olmalı, avuçları 
açık ve parmakları uzatılmalıdır.

Eller ve kollar mümkün olduğu kadar yer kaplamalı ama yine de topu durdurmak için birbirine yeterince yakın 
olmalıdır.
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Atışın etkisini kollar arasında paylaştırmak için blok sürecince mümkün olan her zaman çift el kullanılmalıdır.
Fakat tek elle top bloklanması için, blok anında tek kolun biraz öne ve çapraz hareketle şutun etkisi alınması 
gerekir. Eğer mümkünse oyuncu zemin ile temasını iyi bir şekilde sürdürmek için zeminde bloklamayı gerçek-
leştirmeli ve sadece topa erişemediği diğer durumlarda sıçrayarak şutu bloklama girişiminde bulunmalıdır. 
Savunucunun blok kolu atışı engellemeye ne kadar yakın olursa, alan o kadar iyi kaplanabilir ve topun etkisi 
daha yumuşak olur. Blok anında, kollarını hafif geriye doğru hareket ettirerek ve bileğin hafif aşağıya doğru 
bir hareketi ile oyuncu atışın etkisini yumuşatabilir, böylece dönen topunu yakın çevresinde bulunur. Bloklama 
süreci boyunca defans oyuncusu; hızlı reaksiyon vermeli ve her zaman hücum oyuncusunun alternatif çözüm 
yolu için hazır olmalıdır. Savunma bloğunu iyi uygulamak kolay bir iş değildir ve devamlı olarak pozisyonunu 
hücum yapan kişinin hareketlerine göre uyarlamasıyla bu daha da zorlaşabilir, Fakat yalnızca atıcıyı bloklama-
ya çalışmak kalenin önemli yüzeyini kaplar ve bunu yaparak savunmacı kalecinin işini hafifletir ve atak oyun-
cusunu tedirgin ederek atıcının yönelimini engeller. Ayrıca kale atışlarını sürekli bloklama ile engelleyerek, 
hücum edenlerin güvenlerini kaybedebilir ve hatta bazen bir karşı atak şansını için top tekrar kazanılabilir.
Bunun yanı sıra sadece değişik blok teknikleri çalışılarak; zamanlama, sıçrama, birlikte koordinasyon ve ritim 
duygusu gibi diğer beceriler de geliştirilebilir (MARCZİNKA, 2016, s: 168,169).

5.3. Bölgelerden atışların savunulması    
5.3.1: Kanat

Kanattan uygulanan atışlarda, hücum oyuncusunun, kaleciye daha fazla yaklaşma olanağı bulunduğundan, 
kalecinin kararlı ve cesaretli olarak hareket etmesi gereklidir. Hücum oyuncusu, kanattan atış için kale çiz-
gisine doğru ne kadar yakınlaşırsa, kaleci için tehlike o kadar azalıyor demektir. Çünkü  böyle pozisyonlarda 
hücum oyuncusunun kale atışı açısı daralmakta  ve kaleciye savunma için avantaj sağlamaktadır. Kalecinin 
kanattan  dar açı ile  yapılan atışlardaki savunması için kale direği yanındaki duruşu en uygun olanıdır. Ka-
nattan yapılan atışlarda kaleci,  kaleyi bütün vücudu ile kapatmaktadır. Bazı kanat oyuncuları, kale sahasına 
doğru açıyı genişleterek uyguladıkları sıçrayarak atışlarda, topu kalecinin kalça yüksekliğinden düz ya da yere 
çarptırarak atarlar. Bu gibi pozisyonlarda kaleci, kale direğinin yanındaki pozisyonu  bırakarak açıya göre topu, 
kolları ve bacağı ile bir alan yaratarak karşılamaya çalışmalıdır. Diğer etkili teknik ise,  kalecinin beklenmedik 
bir anda  kale sahasına doğru sıçramasıdır. Böyle durumlarda genellikle top kaleciye çarpabilir.  Top kalecinin 
üzerinden aşırtılmaya çalışıldığında ise, kaleci geriye doğru hızlı adım alarak yada sıçrayarak topu çelebilir 
(ÇELİKSOY , SALMAN, 2017, s;162-163).

Şekil 11: Kanatlar(MARCZİNKA, 2016, s: 200).
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5.3.2: Oyun Kurucular      
Bu teknik, 1:1 de, defans oyuncusunun bir kale atisini engellemek için sadece kendi yetenek ve becerilerine 
dayanarak gerçekleştirmek zorunda kaldığı 1:1 durumlarda kullanılır.
Hücum oyuncuları değişik kale atışları tekniği kullanarak gol atmaya çalıştığından, savunmacılar buna göre 
farklı blok tekniklerini kullanması gerekmektedir (MARCZİNKA, 2016, s: 164). 

Bireysel savunma anlayışı içinde savunma oyuncuları, hücum oyuncusunun atış kolu tarafındaki alanı savun-
makla görevlidirler. Oyun esnasında ve serbest atış durumlarında bir kaleci savunma oyuncuları ile ortak bir 
savunma türü uygulamakta yarar vardır. Bu tür bir ortak savunmanın oluşabilmesi için kaleci ile savunma 
oyuncuları çok iyi uyum ve anlayış içinde olmalıdırlar. Bu savunmanın oluşumunda savunma oyuncusu hücum 
oyuncusunun atış elinin tarafındaki 1/3 kale bölümünü savunur. Kaleci geri kalan 2/3 kale bölümünü savunur. 
Ancak diğer 1/3 bölüme gelecek topu her an savunmaya hazır olmalıdır. Oyun esnasında savunma oyuncu-
sunun pozisyonunda ve hareketlerinde hatalar olabilir. Kaleciler bu hataları kendi pozisyonlarını değiştirerek 
ve iyi yer tutarak giderebilmelidirler.   Bunun için kaleciler savunma oyuncularının her pozisyondaki savunma 
davranışlarını iyi bilmelidirler. Aynı zamanda savunma oyuncularının da kendi kalecilerinin savunmadaki dav-
ranışlarını iyi bilmelidirler. Bir takımın savunmasında kaleci-savunma işbirliği  en önemli etkenlerden biridir.  
Takımın savunmada başarıya ulaşabilmesi bu koordinasyonu iyi uygulamasına bağlıdır. Kaleci, savunmada en 
son adam olduğundan bütün oyun akışını en iyi izleme olanağı bulan kişidir. Bu nedenle takımına savunmada 
gerekli uyarıları yapma görevi kaleciye düşmektedir (SEVİM, 2002, s;119).

Şekil 12: Oyun kurucular(MARCZİNKA, 2016, s: 193).
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5.3.3 :Pivot
Çizgiye yakın ve pivot bölgesinden atış yapacak hücum oyuncusunun, atış öncesi kalecinin pozisyonuna bak-
ma zamanı genellikle olmaz. Çünkü topu ya kaleye sırtı dönük pozisyonda alır , ya da topu alsa bile  bu kez 
savunma oyuncularının müdahalesinden dolayı tedirgin biçimde kale atışına yönelir. Bu durum kaleci için 
avantajdır. Bu pozisyondaki atışlarda kaleci, vücudunu tam topun kaleye atılışı doğrultusunda ve top bulunan 
elin yüksekliğinde öne doğru bacakları ve kolları açıp sıçrayarak ya da yere temas ederek savunma uygular. 
Kaleci, yakından ve çizgi üzerinden yapılan kale atışını sıçrayarak (Hawpelmann) savunacak ise tek yada iki 
ayağıyla aynı anda sıçrayabilir. Bu hareketle kaleci savunma alanını genişleterek atış yapan oyuncunun atış 
alanını daraltmayı amaçlamaktadır. Uygun bir zamanlama ile yapıldığında  kaleciye büyük avantaj sağlayabi-
lecek  bir savunma tekniğidir (ÇELİKSOY, SALMAN, 2017,s: 163-164).

Şekil 13: Pivot(MARCZİNKA, 2016, s: 197).
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YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ                                                                                                                     
Hentbolda Kaleci Savunma anlaşması  için uygulanan egzersizlerde, 17-35 yaş grubunda 14 kadın hentbolcu 
ile çalışılmıştır. Antrenmanlar spor salonunda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan egzersizler öncesinde VELİ 
ONAY FORMU / BİLGİLENDİRİLMİŞ 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, 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 olanların da katılmasıyla, var olan 
uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri 
belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü katılma ile, “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 taşı-
maz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin var olduğu durumlarda 
özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin çözümünü sistemleştirir. 
Çözümlerin; gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (KARASAR, 1994, S:27-28; GÖKÇE 
VE ÇUKURÇAYIR, 2006, S: 27).

Bu çerçevede hentbolda kaleci savunma işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araş-
tırmasıdır.
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BULGULAR 

A 01 - 08 KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

A: KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

Şekil: 14 Kaleci ısınması

A1 : Kaleci Isınması.

Açıklama

Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular top 
ellerinde tek sıra dizilirler. 1 atış üste yüz bölgesine 
1 atış bacak arasına olmak üzere ard arda atışlar 
yapılır.

A: KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

Şekil: 15 Kaleci ısınması

A2: Kaleci Isınması.

Açıklama

Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular top 
ellerinde tek sıra dizilirler. Top sürerek öndeki şap-
kaya geldiklerinde sola ve sağa açılarak çizgideki 
şapkanın önünden kalenin üst köşelerine atış yapar-
lar. Hareketli bir şekilde  gelerek atışlar yapılır.
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A: KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

Şekil: 16 Kaleci ısınması

A3: Kaleci Isınması.

Açıklama

Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular top 
ellerinde tek sıra dizilirler. Top sürerek öndeki şap-
kaya geldiklerinde sola ve sağa açılarak çizgideki 
şapkanın önünden kalenin alt köşelerine atış yapar-
lar. Hareketli bir şekilde  gelerek atışlar yapılır.

A: KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

Şekil: 17 Kaleci ısınması

A4: Kaleci Isınması.

Açıklama

Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular yarı 
saha çizgisinin önünde top ellerinde  dizilirler. Top 
sürerek  , top elinde koşarak , topu ileri doğru atarak 
koşup, yakalayıp dokuz metre üzerinden kalecinin 
gösterdiği yere atış yapılır. Birbirlerine dikkat ederek 
komut beklemeden çıkıp ard arda atış yaparlar.
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A: KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

Şekil: 18 Kaleci ısınması

A5: Kaleci Isınması.

Açıklama

Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular iki 
gruba ayrılırlar. Ortada iki savunma vardır. Savunma 
ortadan şapkalara doğru hareket ederek blok yap-
maya çalışır. Oyuncular karşı oyuncuya pas, kalenin 
yakın tarafına, alt–üst atış yapılır. Savunmanın 
sıkıştırmasıyla atışla yapılır. Kaleci yakını kontrol 
ederek atışları savunur. Savunma uzak tarafı kontrol 
ederek sıkıştırma yapıp yakına atış yapmasını sağlar.

A: KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

Şekil: 19 Kaleci ısınması

A6: Kaleci Isınması.

Açıklama

Kalenin sağında ve solunda oyuncular iki gruba ay-
rılır. Top bir gruptaki oyuncularda yer alır. İki tane 
savunma . Biri 9 mt. üzerinde diğeri 13 mt. üzerinde 
yer alır. Toplu eş, topu sürerek, diğer eş topsuz yarı-
sahaya kadar koşarak gelip, şapkaların etrafından 
döndükten sonra paslaşarak ortadan atışa giderler.
Savunma, toplu adama yetişerek savunma yapar. 
Hücum top sürmeden paslaşarak hareket eder. En 
son atışa kadar savunma sıkıştırmayı yapar. Savun-
ma mutlaka toplu oyuncuya savunma yapacak.
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A: KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

Şekil: 20 Kaleci ısınması

A7: Kaleci Isınması.

Açıklama

Üç savunma oyuncusu ve karşılarında eşit şekilde 
3 gruba ayrılmış toplu hücum oyuncuları. Hücum 
savunmanın üzerine öne hareket savunma karşılıyor 
geriye çekilme ve sıçrayarak atış.  Savunma Blok 
yapıyor. Blok atış kolu tarafını kapatıyor. Kaleci diğer 
bölgeyi kapattığı gibi blok tarafınada dikkat ediyor.
Birinci hücum atışa giderken ikinci hücum harekete 
başlıyor.

A: KALECİ ISINMA EGZERSİZLERİ

Şekil: 21 Kaleci ısınması

A8: Kaleci Isınması.

Açıklama

Ortada iki savunma var. Savunma her seferinde ke-
narlardaki şapkalara dokunarak atış anında ortada 
blok yapacak. Tek sıra halinde dizilmiş oyuncular 
ellerindeki topu sağ- sol tarafta bekleyen oyuncu-
lara pas verip koşarak pası alıp blok üzeri atış yapar-
lar. Blok atış kolu tarafını kapatmaya çalışır. Kaleci 
diğer tarafı kapatır. Ağırlıklı savunmayı diğer tarafa 
yaparken bloğun bölgesine de dikkat edecek.
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B 01 - 04 ÇİZGİ  VE ALÇAK ATIŞ  EGZERSİZLERİ

B:ÇİZGİ VE ALÇAK ATIŞ EGZERSİZLERİ

Şekil: 22 Kanat atışı egzersizi ve blok.

B1:Kanat atışı .

Açıklama

Her iki kanattan savunmalı atış. Oyuncular Kanat ve 
sağ-sol oyunkurucu bölgelerine yerleşir. Top kanat-
taki oyuncudadır. Sol kanat atış yaparken başlangıç 
sağ kanatın oyunkurucusuna pası verip sonra çapraz 
ve çapraz sonrası karşı oyun kurucuya pas içeri 
doğru hareket ve kanata pas kanatın atışı ile biter. 
Savunmacı önce oyun kurucuya ardından kanata 
savunma yapar. Savunma uzak tarafı kapatıp yakına 
atış yapması için hücumu 7mt . yapmadan sıkıştıra-
cak.Kaleci yakın köşeden gol yemeyecek ama uzak 
atışlarıda kontrol edecek. Bir sağdan bir soldan 
çalışma devam edecek.

B:ÇİZGİ VE ALÇAK ATIŞ EGZERSİZLERİ

Şekil: 23 Pivot atışı egzersizi ve savunma.

B2:Pivot atışı .

Açıklama

Orta bölgeden pivottan savunmalı atış. Oyuncular 
Kanat- ve sağ-sol oyunkurucu bölgelerine yerleşir. 
Başlangıç sağ kanatın oyunkurucusuna pası sol oyun 
kurucu ile  çapraz ve çapraz sonrası 3:2  oyun pivota 
pas ve atışı ile biter. Savunmacı atışa gelen oyun ku-
rucuya çıkıp baskı yapacak ve pivotuda atış esnasın-
da 7 mt. yapmadan sıkıştıracak. Savunma sıkıştırma 
yaparken, kaleci öne çıkıp atış kolu tarafına  ağırlıklı 
olarak savunma yapacak. Bir sağdan bir soldan 
çalışma devam edecek.
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B:ÇİZGİ VE ALÇAK ATIŞ EGZERSİZLERİ

Şekil:24 Temel Atış,Yana bükülü atış,Alttan atış.

B3:Temel Atış, Yana bükülü atış , Alttan atış.

Açıklama

Temel Atış, yana bükülü atış , alttan atış yapılacak. 
Ortada toplanmış oyuncularda top vardır. Sağda- 
soldaki oyunculara pas verip,  koşarak pası alıp öndeki 
savunma oyuncularının savunmasında atış yapacak-
lardır. Savunma her defasında atış kolu tarafını 
alacak, kaleci diğer bölgeyi savunacak. Savunma 
oyuncuları her atış öncesi şapkalara dokunup ortada 
savunma yapacaklar.

B:ÇİZGİ VE ALÇAK ATIŞ EGZERSİZLERİ

Şekil:25 Adam adama savunma ve atış..

B4:Adam adama savunma ve atış.

Açıklama

Yarı sahada adam adama savunma yapılır. Savunma 
hücumu kenarlara iterek savunma yapmaya çalışır. 
Orta bölgeden atış yaptırmamaya çalışır. Atışlar 
kanatlardan olacak.
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C 01 – 05  YÜKSEK ATIŞ (OYUN KURUCU ) EGZERSİZLERİ

C: YÜKSEK ATIŞ (OYUN KURUCU) EGZERSİZLERİ

Şekil:26 Oyun kurucu atışları ve blok.

C1:Oyun kurucu atışları ve blok.

Açıklama

Oyuncular kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir. 
Kanat topu oyuna sokar. Sol kanat topu orta oyun 
kurucuya pas yapar. Orta oyun kurucu sağ oyun ku-
rucu ile çapraz yapar. Çapraz sonrası sağ oyun ku-
rucu blok üzeri atış yapar.  Savunmada, orta göbekte 
üç savunmacı vardır. Ortadaki savunmacı sağa ve 
sola yardıma giderek ikili blok yapar. Blok, atış kolu 
tarafını alır. Kaleci diğer bölgeyi savunduğu gibi atış 
kolu tarafınada dikkat eder. Sağ ve sol kanatlardan 
top oyuna sokularak çalışma devam eder.

C: YÜKSEK ATIŞ (OYUN KURUCU) EGZERSİZLERİ

Şekil:27 Orta Oyun kurucu atışları ve blok.

C2:Orta Oyun kurucu atışları ve blok.

Açıklama

Oyuncular kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir. Sol 
oyun kurucu topu sol kanata pası atar ve orta oyun 
kurucu ile yer değişimi yaparlar. Ortadan sol oyun 
kurucuya hareketli gelen orta oyun kurucu, kanattan 
pası alarak savunmanın üzerine atışa doğru hareke-
tlenir. Ve pasını orta oyun kurucuya, yer değişimi 
yapmış oyuncuya verir ve blok üstü atış yapılır. De-
vamında diğer taraftan aynı çalışma başlar ve de-
vam eder.  Savunmada orta göbekte iki  savunmacı 
vardır, ikili blok yapar. Blok atış kolu tarafını alır. Ka-
leci diğer bölgeyi savunduğu gibi atış kolu tarafına 
da dikkat eder.
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C: YÜKSEK ATIŞ (OYUN KURUCU) EGZERSİZLERİ

Şekil:28  Oyun kurucu atışları ve blok.

C3:Oyun kurucu atışları ve blok.

Açıklama

Oyuncular kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir. 
Solkanat topu sol oyun kurucuya atar. Sol oyun içeri 
hareketlenerek orta oyu kurucu ile küçük çapraz 
yapar ve blok üstü atış yapar. Devamında diğer 
taraftan aynı çalışma başlar ve devam eder.  Savun-
mada  iki  savunmacı vardır, ikili blok yapar. Blok atış 
kolu tarafını alır. Kaleci diğer bölgeyi savunduğu gibi 
atış kolu tarafına da dikkat eder.

C: YÜKSEK ATIŞ (OYUN KURUCU) EGZERSİZLERİ

Şekil:29 Orta Oyun kurucu atışları ve blok.

C4:Orta Oyunkurucu atışları ve blok.

Açıklama

Oyuncular kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir. 
Kanat topu oyuna sokar. Sol kanat topu sol oyun  
kurucuya pas yapar.  Sol oyun kurucu, orta oyun 
kurucuya pas yapar.Orta sağ oyun kurucuya pası 
atar ve sol oyun kurucu ile ortayı boşaltma ile yer 
değiştirir. Sağ oyun kurucu şut için savunmanın üze-
rine gider ve soldan hareketlenip ortaya doğru gelen 
oyuncuya pası çıkarır. Ortadan blok üstü atış yapar.  
Savunmada orta göbekte iki  savunmacı vardır. İkili 
blok yapar. Blok atış kolu tarafını alır. Kaleci diğer 
bölgeyi savunduğu gibi atış kolu tarafına da dikkat 
eder. Sağ ve sol kanatlardan  top oyuna sokularak 
çalışma devam eder.



119

Kaleci  Savunma AnlaşmasıKaleci – Hızlı Hücum 

HE
NT

BO
L

C: YÜKSEK ATIŞ (OYUN KURUCU) EGZERSİZLERİ

Şekil:30 Kombine  atış ve blok.

C5:Kombine  atış ve blok.

Açıklama

Oyuncular kanat ,pivot ve uzak atış bölgelerine yer-
leşir. Dört tane savunma ikisi kanat bölgelerinde ikisi 
ortada .Oyun her defasında kanatın pası ile başlar.  
Sol kanat yükleme yaparak topu sol oyun  kurucuya 
pas yapar.  Sol oyun kurucu içe hareketlenip dışa dö-
nerek aynı kanata pası verir ve atış yapılır. Bekleyen 
sol kanat topu orta oyun kurucuya çıkarır. Orta oyun 
kurucu sağ oyun kurucu ile çapraz yapar ve çapraz 
sonrası sağ oyun kurucu blok üstü atışa gider. Piv-
otla oynayabilir. Sağ taraftan da aynı şekilde kanat 
ve oyun kurucu atışı yapılır. Son olarak kanatlardan 
orta oyun kurucuya pas gelecek ve orta oyun kurucu 
2:2 oynayıp pivota atış yaptıracak. Savunmalar kanat 
sıkıştırıp uzak tarafı alacak, pivotu sıkıştırıp kalecinin 
öne çıkıp atış kolu tarafını savunacak, uzak atışlarda 
da  atış kolu tarafı blok alacak, diğer bölgeyi kaleci 
savunacak ancak blok tarafına da dikkat edilecek.

TARTIŞMA VE SONUÇ

"Hentbol kalecisi, genellikle sarı formasıyla, boyu iki metre, eni  üç metre olan, siyah-beyaz kuşaklar halinde 
boyanıp birbirine çakılmış ahşap direkler arasında hoplayıp duran bir adam mıdır?  Yoksa,  rakibine kök söktü-
ren bir satranç oyuncusu mu? Herhalde ikinci şık doğru olsa gerektir. Bu anlamda düşündüğümüzde, hentbo-
la  kale, oyunun en keyifli yanı, kalecilikte sözünü ettiğimiz bir zeka oyunudur. Aksi takdirde, hiçbir kahraman, 
oyunun, bu denli sert şutlara vücudunu siper edecek kadar ileri düzeyde mazoşist olamazdı. Hentbolda kaleci, 
kalecili oynanan bütün spor dallarında olduğu gibi, oyunu direkt değiştirebilecek tek adamdır. Hazırlığıyla, 
konsantrasyonu ve yetenekleriyle, kaleci, umulmadık kurtarışlar yaparak, maça kötü başlamış bulunan takı-
mını ateşleyebilecek ve tek başına, oyundan düşmeye yüz tutmuş bütün takım arkadaşlarını, yeniden oyuna 
kazandırabilecek gücü elinde tutar. Takımın temel direği olma özelliğini her zaman muhafaza eden başarılı bir 
kaleci, rakip takım üzerinde yıkıcı etki yapar (KAYMAZ , KAYNAK, ERESKEN, BAŞ 2010,s, 10-11)."

Hentbolda savunma ve kaleci ayrılmaz bir bütündür. Savunma kaleciye destek olmak için vardır. Bu çalışmada 
bazı savunma sistemleriyle kaleci işbirliği üzerinde durduk. Ülkemizde ve uluslararası alanda kabul görmüş 
işbirlikleri vardır. Kendi çalıştığım takımlarda uyguladığım, başarılı olduğuna inandığım bir model üzerinde ça-
lışmamı yaptım. Bu çalışmada ki temel prensibim çizgi atışları ve uzak atışların savunulmasında kaleci savun-
ma işbirliğini göstermeye çalıştım. Kaleci ısınma çalışmalarıyla destekledim. Adam adama,3:2:1,5:1, 6:0 Savun-
mada kaleci savunma işbirliği parça parça değil de bir bütün olarak ele alıp temel prensip üzerinde durdum. 
Çünkü bütün savunma türlerinde çizgi atışları ve uzak atışlar mevcuttur. Hücumun gol imkanı bu atışlarla 
gerçekleşmektedir. Burda da temel prensip olarak atışı yapan oyuncunun atış kolu tarafının daima savunma 
ile blok yapılarak kapatılması, diğer bölgenin savunması ise kalecinin kapatması temel prensibim olmuştur. 
Çizgi ve kanat atışlarında blok uzak tarafı kapatıp, kaleci yakın tarafı kapatacaktır. Adam adama savunmada 
ise hücumu kenar bölgelere savunma tarafından yönlendirilerek atışların orta bölgeden değil de kenardan 
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kullanılmasını sağlanmasına çalışılmalıdır. Kaleci savunmakla görevli olduğu alanın dışında da bloğun alması 
gerektiği alanıda koruyacağını bilecektir. Tabii ki bahsedilen savunma-kaleci işbirliği söylendiği kadar kolay 
bir işbirliği değildir. Bunun için çok fazla egzersiz çalışması yapılmalıdır. Bıkmadan usanmadan çalışılmalıdır. 
Antrenmanlarda savunma ve kaleci uyarılarak davranışların işbirliğine dönüşmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, ortaya koyulan bu prensip deneyimleri ve çalışmalarda kullanılan bir prensiptir. Her antrenör bu 
şekilde düşünmeyebilir. Kendi sistemi ve prensiplerini uygulayabilir.
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Kalecinin Hızlı Hücumu Başlatması
ÖZET 

Kaleci, kalesini rakibin atışlarından korumak için belirli avantajlarla donatılmış, doğru zamanda, doğru yerde, 
doğru teknikle, doğru reaksiyonu göstermesi istenen kale sahası oyuncusudur. Öte yanda, özellikle günümüz 
hentbolunda kalecinin savunma özelliklerinin yanı sıra, topu kazandıktan sonra takımı hızlı hücuma çıkartmak 
üzere ortaya konan taktiğin ilk uygulayıcısıdır. Bu araştırmanın amacı; gerek tek pas hızlı hücumla, gerek 
kademeli pas hızlı hücumla, gerek kaleden kaleye golle, gerek santra pas hızlı hücumla, gerekirse de kombine 
hızlı hücumla başlatacak olan kalecinin, basitten müsabaka koşullarına kadar kurgulanmış egzersizlerle bu 
yetiyi edinebilmesidir. Araştırma grubu, 14-18 yaş 14 kadın hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan egzer-
sizler öncesinde "veli onay formu"  doldurtularak alınmıştır. Hentbolda kalecinin hızlı hücumu başlatmasının 
geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten 
karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Kale-
cinin tek pasla hızlı hücum, kademeli hızlı hücum, hızlı santra ve kombine hızlı hücum başlatmasının yanı sıra 
kaleden kaleye atışlarının da geliştirilmesine yönelik toplam 36 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel 
olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; günümüz hentbolunda takımlar, genellikle sete set hücumdan çok hızlı 
hücum organizasyonlarına önem vermekte ve çoğunlukla bu tarz oyun anlayışını benimsemektedirler. Akıllı, 
agresif, yardımlaşmalı savunma ve topa sahip olunduktan sonra çok hızlı düşünerek başlatılan hızlı hücum 
aksiyonları, skor üretmenin en kısa yoludur. Kalecinin hızlı hücumu başlatırken vereceği doğru kararlar, rakip 
takıma psikolojik üstünlük sağlamak için en kısa yoldur.

Anahtar Kelimeler: Kaleci, Tek Pas Hızlı Hücum, Kademeli Pas Hızlı Hücum, Kombine Pas Hızlı Hücum

Starting Fast Break by Goalkeeper 
ABSTRACT

The goalkeeper is the goal area player, who is equipped with certain advantages to protect his / her goal 
from the opponent’s throw-in and is requested to display the right reaction at the right time, at the right 
place, with the right technique. On the other hand, especially in today’s team handball, besides the defensive 
features of the goalkeeper, he is the first player of the tactic to attack the team quickly after winning the 
ball. The aim of this study was to enable goalkeeper to gain this ability through exercises that are set up 
from simple to competition conditions, with single pass fast break, progressive pass fast break, and fast 
throw off, as well as from goal to goal and with combined pass fast break. The sample group consisted of 14 
female handball players aged between 14-18. “Parent Approval Form” was taken from the participants before 
the exercises. This study aimed at improving the fast break skills of goalkeeper in team handball, was an ac-
tion research for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to solve problems 
encountered during the match. Totally 36 exercises aimed at improving single pass fast break, progressive 
fast break, fast throw off, combined pass fast break as well as goal to goal throw-in were described theoret-
ically and presented visually. As a result, in today’s team handball, teams often give importance to fast break 
organizations rather than set-to-set offences and usually adopt such play understanding. Smart, aggressive, 
cooperative defense and fast break organizations which are started after winning the ball are the shortest 
way to score. The right decisions the goalkeeper makes when starting fast break are the shortest way to 
ensure psychological superiority to the opposing team. 

Keywords: Goalkeeper, Basic Pass Fast Break, Progressive Fast Break, Combined Pass Fast Break.
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GİRİŞ
Sporda fiziksel yapının performansa ait çeşitli öğeler ve davranış karakteristiklerinden oluşan bir bütün ol-
duğu bilinmektedir. Özellikle saliselerin bile önem taşıdığı kalecilik durumunda, kuvvet, dayanıklılık, sürat, 
esneklik ve koordinasyon gibi temel motorik öğeler yönünden en iyilerle çalışılması gerekliliği yüzünden bu 
tez çalışmasının kaleci seçerken aranacak bazı özelliklerin ortaya konması amaç edinilmiş ve bu amaç doğ-
rultusunda da en titiz şekilde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

1.HENTBOL KALECİSİNİN TANIMI ÖZELLİKLERİ VE HÜCUMA DÖNÜK TAKTİKSEL DAVRANIŞLAR
1.1 KALECİNİN TANIMI

Kaleciyi tanımlamakta, direkt olarak belli bir metodu kullanmanın yetersiz olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 
her birinden uygun alıntılar yapılıp, bir sentez tanıma ulaşabilmek kaydıyla, gerek motorik, gerek mental, ge-
rek felsefi, gerek duygusal ve gerekse duygudan yoksun tanımlar vermeyi uygun gördük.

Kaleci hentbol oyununa özgü, bütün diğer oyunculara yasak olup,”kale sahası” ismiyle adlandırılmış, kenar 
uzunluğu 21 metre 84 santimetre olan bir yay içinde, yasaksız hareketler yapabilen ve bu çizginin her nokta-
sına 6 metre uzaklığı bulunan “kale” isimli üç kenarlı bir çerçevenin içine topun girmesini önlemekle görevli 
kale sahası oyuncusudur.

Kaleci rakip kale sahası hariç, hentbol oyun alanının her yerinde oynayabilen, ama asıl görevi;  kendi kalesine 
rakibin gönderdiği topun girmesini önlemek olan oyuncudur. 

Kaleci hentbol da, savunanın son hücumun ilk ve en önemli oyuncusudur. 

Kaleci, kalesini rakibin atmayı dilediği gollerden korumak için belirli avantajlarla donatılmış, doğru zamanda, 
doğru yerde, doğru teknikle, doğru reaksiyonu göstermesi istenen kale sahası oyuncusudur (KAYMAZ, 1994, 
sf:4).

1.1.1 FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Kaleci uzun boylu olacak kişiler arasından seçilmelidir. Gelişimini tamamlayan bir kalecinin boyunun 190 cm 
ve üzerinde olmalıdır. Ama bu demek değildir ki; daha kısa boylu olan kişiler kaleci olamazlar. Olabilirler fakat; 
biraz sonra değineceğimiz özelliklerinin çok gelişmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte kalecilerin kol 
ve bacak uzunluğunun fazla olması ayrıca vücudun geniş olması avantaj getirecektir (DORAK, 1994, sf:3). Hiç 
şüphe yoktur ki uzun kaleciyi eğitmek, kısa kaleciyi uzatmaktan daha kolaydır (KAYMAZ, 1994, sf:22).

1.1.1.1 MENTAL ÖZELLİKLER
Cesaret, hırs ve soğukkanlılık gibi birbirinden çok farklı üç ruhsal aksiyonu, kaleciden istemek gerekir. Kaleci, 
çok sert ve genellikle acı veren top darbelerine karşı, daha o darbeyi yemeden tekniğinin elini kolunu bağla-
yacak korkulardan kurtulmalı, cesur hamleler yapmaya hazır ve istekli olmalıdır. Ayrıca, gol yedikçe bozulan 
moralini ve dağılan dikkatini yeniden şarj edecek bir hırs regülâsyonuna sahip olması istenmelidir.

Kaleci oyun zekâsına sahip olmalıdır. Takımının savunma zaafını kısa zamanda çözerek, arkadan gerekli uyarı-
ları yapacak ve eğer bu uyarılarda cevapsız kalıyorsa ortadaki savunma zaafını bertaraf edecek şekilde, dik-
katini o zaaf sonrası gelmesi muhtemel atışlara yoğunlaştıracak, pratik zekâya hazır bulunmalıdır ( KAYMAZ, 
1994, sf:24).
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1.1.1.2. TEKNİK ÖZELLİKLER
Kalecinin temel duruşları, değişik bölgelerden yapılan atışların değişik biçimlerde savunulması, hızlı hücum 
pas teknikleri ve gerekli durumlarda hücum oyuncusu olarak oynayabilmesi için gerekli olan davranışlar tek-
nik özellikler başlığı altında toplanabilir ( DORAK 1994, sf:5). Kaleci, en zor hareketi, en kısa zamanda ve mini-
mum enerji harcayarak, emniyetle gerçekleştirebilecek teknik yapıya sahip kılınmalıdır. Unutulmamalıdır ki; 
kalede, ortalama 90 km hızla gelen bir topa karşı yapılacak her hareket, zaten yeterince zordur. Bir de teknik 
donanımı zayıf kaleciye sahip olmak bu zorluğu aşılmaz hale getirecektir. Oysa teknik temelini iyi almış ve 
bu temeli maçlarda pekiştirerek geliştirmiş bir kaleci, aynı zorluğu sırtından atarak rakip atıcılara yüklemeyi 
başaracaktır. Örneğin; doğru temel duruş ve adım atarak açı kapatmak suretiyle, kendisi hemen hemen hiç 
güç harcamazken, dar açıdan atışa girmiş bir kanat, neredeyse, açısını genişletebilmek uğruna, gücünün 
tamamını tüketme noktasına gelecektir ( KAYMAZ, 1994, sf:22).

1.1.1.3 TAKTİK ÖZELLİKLER
Kaleci savunma yaparken ya da hızlı hücum ve gelişmiş hızlı hücuma başlamak için pas atarken doğru kararı 
vermesi gerekir. Top karşı takımdayken, kendi hareketlerini düzenlerken savunma oyuncuları ile de işbirliği 
içinde olması gerekmektedir. Top karşı takım oyuncuları tarafından kaleye atılıp kendisi tarafından ele geçi-
rildikten sonra, hücum eden arkadaşlarıyla iş birliği içinde olmalıdır. Hızlı hücuma giden arkadaşlarının ani bir 
yön değiştirmesine hemen tepki gösterip, pası o yöne doğru atabilmelidir. Karşı takım oyuncuları takım ar-
kadaşlarının pas yollarını kapatmışlar ise, en uygun pozisyondaki oyuncuya pas atarak gelişmiş hızlı hücuma 
gidilmesini sağlayabilmelidir (DORAK, 1994, sf:5). Açı kapatma taktikleri, atıcıyı yönlendirme taktikleri, her ne 
kadar, duruşlar ve hamleler gibi öncelikle teknik temellere oturuyor gibi görünse de, devamında, hangi tek-
niği hangi zamanda; hangi atıcıya karşı uygulamak gerektiği gibi bir taktik problem mevcuttur. Kaleci, sahip 
olduğu doğru tekniği, doğru zamanda ve doğru yerde, doğru atıcıya karşı uygulayabilecek bir bireysel taktik 
performansa ulaştırılmalıdır ( KAYMAZ, 1994, sf:23).

2.HENTBOLDA KALECİNİN HIZLI HÜCUMA KATKISI
Bir takım topu kaybettiğinde, rakip hücuma başlar. Genellikle kaleden dönen topla hücum başlar. Bu dışarı 
atılan ya da kaleci tarafından kurtarılan toplar olabilir. Kaleden dönen bu toplarla takımın hücumu başlar. Ka-
leden başlaması gereken toplarla birlikte, kendi kale sahamıza yakın kazanılan serbest atışlarda tipik olmasa 
da çoğunlukla kaleciler tarafından başlatılır. Bu bir avantaj olabilir. Rakip geriye dönmeden takım arkadaşları 
hızlı hücuma çıkar, kalecide hangi bölgenin daha boş olduğunu görebilir. Fakat bu her kaleci için geçerli de-
ğildir. Bazı kaleciler çok aceleci davrandığı için veya topu çok hızlı oyuna sokamadığı için dezavantaj olabilir. 
Topu bir an için kaleci, oyuna sokması gerekiyorsa topa doğru koşarken mutlaka uygun olan alanı ve arka-
daşını seçmesi gerekir. Eğer hızlı hücuma giden arkadaşlarına bakmazsa, topu aldıktan sonra karar verme 
anı çok kısa olur. Bu da onun çabuk hata yapmasına neden olabilir. Bazı durumlarda da kaleci yavaş hareket 
etmesi gerekebilir. Eğer zamanla oynaması gerekiyorsa veya eksik oyuncuları varsa ya da maçın bitimine az 
kalmışsa ve oyunu önde götürüyorlarsa (galiplerse) topu oyuna yavaş sokabilir. Kaleci takım arkadaşlarına 
yardım etmek için kale alanını sıkça terk etmesi gerekebilir. Kaleci, kale sahasını terk ettikten sonra kural 
olarak saha oyuncusu olarak değerlendirilir. Bu yüzden; top sürmeyi, aldatmayı ve paylaşmayı saha oyuncusu 
gibi yapabilmelidir. Özel durumlarda, özellikle maçın sonlarında, bir oyuncu gibi hücuma katılıp gole gitmelidir. 
Bu yüzden atışları da iyi olmalıdır.

Hızlı hücum karşı takım topu kaybedip savunmaya yerleşmeden yapılan ilk hücumdur.

Bu durumda hücum oyuncusu savunma henüz yerini almadan bu durumdan faydalanmaya çalışır. Bu yüzden 
organize hücum yapma şansı yoktur. Bu nedenle hücum oyuncularının amacı orta sahayı olabildiğince hızlı 
geçip yakın mesafeden atış yapacak pozisyon bulmaktır.
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Hızlı hücum için aktif ve agresif bir savunma yapmaları, topa doğrudan sahip olmalarını sağlar. (Kalecinin 
kurtarışı, top çalma, iyi savunma) veya dolaylı yoldan rakibi hata yapmaya zorlamak, zor atış yaptırmak. Bunun 
için takımın koordineli iyi savunma yapması, kalecinin kurtarışı ve hızlı hücumu başlatma becerisi tüm takımın 
hızlı başlayabilmesi ve yüksek düzeyde topa sahip olma becerisi gereklidir.

İyi zamanlanmış hızlı hücum ile takım kazanır.
- Avantaj Sağlama (Basit hızlı hücum)
- Sayısal avantaj (Organize hızlı hücum)
-  Pozisyon avantajı (Komple hızlı hücum) (MARCZİNKA, 2016, sf:210).

2.1.1 HÜCUM TAKTİĞİ 
Kaleciler yalnızca savunmada değil, hücumda da takımlarına son derece önemli katkılar sağlayabilirler. Kaleci 
hücumdaki takım için o an uygun gördüğü taktik aksiyonu gerçekleştirmede kararlı bir biçimde davranma-
lıdır. Bu kararlılık takımına büyük avantaj sağlar (ÇELİKSOY, 2017, sf:168). Kaleci oyun içinde yalnız olduğu için 
hem savunmada arkadaşlarının açıklarını kapatır hem de hücum başlatmada en önemli faktördür. Kalecinin 
yaptığı başarılı bir savunmanın hemen arkasından takım arkadaşlarını hızlı hücumun en doğru (tek pas hızlı 
hücum, kademeli pas hızlı hücum, komple pas hızlı hücum, kaleden kaleye atış) aşamasına yönlendirebilmesi 
çok önemlidir. Takımını iyi yönlendiren bir kaleci maç kazanırken takımının en önemli kozudur. Bazı maçlar 
da takımlar yerleşik hücum organizasyonlarında yeteri kadar başarılı olamazlar ve böylece maçı kazanma 
şansları azalır. Bu durumda takımı bir gücün ileriye itmesi gerekir. Yani maçı kazanmak için takıma bir hücum 
aksiyonu kazandırması gerekir. Kalecinin yapacağı doğru hamlelerle topu takımına kazandırmasının ardından, 
çok hızlı düşünüp karar vererek hızlı hücumda doğru arkadaşı ile buluşturduğu topların önemi bir kez daha 
anlaşılabilir.

Tabii ki hızlı hücuma takımını yönlendirmekle birlikte bazı maçlarda da tam aksine oyunu yavaşlatması gere-
kebilir. Hatta net bir şekilde takım arkadaşı tek pas hızlı hücuma koşmuş bile olsa pası arkadaşına atmaya-
bilir.Bunun nedeni ise; takımının önde olmasıdır. Ne kadar atacağı pastan sonra takım arkadaşı karşı kaleci 
ile karşı karşıya kalarak atış yapacak olsa da hata riskini düşünerek oyunu yavaşlatabilmelidir. Burada hem 
kalecinin hem de oyuncunun heyecanlanarak yapacağı yanlış bir davranış, kazanılmış bir maçı aleyhlerine 
çevirerek kaybetmelerine neden olabilir.

Adam adama savuma yapan takımlara karşı kaleci kalesinden çıkarak sahada oyuncu olarak hücuma katılma-
lıdır. Böylece çokluktan hücum durumuna erişip paslaşma ve gol atma olanakları fazlalaştırılmış olur. Ayrıca 
maçın son dakikalarında oyuna 7. adam olarak katılabilir. Özellikle son hücumlar da.

Ayrıca takımın hücum halinde iken top kendi yarı sahasına dönerse kaleci kalesinden çıkarak topu kendi 
oyuncularına pas olarak aktarır (SEVİM, 2010, sf:109).

2.2 HIZLI HÜCUMU BAŞLATMA
Kaleci, takımın son savunma oyuncusu olduğu gibi ilk hücum oyuncusudur. Kalecinin ilk pasının şekli, yönü, 
hızı ve zamanı hızlı hücum için önem taşımaktadır. 

Kaleci hızlı hücum için ilk pası şunlara dikkat etmelidir:
 - Atışın yönü.
 - Atışın zamanlandırılması.
 - Atışın şekli.
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Atışın yönü genellikle kaleye yapılan atışın pozisyonuna bağlıdır. Kaleci topa sahip olduktan sonra hızlı hücuma 
başlattıktan sonra kaleye gelen atışın aksi yönde olanaklar aramalıdır. Çünkü o yöndeki kanat oyuncunun hızlı 
hücum yapma fazla ve aynı zamanda kalecinin çapraz attığı toplar, geniş ir görüş açısı sağladığı için daha 
emniyetli ve başarılı olur.

Atışın zamanlandırılmasına gelince; çok iyi ayarlanması gerekir. Hızlı hücuma koşan oyuncuya pas, ancak 
oyuncu saha üstünlüğü kazandığında verilmesi gerekmektedir. Oyuncu hala koşu durumunda ise ve saha 
üstünlüğü kazanamamışsa kaleci topu beklemeli ve aynı zamanda hızlı hücuma pas atacağını gizlemelidir 
(SEVİM, 2010, sf:109).

2.3. TEK PAS HIZLI HÜCUM
Tek pas hızlı hücum diğer adıyla basit hızlı hücum, hentbol müsabakasında skor üretmek isteyen bir takımın 
uygulayabileceği en basit yoldur. Kalecinin bir şekilde kendi takımına geçen topu saniyeler içinde takım arka-
daşına kazandırması ve atış ile sonuçlanır. Tabii ki kalecinin çok iyi motive olması gerekir. Tüm sahayı savun-
mada ve hücumda en arkadan gördüğü için en doğru davranışı ne zaman ve nasıl yapacak karar verme yetisi 
üst düzey olmalıdır. Tüm bunların yanında pas tekniği de çok önemlidir.

Pas şekli, direkt kaleciden hücum oyuncusuna veya aracı ile olabilir. Hücum oyuncusunun saha üstünlüğü 
kesin şekilde belirli ise o zaman direkt pas yapılır. Diğer durumlarda bir ya da iki aracı ile top aktarılmalıdır. 
Koşan oyuncu saha üstünlüğü sağlayamamışsa kaleci, topu en yakın oyuncuya vererek takımın birkaç aracı 
ile geliştirilmiş hızlı hücum olanaklarını aramaya teşvik eder.

Tek uzun pas verilirken kaleci, oyunun atışına göre iki çeşit pas uygulayabilir. Birincisi; direkt pastır. Direkt pas-
ta, top, koşan oyuncuya direkt aktarılır. İkinci pas çeşidi ise; bombeli pastır. Bu pas şeklinde oyuncunun koşu 
yolundaki bir noktaya atılır. Hücum oyuncusu önüne atılmış olan topu koşarak aldıktan sonra kale atışı uygu-
lanır. Bu çeşit pasın olumsuz yönü; ileriye atılan topun rakip kaleci tarafından tutulma şansının fazla olmasıdır.

Dikkat edilecek önemli yönlerinden birisi de kaleci ile topu alacak oyuncu arasındaki açıdır. Topun gidiş yönü-
ne göre bu açı en az 15-20 derece olmalıdır. Top, oyuncuya bu açıdan gelirse, oyuncunun aynı anda gelen topu, 
savunma oyuncularını ve kaleciyi izleme olanağı vardır. Eğer bu açı 0-15 arasında olursa hücum oyuncusu 
topu almak için hızını keserek geriye bakması gerekir. Böylece oyuncunun dikkati sadece topu üzerinde olur 
ve hata olasılığı daha fazla olur ( SEVİM, 2010, sf:110).

Oyuncunun amacı; iyi bir başlangıçla avantaj elde etmek ve yakın mesafeden en iyi atışını yapmaktır.

Bu durumda oyuncu bireysel yeteneklerini geliştirir. Hızlı çıkış, koşu, topu yakalama, topu sürme ve gol atmak 
için önemlidir.

Basit hızlı hücum rakibin topu kaybettiği anda mümkün olduğunca çabuk başlatılmalıdır. Oyunun durumuna 
göre basit, gelişmiş ya da organize hızlı hücum yapılır.

Genellikle kaleci olmak üzere, basit hızlı hücuma oyunu en iyi başlatan oyuncu ile başlamak gerekir. Örneğin:
• Kaleci topu kurtardığı anda sol kanat mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kenar çizgi boyunca koşar (1).
• Orta sahadan sonra merkeze doğru gelen sol kanat topa dönerek kalecinin hızlı hücum pasını yakalar 

(2).
• Topu yakaladıktan sonra top sürerek kaleye yaklaşıp(3) kaleye atış yapar(4).
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Şekil 1. Tek pas hızlı hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:211)

Mümkün olduğunca topu oyuna en iyi şekilde sokan oyuncu başlatmalıdır. Bu şekilde rakip takıma üstünlük 

sağlanmalıdır.

Hızlı hücumu en iyi başlatacak oyuncunun topu almasına bir savunma engel olmaya çalışılmalıdır. Hızlı hücum 

bu şekilde ayarlanmalıdır. Örneğin:

- Kaleci topu kurtardıktan sonra sol kanata pas atamaz. Çünkü sağ taraftaki savunma ona engel olur. Bu 

yüzden pası sağdaki oyuncuya atmalıdır (1).

- Topu alan sağ oyun kurucu hızlı bir şekilde hücuma giden ve avantajlı sol kanata atmalıdır (2).

- Sol kanat topu yakalamak için ortaya doğru hareketlenmeli ve topu tutup top sürmeli  (3) ve kaleye atış 

yapmalıdır (4).

Şekil 2. Tek pas hızlı hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:211)
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Organize hızlı hücumun avantajı, hareketsiz oyuncunun daha iyi bir açıda kaleciden topu alarak daha güvenli 

pas vermesidir.

Kısa bir bekleme süresi, uzun pas alacak oyuncunun karşı sahaya geçmesi için zaman kazandırır. Örneğin:
- Ortadaki savunma oyuncusu iyi bir çıkışla pas arası yapmalı ve başlangıç avantajı elde etmelidir.(1)
- Rakip kendisinden uzakta kaldığı için topu karşı sahaya doğru atmalı ve topa koşmalıdır.(2)
- Koşarken seken topu tekrar yakalamalı (3) ve kaleye yaklaşıp şut atmalılar (4).

Şekil 3. Tek pas hızlı hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:212)

Topu karşı sahaya atmak daha çabuk karşı sahaya geçmesi için avantaj sağlar. Ancak başarılı olması için topu 

çok kısa atmamalı, yoksa kaleci kaleden çıkıp topu yakalayabilir.

Her ne kadar basit hızlı hücum bireysel bir hücum şekli olsa da, her zaman diğer takım arkadaşlarının da 

hücuma katılabileceğini düşünerek, koşarken dikkat etmeli ve çevresine dikkatlice bakmalıdır (MARCZİNKA, 

2016, sf:212).

2.4. KADEMELİ PAS HIZLI HÜCUM
Hızlı hücuma giden oyuncular karşı takım oyuncuları tarafından savunulursa kaleci hızlı hücuma pas atma 

olanağı bulamaz. O zamanda hücumun ikinci aşaması olan gelişmiş hızlı hücuma koşan oyunculardan en 

uygununa pas atmalıdır. Karşı takım oyuncularını en iyi kaleci gözleyebildiği için en uygun kişiyi de belirleye-

bilecek kendisidir. Genellikle kısa uzaklıklara pas atıldığında, bu pas sporcuya yakın olmalıdır. Sertlik derecesi 

de uzaklığa göre değişiklikler gösterebilir. Hiçbir zaman hemen savunulabilecek kişiye pas atılmamalıdır. Ya 

savunmayı geçmiş yâda aldatma yapabilecek kadar uzaklıkta savunma oyuncusu var ise o kişiye pas atılma-

lıdır ( KAYMAZ, 1996, sf:94).

Bu hücum şekli daha fazla savunma oyuncusunun geriye dönme ihtimaline karşı sayısal avantaj elde etmek 

için yapılan hücum şeklidir. Daha sonra savunmadan kurtulan hücum oyuncusu avantajlı pozisyonda kaleye 

şut atmalıdır.
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Bu durumda hücumcuların savunmayı toplu ya da topsuz eksik yakalamaya çalışarak avantaj sağlamak için 

sahaya yayılmaları zorunludur.

Hızlı hücumun ilk safhasında oyuncuların rakiplerinin pozisyonunu ve takım arkadaşlarının hareket yönünü 

dikkate alarak hareket etmeleri halinde sayısal avantaj elde etmeleri mümkündür. Bu şekilde hücumcular 

değişik yönlere pozisyonlarını değiştirerek veya kombine hareketlerle karşı kaleye yaklaşabilirler.

Kaleye yaklaşırken önemli olan hücumcuların ağırlıklı olarak sahayı doğru şekilde kullanmalarıdır. 

Örneğin:
- Şut sonrasında sol kanat, orta oyun kurucu ve sağ oyun kurucu savunmadan başlayarak karşı kaleye 

doğru ilerlerler. Karşı kaleye yaklaşırken hızlı bir şekilde pas yaparlar ve hareket yönlerini korurlar.

15 
 

 Bu hücum şekli daha fazla savunma oyuncusunun geriye dönme ihtimaline karş saysal 
avantaj elde etmek için yaplan hücum şeklidir. Daha sonra savunmadan kurtulan hücum 
oyuncusu avantajl pozisyonda kaleye şut atmaldr. 

 Bu durumda hücumcularn savunmay toplu ya da topsuz eksik yakalamaya çalşarak 
avantaj sağlamak için sahaya yaylmalar zorunludur. 

 Hzl hücumun ilk safhasnda oyuncularn rakiplerinin pozisyonunu ve takm 
arkadaşlarnn hareket yönünü dikkate alarak hareket etmeleri halinde saysal avantaj elde 
etmeleri mümkündür. Bu şekilde hücumcular değişik yönlere pozisyonlarn değiştirerek veya 
kombine hareketlerle karş kaleye yaklaşabilirler. 

 Kaleye yaklaşrken önemli olan hücumcularn ağrlkl olarak sahay doğru şekilde 
kullanmalardr. Örneğin: 

- Şut sonrasnda sol kanat, orta oyun kurucu ve sağ oyun kurucu savunmadan 
başlayarak karş kaleye doğru ilerlerler. Karş kaleye yaklaşrken hzl bir 
şekilde pas yaparlar ve hareket yönlerini korurlar. 

 

Şekil 4. Kademeli pas hzl hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:213) 

 Oyuncunun düz koşu yapmas hzl koşmasna avantaj sağlar. Ancak hareket yönü snrl 
olduğu için pas olaslğ snrldr. 

 Hücum oyuncular pozisyon değiştirerek kaleye doğru hücum yaparlar. Örneğin: 

 - Sağdaki savunmadan kurtulmak için orta oyun kurucu sol kanata doğru top sürerken 
sol kanat sağ oyun kurucu yönüne hareketlenir. Sol kanat top süren orta oyun kurucu, sağ oyun 
kurucu pozisyonuna giden sol kanata pas atarken, sağ oyun kurucuda sol oyun kurucu 
pozisyonuna doğru gider. Pas alan sol oyun kurucu tekrar topu sol oyun kurucu pozisyonuna 
giden sağ oyu kurucuya atar. Sol kanattan sağ oyun kurucu pozisyonuna doğru giden oyuncuya 
pas ve şut atar. Böylece saysal avantaj elde etmek için değiştirilir. 

kk

Şekil 4. Kademeli pas hızlı hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:213)

Oyuncunun düz koşu yapması hızlı koşmasına avantaj sağlar. Ancak hareket yönü sınırlı olduğu için pas ola-

sılığı sınırlıdır.

Hücum oyuncuları pozisyon değiştirerek kaleye doğru hücum yaparlar. 

Örneğin:
-   Sağdaki savunmadan kurtulmak için orta oyun kurucu sol kanata doğru top sürerken sol kanat sağ oyun 

kurucu yönüne hareketlenir. Sol kanat top süren orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu pozisyonuna giden 

sol kanata pas atarken, sağ oyun kurucuda sol oyun kurucu pozisyonuna doğru gider. Pası alan sol 

oyun kurucu tekrar topu sol oyun kurucu pozisyonuna giden sağ oyu kurucuya atar. Sol kanattan sağ 

oyun kurucu pozisyonuna doğru giden oyuncuya pas ve şut atar. Böylece sayısal avantaj elde etmek 

için değiştirilir.
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Şekil 5. Kademeli pas hzl hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:213) 

 Buradaki avantaj, iyi koordine edilmiş yer değişimi ile savunmann bir araya toplanmas 
veya yön değiştirmeye zorlanmalar rakibi yavaşlatr. Bununla birlikte, dezavantaj yer 
değiştirmelerin hücumu yavaşlatmasdr. 

 Kombine hareketlerle kaleye yaklaşmak, hücum oyuncularnn hzlanmak için başladğ 
daha sonra iyi bir atş pozisyonu için yer değiştirdiği zamandr. Örneğin:  

 - Tüm oyuncular orta sahaya kadar kendi pozisyonlarnda çkarlar. Kaleci orta sahadaki 
oyun kurucuya uzun pas atar. Savunmann önünde ortaya doğru hareketlenen sol kanata pasn 
atp yer değiştirir. Ortaya gelen sol kanat sağ oyun kurucuya pas atar ve koşusuna devam eder. 
Sağ oyun kurucunun kaleye atş. 

 

Şekil 6. Kademeli pas hzl hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:213) 

 Kaleye yaklaşrken iyi organize olunursa hücuma avantaj sağlar ve savunmann takip 
etmesi de zorlaşr. Bu yüzden ekibin çok iyi organize olmas gerekir. 
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Şekil 5. Kademeli pas hızlı hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:213)

Buradaki avantaj, iyi koordine edilmiş yer değişimi ile savunmanın bir araya toplanması veya yön değiştirmeye 
zorlanmaları rakibi yavaşlatır. Bununla birlikte, dezavantajı yer değiştirmelerin hücumu yavaşlatmasıdır.

Kombine hareketlerle kaleye yaklaşmak, hücum oyuncularının hızlanmak için başladığı daha sonra iyi bir atış 
pozisyonu için yer değiştirdiği zamandır. 

Örneğin: 
-    Tüm oyuncular orta sahaya kadar kendi pozisyonlarında çıkarlar. Kaleci orta sahadaki oyun kurucuya 

uzun pas atar. Savunmanın önünde ortaya doğru hareketlenen sol kanata pasını atıp yer değiştirir. 
Ortaya gelen sol kanat sağ oyun kurucuya pas atar ve koşusuna devam eder. Sağ oyun kurucunun 
kaleye atışı.
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 Buradaki avantaj, iyi koordine edilmiş yer değişimi ile savunmann bir araya toplanmas 
veya yön değiştirmeye zorlanmalar rakibi yavaşlatr. Bununla birlikte, dezavantaj yer 
değiştirmelerin hücumu yavaşlatmasdr. 

 Kombine hareketlerle kaleye yaklaşmak, hücum oyuncularnn hzlanmak için başladğ 
daha sonra iyi bir atş pozisyonu için yer değiştirdiği zamandr. Örneğin:  

 - Tüm oyuncular orta sahaya kadar kendi pozisyonlarnda çkarlar. Kaleci orta sahadaki 
oyun kurucuya uzun pas atar. Savunmann önünde ortaya doğru hareketlenen sol kanata pasn 
atp yer değiştirir. Ortaya gelen sol kanat sağ oyun kurucuya pas atar ve koşusuna devam eder. 
Sağ oyun kurucunun kaleye atş. 

 

Şekil 6. Kademeli pas hzl hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:213) 

 Kaleye yaklaşrken iyi organize olunursa hücuma avantaj sağlar ve savunmann takip 
etmesi de zorlaşr. Bu yüzden ekibin çok iyi organize olmas gerekir. 

k

k

k

Şekil 6. Kademeli pas hızlı hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:213)

Kaleye yaklaşırken iyi organize olunursa hücuma avantaj sağlar ve savunmanın takip etmesi de zorlaşır. Bu 
yüzden ekibin çok iyi organize olması gerekir.

Her ne kadar organize hızlı hücumlar grup biçiminde olsa da, katılan oyuncunun sayısı arttıkça takım çalış-
masına geçiş biçimini oluşturur.
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2.5 KALEDEN KALEYE GOL 
Bazı durumlarda kalecinin de gol atma şansı olabilir. Karşı takımın kalecisi, rakibin hızlı hücumunu kesmek 
amacıyla dengesiz ve zamansız öne çıkmış veya çıkıp çıkmamak arasında hareket ediyor ise kaleci bu du-
rumdan yararlanarak karşı kaleye gol atabilir. Bunu gerçekleştirebilmesi için iyi bir kale atış tekniğine ve kol 
kuvvetine gerek vardır. Kaleci topa sahip çıktığında veya dışarı çıkan topu kale sahasına aldığında ilk yapacağı 
iş, karşı takımın kalecisinin pozisyonunu ve hareketini kontrol etmek olmalıdır. Eğer kaleci kalesini terk etmiş 
veya terk etmekteyse geniş dayanma adımı alarak, sert ve karşı kalenin üst köşelerine isabet edecek atışla 
gol atmaya çalışır (SEVİM, 2010, sf:109).

Bu atış sırasında kaleci şunlara dikkat etmelidir:
1. Karşıt kaleci kaleden, dönemeyecek kadar uzakta olmalıdır.
2. Kaleye isabetli bir atış yapmalıdır.
3. Topa yeterli yükseklik ve hız vermelidir.

Eğer kaleci bu koşullardan birini yerine getiremez ise başarılı olamayacaktır (KAYMAZ, 1996, sf:94).

2.6 SANTRA PAS HIZLI HÜCUM
Rakip takımın golünden sonra kaleci çevikliğini kullanarak çok hızlı bir şekilde kalenin içindeki topu alıp orta 
yuvarlağa koşan arkadaşına ulaştırmalıdır. Genelde oyunu başlatacak oyuncu pivot yada oyun kuruculardan 
birisi olmalıdır. Pas orta mesafeli, isabetli ve çok sert olmamalıdır ki takım arkadaşı oyunu rahat bir şekilde 
başlatabilsin. Pasın isabetli olması, hızlı santra sonrası takımın yediği gole hemen cevap verebilme adına çok 
önemlidir. Bu tür goller karşı takımın motivasyonunu olumsuz etkiler.

2.7 KOMPLE HIZLI HÜCUM
İyi bir hücum organizasyonu, basit hızlı hücum veya kademeli hızlı hücum ile yapılamadığında, takımın komple 
hücum biçimi ortaya çıkar ve tüm oyuncular etkindir.

Bu durumda başlangıç avantajı ya da sayısal avantaj gerçekleştirilemese de, hücum takımının hala pozisyon 
avantajı vardır. Bu durum savunanın hala tam olarak yerlerini alamamalarından kaynaklanır. Savunma kendi 
yerlerine dönememişlerdir. Hücum neredeyse saniyeler içinde bitmelidir. Çünkü en ufak gecikmede savunma 
organize olabilir ve hücum sayısal üstünlüğünü kaybeder. Bu nedenle, disiplinli bir şekilde iki, üç ya da dört 
oyuncunun bireysel özelliklerine ihtiyaç vardır.

Hızlı hareketler, basit çapraz geçişlerle ve pozisyon değişiklikleri ile savunma hata yapmaya zorlanır ve hücum 
bu hataları değerlendirir.
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a) Savunma direncini kırmak için ikinci bir dalgaya başlamak lazımdır. Mesela, sol oyun kurucu kaleye 
doğru hızlı bir şekilde yaklaşarak savunmayı bozmaya çalışır. Sağ 1 ve 2 numaralı savunmalar birbirine 
yaklaşarak engellemeye çalışırken sol kanat bu durumdan yararlanır ve sol oyun kurucudan aldığı 
pasla atış yapar.

Şekil 7. Komple pas hızlı hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:214)

b) Pozisyon bulmak için üçüncü dalgaya başlanır. Örneğin, sağ kanat atış yapmaz ve 1-2 nolu savunmanın 
arasına doğru top sürüp iki savunmayı birbirine yaklaştırır. Sağ oyun kurucuya pasını verir ve sağ oyun 

kurucu hızlı bir şekilde içeriye dalıp atış yapar (MARCZİNKA, 2016, sf:214).

Şekil 8. Komple pas hızlı hücum (MARCZİNKA, 2016, sf:214)

Bu hücum biçimi doğrudan ya da dolaylı takımın hepsini kapsadığı genellikle organize bir şekilde sonuçlandığı 
için, hızlı hücum savunmadan komple hücum aşamasına geçişi oluşturur.

Hızlı hücum günümüz takımlarının oyun planlarından çıkarılmaması gereken bir silahtır.

İyi bir hızlı hücum, hızlı başlangıç, hızlı koşma, topu iyi kontrol, top sürme ve kale atışı gibi bazı temel yetenek-
leri gerçekleştirse de, maçlar sırasında kişilerin bireysel yeteneklerinden çok takımın performansı ve başarısı 

önemlidir. 
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Bunlar:
- Oyuncular hızlı ve dinamik bir oyun için topun olduğu yöne odaklı savunmaya alışırlar.
- Hızlı hücum fiziksel, teknik ve taktik olarak üçe ayrılır ve oyuncunun bireysel yeteneklerini daha da 

artırır.
- Fiziksel olarak kısa olan takımlar bile hızlı hücum ile başarılı olabilirler.
- Çabuk bir hücumla gol atmak hücumun merkezini yükseltirken savunmanın merkezini bozar.
- Hızlı hücuma hazır olmak savunmanın etkinliğini ve saldırganlığını artırır.
- Hızlı hücum için her zaman hazırlıklı olmak rakiplerini daha dikkatli ve tedirgin olmaya zorlar.
- Karşılıklı hücumların dinamik uygulanması ve başarılı bir şekilde sonuçlanması seyircinin bu oyunda 

çok zevk almasını sağlar. Hücumun teknik unsurlarına aşina olanın yanı sıra basit, genişletilmiş ya da 
komple hızlı hücumu uygulamak taktik ilgi gerektirir. Bu nedenle karşı takımın zayıf yönlerini, kuvvetli 
yönlerini dikkate almak önemlidir. Bunlar;

- Hücuma başlamak için topa sahip olmak gerekir. Bu yüzden savunma ile karşı hücuma geçmek için 
aktif ve saldırgan olmalılardır.

- Hızlı hücum çok önemlidir ve takımdaki tüm oyuncular tarafından denenir. Temel ilke şudur ki şut kale-
ye ortadan gelirse her iki kanatta harekete geçer. Ancak her hangi bir kanattan şut varsa karşı kanat 
oyuncusu hücuma koşar.

- Bazı oyuncular rakibin hücumunu beklemeden hücuma çıkmaya çalışırlar. Fakat avantaj yerine deza-
vantaj sağladığı için bu davranıştan vazgeçmelilerdir (MARCZİNKA, 2016, sf:215).

- Kalecinin rolü, özellikle hızlı hücum olasılığında başarı ona bağlı olduğundan çok önemlidir. Çoğu zaman 
kaleci topa sahip olduktan sonra çok çabuk basit hızlı hücum ile oyunu başlatır.

- Koşma yönü o oyuncunun başlama pozisyonuna, topun çalındığı yere ve rakibin ve takım arkadaşlarının 
pozisyonlarına bağlıdır. Mümkünse kanat pozisyonunda kenar çizgi üzerinde koşmak pratiktir. Çünkü 
saha tam olarak görülür ve rakip yana koşmaya zorlanır. Daha sonra orta sahayı geçince ortaya doğru 
gelip topu yakalamak için pozisyon alınır.      

- Hücum karşı kaleye yaklaşırken ilerlemesini yavaşlatan gereksiz hareketlerden kaçınmalıdır. Mümkün-
se kısa ve hızlı geçişlerle karşı kaleye yaklaşırken gol için doğru davranış uygulanmalıdır.

- Hücumun sonucu, karşı hücumun sonucunu belirler.
- Karşı kaleye yaklaşan oyuncu daima çevresini kontrol etmeli, eğer takım arkadaşlarında birisinin duru-

mu daha müsaitse pas atmalı, değilse kendisi atış kullanmalıdır.

Hızlı hücum rakipler tam olarak pozisyonlarını alana kadar sürer. Eğer savunma tam anlamıyla yerini aldıysa 
sete set oyun anlayışına dönülür (MARCZİNKA, 2016, sf:216).

Sete set oyuna dönüldüğünde ise artık daha sakin bir şekilde oyun kurulmalı, savunmada ve hızlı hücuma çı-
karken yapılan değişken organizasyonlarda kaybedilmiş enerjinin olduğu unutulmamalıdır. Orta oyun kurucu 
bu durumlarda en öneli oyuncudur. Onun sakin ve akıllı bir şekilde takımı yönlendirmesi oyunun sakinleşmesi 
ve organize bir hücum yapılabilmesi için çok önemlidir.

YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Bu çalışmaya 26 Kasım-12 Aralık 2018 tarihleri arasında, 14-18 yaş grubunda 14 sporcu ile Kastamonu Gençlik 
ve Spor kulübü 1. Lig Bayan hentbol takımı gönüllü olarak katılmışlardır. Antrenman içinde tek pas hızlı hü-
cum, santra pas hızlı hücum, kademeli pas hızlı hücum, kaleden kaleye gol ve komple hızlı hücum alıştırmaları 

yapılmıştır.
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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.

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

Bu çerçevede kalecinin hızlı hücumu başlatması ve hareketlerin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir 
aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

A. Tek pas hızlı hücum egzersizleri
     A01 Egzersizi

 

21 
 

  BULGULAR 

A. Tek pas hzl hücum egzersizleri 

     A01 Egzersizi 

 

ŞEKİL 9.A01 Egzersizi 

A01 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atan oyuncu karş 
sahaya sol oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşar. Karş sahann 11-12 metre civarnda 
kalecinin attğ tek pas alp kaleye atş yapar (ŞEKİL 9).    

 

k k

k k

ŞEKİL 9.A01 Egzersizi

A01 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardır. Kaleciye pas atan oyuncu karşı sahaya sol 
oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşar. Karşı sahanın 11-12 metre civarında kalecinin attığı tek pası alıp 
kaleye atış yapar (ŞEKİL 9).   
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  BULGULAR 

A. Tek pas hzl hücum egzersizleri 

     A01 Egzersizi 

 

ŞEKİL 9.A01 Egzersizi 

A01 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atan oyuncu karş 
sahaya sol oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşar. Karş sahann 11-12 metre civarnda 
kalecinin attğ tek pas alp kaleye atş yapar (ŞEKİL 9).    

 

k k

k k

ŞEKİL 10.A02 Egzersizi

A02 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardır. Kaleciye pas atıp sol oyun kurucu pozisyo-
nunda hızlı hücuma koşar. Aldığı tek pası karşı kaleciye atış yapmalı ve tek pas hızlı hücum yapan sporcuyu 
engellemeye çalışmalıdır  (ŞEKİL 10).  

22 
 

A02  Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atp sol oyun 
kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşar. Aldğ tek pas karş kaleciye atş yapmal ve tek pas 
hzl hücum yapan sporcuyu engellemeye çalşmaldr  (ŞEKİL 10).   

 

ŞEKİL 11.A03 Egzersizi 

A03  Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atp sol oyun 
kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşar. Aldğ pas kaleciye verip diğer sahaya hzl hücuma 
koşar ve kalecinin tek pas ile kaleye atş yapar (ŞEKİL 11).   

 

ŞEKİL 12.A04 Egzersizi 

k

kk

k

ŞEKİL 11.A03 Egzersizi

A03 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardır. Kaleciye pas atıp sol oyun kurucu pozisyo-

nunda hızlı hücuma koşar. Aldığı pası kaleciye verip diğer sahaya hızlı hücuma koşar ve kalecinin tek pası ile 

kaleye atış yapar (ŞEKİL 11).  
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22 
 

A02  Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atp sol oyun 
kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşar. Aldğ tek pas karş kaleciye atş yapmal ve tek pas 
hzl hücum yapan sporcuyu engellemeye çalşmaldr  (ŞEKİL 10).   

 

ŞEKİL 11.A03 Egzersizi 

A03  Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atp sol oyun 
kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşar. Aldğ pas kaleciye verip diğer sahaya hzl hücuma 
koşar ve kalecinin tek pas ile kaleye atş yapar (ŞEKİL 11).   

 

ŞEKİL 12.A04 Egzersizi 

k

kk

k

ŞEKİL 12.A04 Egzersizi

A04 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardır. Kaleciye pas atıp karşı sahanın sağ oyun ku-
rucu pozisyonuna doğru hızlı hücuma koşar. Orta sahayı geçince aldığı topu 9 metre’ye kadar sürer ve kaleye 
atış yapar  (ŞEKİL 12).  

23 
 

A04 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atp karş sahann 
sağ oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma koşar. Orta sahay geçince aldğ topu 9 
metre’ye kadar sürer ve kaleye atş yapar  (ŞEKİL 12).   

 

ŞEKİL 13.A05 Egzersizi 

A05 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. En öndeki oyuncu kaleciye pas 
atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma çkar. Kaleciden aldğ hzl hücum tek 
pasla blok üstü atş yapar (ŞEKİL 13).   

 

ŞEKİL 14.A06 Egzersizi 

k k

k k

ŞEKİL 13.A05 Egzersizi

A05 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardır. En öndeki oyuncu kaleciye pas atıp orta oyun 
kurucu pozisyonuna doğru hızlı hücuma çıkar. Kaleciden aldığı hızlı hücum tek pasla blok üstü atış yapar 
(ŞEKİL 13).  
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A04 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atp karş sahann 
sağ oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma koşar. Orta sahay geçince aldğ topu 9 
metre’ye kadar sürer ve kaleye atş yapar  (ŞEKİL 12).   

 

ŞEKİL 13.A05 Egzersizi 

A05 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. En öndeki oyuncu kaleciye pas 
atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma çkar. Kaleciden aldğ hzl hücum tek 
pasla blok üstü atş yapar (ŞEKİL 13).   

 

ŞEKİL 14.A06 Egzersizi 

k k

k k

ŞEKİL 14.A06 Egzersizi

A06 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardır. En öndeki oyuncu kaleciye pas atıp karşı saha-
ya orta oyun kurucu pozisyonuna doğru hızlı hücuma koşar. Kaleciden aldığı hızlı hücum tek pasla savunmaya 
aldatma yapıp kaleye atış yapar (ŞEKİL 14).  

B Kademeli pas hızlı hücum egzersizleri
B01 Egzersizi

24 
 

A06 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. En öndeki oyuncu kaleciye pas 
atp karş sahaya orta oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma koşar. Kaleciden aldğ hzl 
hücum tek pasla savunmaya aldatma yapp kaleye atş yapar (ŞEKİL 14).   

B Kademeli pas hzl hücum egzersizleri 

B01 Egzersizi 

 

ŞEKİL 15.B01 Egzersizi 

B01 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahaya yakn pas alp sol 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşan oyuncuya pas atar. Sol oyun kurucu atş yapar (ŞEKİL 15). 

kk

 

ŞEKİL 15.B01 Egzersizi

B01 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atıp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahaya yakın pas alıp sol oyun kurucu pozisyonuna 
doğru koşan oyuncuya pas atar. Sol oyun kurucu atış yapar (ŞEKİL 15).
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ŞEKİL 16.B02 Egzersizi 

B02 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahaya yakn kaleciden pas alan 
oyuncu, sol oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma koşan oyuncuya pas atar. Sol oyun 
kurucudan tekrar pas alan orta oyun kurucu kaleye atş yapar (ŞEKİL 16). 

 

ŞEKİL 17.B03 Egzersizi 

B03 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahaya yakn kaleciden pas alan 

k k

k k

ŞEKİL 16.B02 Egzersizi

B02 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atıp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahaya yakın kaleciden pas alan oyuncu, sol oyun kurucu pozis-
yonuna doğru hızlı hücuma koşan oyuncuya pas atar. Sol oyun kurucudan tekrar pas alan orta oyun kurucu 
kaleye atış yapar (ŞEKİL 16).

25 
 

 

ŞEKİL 16.B02 Egzersizi 

B02 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahaya yakn kaleciden pas alan 
oyuncu, sol oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma koşan oyuncuya pas atar. Sol oyun 
kurucudan tekrar pas alan orta oyun kurucu kaleye atş yapar (ŞEKİL 16). 

 

ŞEKİL 17.B03 Egzersizi 

B03 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahaya yakn kaleciden pas alan 

k k

k k

ŞEKİL 17.B03 Egzersizi

B03 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atıp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahaya yakın kaleciden pas alan oyuncu, sol oyun kurucu pozisyo-
nuna doğru hızlı hücuma koşan oyuncuya pas atar ve hemen pası geri alır. Orta oyun kurucu sol oyun kurucu 
çaprazı ve sol oyun kurucu kale atışı yapar (ŞEKİL 17).
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oyuncu, sol oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma koşan oyuncuya pas atar ve hemen 
pas geri alr. Orta oyun kurucu sol oyun kurucu çapraz ve sol oyun kurucu kale atş yapar 
(ŞEKİL 17). 

 

ŞEKİL 18.B04 Egzersizi 

B04 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahada pas alan oyuncu pas sol oyun 
kurucu pozisyonunda hzl hücuma çkan oyuncuya atar. Sol oyun kurucunun sağ oyun kurucu 
pozisyonunda hzl hücuma koşan oyuncuya düz pasyla sağ oyun kurucu kaleye atş yapar (ŞEKİL 
18). 

 

k k

k k

ŞEKİL 18.B04 Egzersizi

B04 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atıp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahada pası alan oyuncu pası sol oyun kurucu pozisyonunda hızlı 
hücuma çıkan oyuncuya atar. Sol oyun kurucunun sağ oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyun-
cuya düz pasıyla sağ oyun kurucu kaleye atış yapar (ŞEKİL 18).

26 
 

oyuncu, sol oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma koşan oyuncuya pas atar ve hemen 
pas geri alr. Orta oyun kurucu sol oyun kurucu çapraz ve sol oyun kurucu kale atş yapar 
(ŞEKİL 17). 

 

ŞEKİL 18.B04 Egzersizi 

B04 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Orta sahada pas alan oyuncu pas sol oyun 
kurucu pozisyonunda hzl hücuma çkan oyuncuya atar. Sol oyun kurucunun sağ oyun kurucu 
pozisyonunda hzl hücuma koşan oyuncuya düz pasyla sağ oyun kurucu kaleye atş yapar (ŞEKİL 
18). 

 

k k

k k

 

ŞEKİL 19.B05 Egzersizi

B05 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atıp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru hızlı hücuma koşar. Orta sahada kaleciden orta mesafeli pas alan Oyuncu 
aldığı pası sol oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyuncuya atar ve hemen geri aldığı topla sağ 
oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyuncu ile çapraz yapar. Sağ oyun kurucu kaleye atış yapar 
(ŞEKİL 19).
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ŞEKİL 19.B05 Egzersizi 

B05 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru hzl hücuma koşar. Orta sahada kaleciden orta 
mesafeli pas alan Oyuncu aldğ pas sol oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşan 
oyuncuya atar ve hemen geri aldğ topla sağ oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşan 
oyuncu ile çapraz yapar. Sağ oyun kurucu kaleye atş yapar (ŞEKİL 19). 

 

ŞEKİL 20.B06 Egzersizi 

B06 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahaya yakn pas alan 
oyuncu sol oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşan oyuncuya pas atar ve hemen geri alr. 
Pas alan orta oyun kurucu aldğ topla sağ oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma çkan 
oyuncu ile çapraz yapar. Çapraz sonras sağ oyun kurucunun sol oyun kurucuya pas ve sol oyun 
kurucunun kaleye atş  (ŞEKİL 20). 

kk

ŞEKİL 20.B06 Egzersizi

B06 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atıp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahaya yakın pas alan oyuncu sol oyun kurucu pozisyo-
nunda hızlı hücuma koşan oyuncuya pas atar ve hemen geri alır. Pası alan orta oyun kurucu aldığı topla sağ 
oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma çıkan oyuncu ile çapraz yapar. Çapraz sonrası sağ oyun kurucunun 
sol oyun kurucuya pası ve sol oyun kurucunun kaleye atışı  (ŞEKİL 20).

28 
 

 

ŞEKİL 21.B07 Egzersizi 

B07 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahada pas alan oyuncu sol 
oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma çkan oyuncu ile büyük çapraza başlar. Büyük çapraz 
sonras sol oyun kurucu pozisyonuna doğru yer değiştiren orta oyun kurucuya pas ve kaleye atş 
(ŞEKİL 21). 

 

ŞEKİL 22.B08 Egzersizi B08 Egzersizi: 

k k

kk

ŞEKİL 21.B07 Egzersizi

B07 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atıp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahada pas alan oyuncu sol oyun kurucu pozisyonunda 
hızlı hücuma çıkan oyuncu ile büyük çapraza başlar. Büyük çapraz sonrası sol oyun kurucu pozisyonuna doğru 
yer değiştiren orta oyun kurucuya pas ve kaleye atış (ŞEKİL 21).



147

Kalecinin Hızlı Hücumu BaşlatmasıKaleci – Hızlı Hücum 

HE
NT

BO
L

28 
 

 

ŞEKİL 21.B07 Egzersizi 

B07 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye 
pas atp orta oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahada pas alan oyuncu sol 
oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma çkan oyuncu ile büyük çapraza başlar. Büyük çapraz 
sonras sol oyun kurucu pozisyonuna doğru yer değiştiren orta oyun kurucuya pas ve kaleye atş 
(ŞEKİL 21). 

 

ŞEKİL 22.B08 Egzersizi B08 Egzersizi: 

k k

kk

ŞEKİL 22.B08 Egzersizi 

B08 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atıp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahada pas alan oyuncu sol oyun kurucu pozisyonunda 
hızlı hücuma çıkan oyuncuya pas atar. Geri aldığı topla sol oyun kurucu ile çapraz yapar. Sol oyun kurucuda sağ 
oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma çıkan oyuncu ile çapraz yapar ve sağ oyun kurucunun atışı (ŞEKİL 22).    

 

29 
 

Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pas atp orta 
oyun kurucu pozisyonuna doğru koşar. Kaleciden orta sahada pas alan oyuncu sol oyun kurucu 
pozisyonunda hzl hücuma çkan oyuncuya pas atar. Geri aldğ topla sol oyun kurucu ile çapraz 
yapar. Sol oyun kurucuda sağ oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma çkan oyuncu ile çapraz 
yapar ve sağ oyun kurucunun atş (ŞEKİL 22).     

 

ŞEKİL 23.B09 Egzersizi 

B09 Egzersizi: (2-1 hücum savunma). Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top 
olan Sağ oyun kurucu top sürerek kaleye yaklaşp kaleciye pas verir ve karşdaki grubun arkasna 
geçer. Kaleci sol oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşan oyuncuya orta mesafeli pas 
atar. Pas alan oyuncu top sürerken orta sahada bulunan oyuncuda dubalarn yanna pivot 
pozisyonuna koşar. Belirlenen alanda 2 ye 1 hücum savunma oynanr (ŞEKİL 23). 

k k

ŞEKİL 23.B09 Egzersizi

B09 Egzersizi: (2-1 hücum savunma). Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan Sağ oyun 
kurucu top sürerek kaleye yaklaşıp kaleciye pas verir ve karşıdaki grubun arkasına geçer. Kaleci sol oyun ku-
rucu pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyuncuya orta mesafeli pas atar. Pası alan oyuncu top sürerken orta 
sahada bulunan oyuncuda dubaların yanına pivot pozisyonuna koşar. Belirlenen alanda 2 ye 1 hücum savunma 
oynanır (ŞEKİL 23).
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ŞEKİL 24.B10 Egzersizi 

B10 Egzersizi: (2-1 hücum savunma). Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top 
olan Sağ oyun kurucu top sürerek kaleye yaklaşp kaleciye pas verir ve karşdaki grubun arkasna 
geçer. Kaleci sol oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşan oyuncuya orta mesafeli pas 
atar. Pas alan oyuncu top sürerken orta sahada bulunan oyuncuda kanat pozisyonuna koşar. 
Belirlenen alanda 2 ye 1 hücum savunma oynanr (ŞEKİL 24). 

C Kaleden kaleye gol 

C01 Egzersizleri 

 

k k

k k

ŞEKİL 24.B10 Egzersizi

B10 Egzersizi: (2-1 hücum savunma). Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan Sağ oyun 
kurucu top sürerek kaleye yaklaşıp kaleciye pas verir ve karşıdaki grubun arkasına geçer. Kaleci sol oyun 
kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyuncuya orta mesafeli pas atar. Pası alan oyuncu top sürerken 
orta sahada bulunan oyuncuda kanat pozisyonuna koşar. Belirlenen alanda 2 ye 1 hücum savunma oynanır 
(ŞEKİL 24).

C Kaleden kaleye gol
C01 Egzersizleri

 

30 
 

 

ŞEKİL 24.B10 Egzersizi 

B10 Egzersizi: (2-1 hücum savunma). Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top 
olan Sağ oyun kurucu top sürerek kaleye yaklaşp kaleciye pas verir ve karşdaki grubun arkasna 
geçer. Kaleci sol oyun kurucu pozisyonunda hzl hücuma koşan oyuncuya orta mesafeli pas 
atar. Pas alan oyuncu top sürerken orta sahada bulunan oyuncuda kanat pozisyonuna koşar. 
Belirlenen alanda 2 ye 1 hücum savunma oynanr (ŞEKİL 24). 

C Kaleden kaleye gol 

C01 Egzersizleri 

 

k k

k k

ŞEKİL 25.C01 Egzersizi
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C01 Egzersizi: İki kalede de birer tane kaleci var. Kalecilerin birisi 9 metre üzerinde savunma için bekler. Diğeri 
ise kale sahası içerisinde elinde top vardır. Elinde top olan kaleci karşı kaleye atış yaparken 9 metre üzerinde 
duran kaleci atışı savunmaya çalışır. (ŞEKİL 25).

 

31 
 

ŞEKİL 25.C01 Egzersizi 

C01 Egzersizi: İki kalede de birer tane kaleci var. Kalecilerin birisi 9 metre üzerinde savunma için 
bekler. Diğeri ise kale sahas içerisinde elinde top vardr. Elinde top olan kaleci karş kaleye atş 
yaparken 9 metre üzerinde duran kaleci atş savunmaya çalşr. (ŞEKİL 25). 

 

ŞEKİL 26.C02 Egzersizi  

C02 Egzersizi: Kaleci kalenin ortasnda temel duruş pozisyonunda bekler. Antrenörün komutu ile 
kale sahas içerisinde değişik yerlerdeki toplarla karş kaleye atş yapar. Her atştan sonra kalenin 
ortasna gelip temel duruş pozisyonunu alr ve komutla tekrar atş yapar. (ŞEKİL 26). 

 

k

k

ŞEKİL 26.C02 Egzersizi 

C02 Egzersizi: Kaleci kalenin ortasında temel duruş pozisyonunda bekler. Antrenörün komutu ile kale sahası 

içerisinde değişik yerlerdeki toplarla karşı kaleye atış yapar. Her atıştan sonra kalenin ortasına gelip temel 

duruş pozisyonunu alır ve komutla tekrar atış yapar. (ŞEKİL 26).

31 
 

ŞEKİL 25.C01 Egzersizi 

C01 Egzersizi: İki kalede de birer tane kaleci var. Kalecilerin birisi 9 metre üzerinde savunma için 
bekler. Diğeri ise kale sahas içerisinde elinde top vardr. Elinde top olan kaleci karş kaleye atş 
yaparken 9 metre üzerinde duran kaleci atş savunmaya çalşr. (ŞEKİL 25). 

 

ŞEKİL 26.C02 Egzersizi  

C02 Egzersizi: Kaleci kalenin ortasnda temel duruş pozisyonunda bekler. Antrenörün komutu ile 
kale sahas içerisinde değişik yerlerdeki toplarla karş kaleye atş yapar. Her atştan sonra kalenin 
ortasna gelip temel duruş pozisyonunu alr ve komutla tekrar atş yapar. (ŞEKİL 26). 

 

k

k

ŞEKİL 27.C03 Egzersizi
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C03 Egzersizi: 9 metre çizgisi üzerinde duran ve ellerinde top olan oyuncular sırayla kaleye atış yaparlar. Ka-
leci her savunduğu atış sonrasında 6 metre çizgisi içerisinde bulunan toplardan birisini alıp karşı kaleye atış 
yapar (ŞEKİL 27). 

32 
 

ŞEKİL 27.C03 Egzersizi 

C03 Egzersizi: 9 metre çizgisi üzerinde duran ve ellerinde top olan oyuncular srayla kaleye atş 
yaparlar. Kaleci her savunduğu atş sonrasnda 6 metre çizgisi içerisinde bulunan toplardan 
birisini alp karş kaleye atş yapar (ŞEKİL 27).  

 

ŞEKİL 28.C04 Egzersizi 

C04  Egzersizi: Kaleci temel duruş pozisyonunda hazr bekler. Antrenörün komutu ile kalenin 
arkasndan dolaşp diğer taraftaki 6 metre çizgisi içerisinde bulunan toplardan birisini alp karş 
kaleye atş yapar. Her atş sonras kalenin ortasna gelip temel duruş pozisyonunu gösterir. Tüm 
toplar bitene kadar devam eder (ŞEKİL 28). 

k

ŞEKİL 28.C04 Egzersizi

C04 Egzersizi: Kaleci temel duruş pozisyonunda hazır bekler. Antrenörün komutu ile kalenin arkasından do-
laşıp diğer taraftaki 6 metre çizgisi içerisinde bulunan toplardan birisini alıp karşı kaleye atış yapar. Her atış 
sonrası kalenin ortasına gelip temel duruş pozisyonunu gösterir. Tüm toplar bitene kadar devam eder (ŞEKİL 
28).

33 
 

 

ŞEKİL 29.C05 Egzersizi 

C05 Egzersizi: 7 metre çizgisindeki oyuncu kaleciye 7 metre atş yapar. 7 metre atşn savunan 
kaleci çok hzl dönüp 6 metre çizgisi üzerinde değişik yerlerde duran toplardan birisini alp karş 
kaleye atş yapar. Kaleci her atş sonras kalenin ortasna gelip temel duruş pozisyonunu gösterir 
ve alştrmay tekrarlar (ŞEKİL 29). 

 

ŞEKİL 30.C06 Egzersizi 

C06 Egzersizi: 5 adet top şekildeki gibi kalenin sol tarafna 6 metreye yakn bir şekilde dizilir. 6-
15 metre arasna 4 eşit aralkl duba yerleştirilir. Kaleci dubalarn önünde temel duruş 

k

k

ŞEKİL 29.C05 Egzersizi
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C05 Egzersizi: 7 metre çizgisindeki oyuncu kaleciye 7 metre atışı yapar. 7 metre atışını savunan kaleci çok hızlı 
dönüp 6 metre çizgisi üzerinde değişik yerlerde duran toplardan birisini alıp karşı kaleye atış yapar. Kaleci 
her atış sonrası kalenin ortasına gelip temel duruş pozisyonunu gösterir ve alıştırmayı tekrarlar (ŞEKİL 29).

 

33 
 

 

ŞEKİL 29.C05 Egzersizi 

C05 Egzersizi: 7 metre çizgisindeki oyuncu kaleciye 7 metre atş yapar. 7 metre atşn savunan 
kaleci çok hzl dönüp 6 metre çizgisi üzerinde değişik yerlerde duran toplardan birisini alp karş 
kaleye atş yapar. Kaleci her atş sonras kalenin ortasna gelip temel duruş pozisyonunu gösterir 
ve alştrmay tekrarlar (ŞEKİL 29). 

 

ŞEKİL 30.C06 Egzersizi 

C06 Egzersizi: 5 adet top şekildeki gibi kalenin sol tarafna 6 metreye yakn bir şekilde dizilir. 6-
15 metre arasna 4 eşit aralkl duba yerleştirilir. Kaleci dubalarn önünde temel duruş 

k

k

ŞEKİL 30.C06 Egzersizi

C06 Egzersizi: 5 adet top şekildeki gibi kalenin sol tarafına 6 metreye yakın bir şekilde dizilir. 6-15 metre ara-
sına 4 eşit aralıklı duba yerleştirilir. Kaleci dubaların önünde temel duruş pozisyonunda hazır bekler. Antre-
nörün komutu ile dubaların arasından slalom yaparak çok hızlı bir şekilde geçer ve geriye dönüp, bir top alıp 
karşı kaleye atış yapar. Kaleci her atış sonrası dubaların önüne gelip temel duruş pozisyonunu gösterir. Bütün 
toplar bitene kadar hareketleri tekrarlar (ŞEKİL 30).     
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D Santra pas hızlı hücum egzersizleri
D01 Egzersizi

34 
 

pozisyonunda hazr bekler. Antrenörün komutu ile dubalarn arasndan slalom yaparak çok hzl 
bir şekilde geçer ve geriye dönüp, bir top alp karş kaleye atş yapar. Kaleci her atş sonras 
dubalarn önüne gelip temel duruş pozisyonunu gösterir. Bütün toplar bitene kadar hareketleri 
tekrarlar (ŞEKİL 30).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Santra pas hzl hücum egzersizleri 

D01 Egzersizi 

 

ŞEKİL 31.D01 Egzersizi 

D01 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardr. Kaleciye pas atan oyuncu orta 
sahaya sol oyun kurucu pozisyonunda hzl santra için koşar. Kaleci orta sahadaki kaleciye hzl 

ŞEKİL 31.D01 Egzersizi

D01 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardır. Kaleciye pas atan oyuncu orta sahaya sol oyun 
kurucu pozisyonunda hızlı santra için koşar. Kaleci orta sahadaki kaleciye hızlı santra için pas atar. Orta saha-
da topu alan kaleci orta sahaya koşan oyuncuya, antrenör’ün başlama komutu ile pas atar. Sol oyun kurucu 
Kaleciden aldığı pasla top sürerek karşı kaleye yaklaşıp atış yapar (ŞEKİL 31).  

ŞEKİL 32.D02 Egzersizi 
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D02 Egzersizi: Şekildeki gibi dizilen her oyuncuda bir top vardır. Kaleciye pas atan oyuncu karşı sahaya sol 
oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşar. Kaleci orta sahadaki kaleciye pas atar. Koşan oyuncu antre-
nör’ün başlama komutu ile pası alır. Top sürerek kaleye giden oyuncu 9 metre’den kaleciye pas atıp bu kez 
karşı sahaya hızlı hücuma koşar. Kaleci topu yine ortadaki kaleciye pas atar. Karşı sahaya hızlı hücuma koşan 
oyuncu, kaleciden antrenör’ün komutu ile pası alıp top sürer ve kaleye atış yapar (ŞEKİL 32).  

ŞEKİL 33.D03 Egzersizi

D03 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pası atar ve 
sol oyun kurucu pozisyonunda hızlı santra için orta sahaya koşar. Bu arada sağ oyun kurucu pozisyonundaki 
oyuncuda hızlı santra için düz koşu yapar. Kaleci topu orta sahadaki kaleciye atar. Kaleci antrenörün komutu 
ile sağ oyun kurucuya pas atar. Sağ oyun kurucunun sol oyun kurucuya düz pası ve sol oyun kurucunun kaleye 
atışı (ŞEKİL 33). 

ŞEKİL 34.D04 Egzersizi
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D04 Egzersizi: Şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pası atar ve sol oyun 
kurucu pozisyonunda hızlı santra için orta sahaya koşar. Kaleci topu orta sahadaki kaleciye atar. Kaleci ant-
renörün komutu ile sağ oyun kurucu pozisyonunda hızlı santra için orta sahaya koşan oyuncuya pas atar. Sağ 
oyun kurucu aldığı pası sol oyun kurucuya verir ve hemen geri alır. Sağ oyun kurucunun atışı (ŞEKİL 34).   

ŞEKİL 35.D05 Egzersizi

D05 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pası atar. Sol 
ve sağ oyun kurucu pozisyonunda olan oyuncular çapraz koşu ile hızlı santra için orta sahaya koşarlar. Kaleci 
antrenörün komutu ile çapraz koşuyla sol oyun kurucu pozisyonuna gelen oyuncuya pas atar. Oyuncunun 
tekrar sağ oyun kurucuya pası. Sağ oyun kurucunun kaleye atışı (ŞEKİL 35).  

ŞEKİL 36.D06 Egzersizi
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D06 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pası atar. Sol 
ve sağ oyun kurucu pozisyonunda olan oyuncular çapraz koşu ile hızlı santra için orta sahaya koşarlar. Kaleci 
antrenör’ün komutu ile çapraz koşuyla sol oyun kurucu pozisyonuna gelen oyuncuya pas atar. Top sürerek 9 
metre’ye doğru gelen oyuncu sağ oyun kurucu pozisyonuna gelen oyuncu ile çapraz yapar. Sağ oyun kurucu-
nun kaleye atışı (ŞEKİL 36). 

ŞEKİL 37.D07 Egzersizi

D07 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pası atar ve 
orta oyun kurucu pozisyonunda hızlı santra için orta sahaya koşar. Kaleci orta sahadaki kaleciye pas atar. 
Kaleci antrenörün komutu ile orta sahaya hızlı santra için koşan oyun kurucuya pas atar. Orta oyun kurucu 
aldığı topu sağ oyun kurucu pozisyonunda hızlı santra için orta sahaya koşan oyuncuya pas atar. Sağ oyun 
kurucunun sol oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyuncuya düz pası ve sol oyun kurucunun ka-
leye atışı  (ŞEKİL 37).

ŞEKİL 38.D08 Egzersizi
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D08 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Elinde top olan oyuncu kaleciye pası atar ve 
orta oyun kurucu pozisyonunda hızlı santra için orta sahaya koşar. Kaleci orta sahadaki kaleciye pas atar. 
Kaleci antrenörün komutu ile orta sahaya hızlı santra için koşan oyun kurucuya pas atar. Orta oyun kurucu 
Sağ oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyuncuya pas atar ve hemen geriye alır.  Orta oyun kurucu 
sol oyun kurucu pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyuncu ile çapraz yapar. Sol oyun kurucunun kaleye atışı 
(ŞEKİL 38).

E Komple hızlı hücum gol egzersizleri
E01 Egzersizleri

ŞEKİL 39.E01 Egzersizi

E01 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Her oyuncunun elinde top vardır. En önde olan 
sağ kanat pozisyonundaki oyuncu kaleciye pas atıp orta sahaya koşar. Kaleci orta sahaya koşan oyuncuya 
orta mesafe pas atar. Topu alan oyuncu 9 metre’ye kadar top sürer ve kaleye atış yapar. Aynı çalışma sol 
kanattan devam eder. Atış yapan oyuncu karşı grubun arkasına geçer (ŞEKİL 39).

ŞEKİL 40.E02 Egzersizi
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E02 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Her oyuncunun elinde bir top vardır. En önde 
olan sol kanat pozisyonundaki oyuncu kaleciye pas atıp orta sahaya koşar. Kaleci orta sahaya koşan oyuncuya 
orta mesafe pas atar. Pası alan oyuncu karşıda 9 metreye doğru koşan sol oyun kurucuya pas atar. Sol oyun 
kurucunun kaleye atışı. Sol kanat pozisyonundan hızlı hücuma çıkan oyuncu sol oyun kurucuların arkasına 
geçer. Atış yapan oyuncu 1 numara savunma olur. 1 numaralı savunma 2 numaralı savunma olur.3 numaralı 
savunma ise sol kanattaki hücum oyuncularının arkasına geçer (ŞEKİL 40).

 

40 
 

E01 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Her oyuncunun elinde top vardr. 
En önde olan sağ kanat pozisyonundaki oyuncu kaleciye pas atp orta sahaya koşar. Kaleci orta 
sahaya koşan oyuncuya orta mesafe pas atar. Topu alan oyuncu 9 metre’ye kadar top sürer ve 
kaleye atş yapar. Ayn çalşma sol kanattan devam eder. Atş yapan oyuncu karş grubun 
arkasna geçer (ŞEKİL 39). 

 

ŞEKİL 40.E02 Egzersizi 

E02 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Her oyuncunun elinde bir top 
vardr. En önde olan sol kanat pozisyonundaki oyuncu kaleciye pas atp orta sahaya koşar. Kaleci 
orta sahaya koşan oyuncuya orta mesafe pas atar. Pas alan oyuncu karşda 9 metreye doğru 
koşan sol oyun kurucuya pas atar. Sol oyun kurucunun kaleye atş. Sol kanat pozisyonundan 
hzl hücuma çkan oyuncu sol oyun kurucularn arkasna geçer. Atş yapan oyuncu 1 numara 
savunma olur. 1 numaral savunma 2 numaral savunma olur.3 numaral savunma ise sol 
kanattaki hücum oyuncularnn arkasna geçer (ŞEKİL 40). 

 

k k

ŞEKİL 41.E03 Egzersizi

E03 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Her oyuncunun elinde bir top vardır. Önce sol 
kanat pozisyonundaki oyuncu kaleciye pas atar ve sol oyun kurucu pozisyonuna doğru hızlı hücuma koşar. 
Kaleciden orta sahada pası alan sol kanat topu sürerken, sağ kanat pozisyonundaki oyuncu ise topu kaleciye 
atar ve sağ oyun kurucu pozisyonuna koşar. Kaleciden orta mesafeli pası tekrar alan sağ kanat topu 9 metre 
çizgisine doğru bombeli bir şekilde atar. Önce topu süren oyuncu topu tutup kale atışı yapar. Sonra bombeli 
bir şekilde topu atan oyuncu topu tutup kale atışı yapar (ŞEKİL 41).

 

41 
 

ŞEKİL 41.E03 Egzersizi 

E03 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Her oyuncunun elinde bir top 
vardr. Önce sol kanat pozisyonundaki oyuncu kaleciye pas atar ve sol oyun kurucu pozisyonuna 
doğru hzl hücuma koşar. Kaleciden orta sahada pas alan sol kanat topu sürerken, sağ kanat 
pozisyonundaki oyuncu ise topu kaleciye atar ve sağ oyun kurucu pozisyonuna koşar. Kaleciden 
orta mesafeli pas tekrar alan sağ kanat topu 9 metre çizgisine doğru bombeli bir şekilde atar. 
Önce topu süren oyuncu topu tutup kale atş yapar. Sonra bombeli bir şekilde topu atan 
oyuncu topu tutup kale atş yapar (ŞEKİL 41). 

 

ŞEKİL 42.E04 Egzersizi 

E04  Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Orta sahaya yakn iki tane 
savunma oyuncusu vardr. Kaleci ilk pas orta oyun kurucuya atar. Orta oyun kurucu sol oyun 
kurucuya pas atar ve yön değiştirerek kanat pozisyonuna giderken, sol kanat orta oyun kurucu 
pozisyonuna doğru yer değiştirir. Sol oyun kurucu sol kanata giden oyuncuya pas atar. Sol 
kanata giden oyuncu sol kanattan orta oyun kurucu pozisyonuna giden oyuncuya pas atar ve 
hemen pas geri alr. Düz koşu yapan sol oyun kurucuya pas atar. Sol oyun kurucunun atş (1. 
alştrma). Oyuncular iki kalede sol oyun kurucu, sol kanat, orta oyun kurucu pozisyonlarnda 
yerleşirler. Orta sahann birkaç metre ilerisinde iki savunma oyuncusu var. Kaleci pas orta oyun 
kurucuya atar. Orta oyun kurucu düz koşu yapan sol kanata pas atar ve hemen geri alr. Pas 
orta oyun kurucuya atp hemen orta oyun kurucu pozisyonuna doğru yer değiştirirken orta oyun 
kurucu topu sürerek iki savunmay birbirine çekip düz koşuya devam eden sol kanata pas atar ve 
savunmann yanndan geçip hemen geri alr. Orta oyun kurucuya pas atp 9 metre’ye 
yaklaşrken pas alp kale atş yapar (2. alştrma) (ŞEKİL 42). Bu iki alştrmada oyuncularn pas 
alp verirken ve yer değiştirirken iyi organize olmalar lazmdr. 

k k

ŞEKİL 42.E04 Egzersizi
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E04 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Orta sahaya yakın iki tane savunma oyuncusu 
vardır. Kaleci ilk pası orta oyun kurucuya atar. Orta oyun kurucu sol oyun kurucuya pas atar ve yön değiştire-
rek kanat pozisyonuna giderken, sol kanat orta oyun kurucu pozisyonuna doğru yer değiştirir. Sol oyun kurucu 
sol kanata giden oyuncuya pas atar. Sol kanata giden oyuncu sol kanattan orta oyun kurucu pozisyonuna 
giden oyuncuya pas atar ve hemen pası geri alır. Düz koşu yapan sol oyun kurucuya pas atar. Sol oyun kuru-
cunun atışı (1. alıştırma). Oyuncular iki kalede sol oyun kurucu, sol kanat, orta oyun kurucu pozisyonlarında 
yerleşirler. Orta sahanın birkaç metre ilerisinde iki savunma oyuncusu var. Kaleci pası orta oyun kurucuya 
atar. Orta oyun kurucu düz koşu yapan sol kanata pası atar ve hemen geri alır. Pası orta oyun kurucuya atıp 
hemen orta oyun kurucu pozisyonuna doğru yer değiştirirken orta oyun kurucu topu sürerek iki savunmayı 
birbirine çekip düz koşuya devam eden sol kanata pas atar ve savunmanın yanından geçip hemen geri alır. 
Orta oyun kurucuya pası atıp 9 metre’ye yaklaşırken pası alıp kale atışı yapar (2. alıştırma) (ŞEKİL 42). Bu iki 

alıştırmada oyuncuların pas alıp verirken ve yer değiştirirken iyi organize olmaları lazımdır.

ŞEKİL 43.E05 Egzersizi

E05 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Orta sahaya yakın 1 savunma oyuncusu vardır. 
Kaleci ilk pas sol kanata atar. Sol kanat sol oyun kurucuya pas atar. Sol kanat pas sonrası düz koşu yaparken 
yön değiştirerek ortaya doğru gelirken sol oyun kurucudan pası alır ve orta sahaya yakın savunmanın önünde 
çapraz yaparlar. Çapraz sonrası sol oyun kurucu pozisyonuna geçen oyuncu düz koşuya başlayan sol kanata 
pas atar. Sol kanatın sol oyun kurucu pozisyonunda düz koşu yapan oyuncuya pası ve kale atışı (1. alıştırma) 
Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Orta sahanın ilerisinde bir savunma oyuncusu vardır. Kaleci 
ilk pas sol kanata atar. Sol kanat sol oyun kurucuya pas atar. Attığı pası orta sahaya yakın tekrar geri alıp 
hemen sol oyun kurucuya geri atar. Orta sahanın ilerisindeki savunmanın önünde çapraz yaparlar. Çapraz 
sonrası hemen topu düz koşuya başlayan sol kanata pas. Sol kanatın sol oyun kurucu pozisyonunda düz koşu 
yapan oyuncuya pası ve kale atışı (2. alıştırma) (ŞEKİL 43). Bu iki alıştırmada oyuncuların pas alıp verirken ve 
yer değiştirirken iyi organize olmaları lazımdır.
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 ŞEKİL 44.E06 Egzersizi

E06 Egzersizi: Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Kaleci sol kanat pozisyonunda hızlı hücuma ko-
şan oyuncuya pas atar. Topu tutarak sürmeye başlayan sol kanat sağ taraftaki 1 -2 nolu savunmaların üstüne 
gider. 1-2 nolu savunma oyuncularını birbirlerine yaklaştırıp sol oyun kurucuya pas verir. Sol oyun kurucuda 
2-3 nolu savunmaların arasına doğru gider ve onları birbirine yaklaştırır. Sol oyun kurucunun düz koşu yapan 
orta oyun kurucuya pası ve kaleye atış (1. Alıştırma). Oyuncular şekildeki gibi eşit bir şekilde dizilirler. Kaleci 
sol kanat pozisyonunda hızlı hücuma koşan oyuncuya pas atar. Topu tutarak sürmeye başlayan sol kanat sağ 
taraftaki 1 -2 nolu savunmaların üstüne gider. 1-2 nolu savunma oyuncularını birbirlerine yaklaştırıp sol oyun 
kurucuya pas verir. Savunmaların arasındaki boşluktan yararlanan sol oyun kurucunun düz dalması ve kaleye 
atışı (2. alıştırma) (ŞEKİL 44).
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüz hentbolunda takımlar, genellikle sete set hücumdan daha çok hızlı hücum organizasyonlarına önem 
vermekte ve çoğunlukla bu tarz oyun anlayışını benimsemektedirler. Akıllı, agresif, yardımlaşmalı savunma ve 
topa sahip olunduktan sonra çok hızlı düşünerek başlatılan hızlı hücum aksiyonlarının, skor üretmenin en hızlı 
şekli olduğu savunulur. Kalecinin hızlı hücumu başlatırken vereceği doğru kararların, rakip takıma psikolojik 
üstünlük sağlamak için en kısa yol olduğu düşünülmektedir.

Kalecinin hızlı hücumu nasıl, ne kadar sürede ve doğru davranışları sergileyerek başlatıp başlatmadığı çok 
önemlidir. Hızlı hücumu başlatırken kendi takım arkadaşları ve rakip takım sporcularını çok iyi gözlemleyebil-
melidir. İyi bir gözlem yapan kaleci tek pasla mı, kademeli pasla mı, komple hızlı hücumla mı yoksa kaleden ka-
leye atışla mı oyunu başlatacak en doğru kararı verebilir. Aynı zamanda kendi kalesinde gol gördüğünde, topu 
en kısa zamanda ve en doğru açı ile orta sahaya santra pas hızlı hücum için göndermesi de çok önemlidir. 

Hızlı hücum kurgusuna uygun sporcularla çalışmak çok önemlidir. Özellikle temel teknik ve taktik öğrenim-
lerini küçük yaşlarda iyi bir şekilde almış olan sporcular, günümüz hentbolunda çok büyük yer kaplayan hızlı 
hücum organizasyonlarını uygulayan takımlarda rahatlıkla çalışabilirler. Tabi ki aynı zamanda hızlı hücum 
oyun taktiklerini benimsemiş ve çalıştırdığı takımlarda oyunu hızlı oynatmayı seven bir antrenör içinde bu tarz 
sporcularla çalışmak büyük haz verir.

Bunun için öncelikle antrenörle sporcu kimyasının mutlaka uyması ve aynı oyun sistemini seviyor olmaları 
mutlak şarttır. Bu şartların sağlandığı takımlarda istenilen bütün organizasyonlar rahatlıkla uygulanabilir.
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Hentbolda Hızlı Hücuma Çıkış (Koridorlar – Bölgeler- Tek Pas- Kombine Hızlı Hücum)

ÖZET 

Günümüz hentbolunda yerleşik hücumda gol bulmaya çalışırken, sizi rahatlatacak skor üstünlüğünü elde 
etmek için de özellikle rakibi savunmaya yerleşmeden yakalama mantığı ile topu rakip kaleye en çabuk şe-
kilde taşımaya çalışmak son derece akıllıca bir strateji olacaktır. Bu çalışmanın amacı bu stratejinin yani hızlı 
hücumun gerçekleşmesine yardımcı olacak temel doğruların uygulanmasına, müsabakadaki etkisinin üst 
noktalara taşınmasına, sonuca giderken en doğru hareketin seçilmesine katkı sağlamaktır. Araştırma grubu 
18-32 yaş gurubu 14 erkek hentbolcudan oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenman öncesinde 
bilgilendirilmiş onay formu doldurtularak alınmıştır. Hentbolda hızlı hücumun uygulanması ve geliştirilmesi 
amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında yakalanan uygun pozisyonların değerlendirilmesi adına ba-
sitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına dönük bir aksiyon araştırmasıdır. 
Hızlı hücuma yönelik kaleciden tek pas ile iki veya daha fazla oyuncuyla rakip sahaya yapılacak hücum organi-
zasyonlarına yönelik toplam 24 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Hızlı hücum 
(tek pas hızlı hücum, koordineli hızlı hücum) hentbol oyunun içindeki temel prensiplerden olup müsabakayı 
kazanmak adına sonucu etkileyen önemli parametrelerden biridir. Müsabakada maksimum fayda elde ede-
bilmek adına oyuncuların topu oyuna çabuk sokma, uygun durumdaki oyuncuyla topu hemen buluşturma ve 
doğru atış seçeneği gibi alışkanlık ve becerilerinin geliştirilmesi temel amaç olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hızlı Hücum, Basit Hızlı Hücum, Kombine Hızlı Hücum, Hentbol

Starting Fast Break in Team Handball (Corridors-Zones-Basic Fast Break-Combined 
Fast Break)

ABSTRACT

In today’s team handball, it is a very smart strategy to attack fast enough to catch the opponents off-guard 
especially before they establish their defense, as it provides the score advantage to comfort your players 
during set-to-set offense. The purpose of this study was to implement the fundamentals required to perform 
this strategy (fast break), to optimize its effect during the match, and to make contribution to choosing the 
right movement towards the result. The sample group consisted of 14 male handball players in the age group 
of 18 and 32 years. The informed consent form was obtained from the players participating in the exercises 
before the training sessions. This study, aiming to implement and improve fast break in team handball, was 
an action research for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to evaluate 
suitable positions during the game. A total of 24 exercises intended for a fast break offense made with a 
single pass of the goalkeeper and 2 or more players were theoretically explained and presented visually. Fast 
break (simple fast break, coordinated fast break) is one of the basic principles of team handball, and among 
important principles influencing the result to win the match. In order to obtain maximum benefit during the 
match, the players should have the main objective of improving their skills and habits, such as rapid initiation 
of the play, finding and quickly getting the ball to the player in appropriate position, and choosing the right 
moment to shoot the ball to the goal.

Keywords: Fast Break, Basic Fast Break, Combined Fast Break, Team Handball.
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GİRİŞ
Sporda her ne kadar sosyal yönleri önemli olsa da kaçınılmaz bir gerçek kazanmak olgusudur. Bu yüzden 
tüm çalışmalar hazırlıklar kazanmak üzerinedir. Hentbolda kazanmak için iyi savunma yapmaya çalışmakla 
birlikte gol bulmalısınız. Yerleşik hücumda gol bulmaya çalışırken sizi rahatlatacak skor üstünlüğünü elde et-
mek içinde özellikle rakibi savunmaya yerleşmeden yakalama mantığı ile topu rakip kaleye en çabuk şekilde 
taşımaya çalışmak son derece akıllıca bir strateji olacaktır. Hızlı hücum rakibin topu size hücum yaparken 
tercih ettiği hücum biçiminin sonucuna göre şekillendireceğiniz karşı tepkiniz olarak değerlendirilebilir. Bu 
tanım yapılırken günümüz hentbolundaki oyunun kurallarının hızlı hücum kombinasyonlarına uygunlaştırıl-
ması etkili olmuştur. Çünkü artık golden sonra bile hızlı hücum yapılabilmektedir. Günümüz hentbolunda hızlı 
oyun ve bunun gol ile sonuçlanması kazanmak adına önemli bir katkı sağlamakla birlikte maç içinde rakibin 
motivasyonu üzerinde de önemli tahribat yapabilmektedir. Bu yüzden hentbolun her kategorisinde hızlı oyun 
ve hızlı hücum konusu ciddiye alınmalı ve bu konu üzerinde çalışmalar titizlikle yapılmalıdır. Kalecinin bu 
konuda önemli bir faktör olduğu gerçeği yadsınamaz fakat özellikle rakibin kale atışı yapmadan kaybettiği 
toplarla da topa en yakın saha oyuncusu aracılığıyla da hızlı hücum başlamalıdır. 

1.HIZLI HÜCUM NEDİR?
Hızlı hücum, hentbolun hücumdaki en etkin ve tehlikeli silahıdır. Yapılan araştırmalara göre atılan tüm gollerin 
yaklaşık üçte biri hızlı hücum sonrası olmaktadır. Bu nedenle hızlı hücum çalışmaları antrenmanlarımızın 
vazgeçilmez bir parçası olmalıdır (SEVİM, 1997, sf:192).

Hızlı hücum genel olarak ikiye ayrılır:
a. Tek pas hızlı hücum: Kapılan bir top sonrası, kaleciden ya da eş oyuncudan alınan pas sonrası uygula-

nan hızlı hücum türüdür.
b. Kombine (gelişmiş) hızlı hücum: Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücumdur. 

Amaç, tek pas ya da organizeli hızlı hücum yoluyla karşı takımı bir fazla ile yakalayarak gol olanağı yaratmaktır 
(SEVİM, 1997, sf:192).

1.1. Hızlı Hücum Oyununun Temel İlkeleri

Tablo 1. Hızlı Hücum İlkeleri (SEVİM, 2007)
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1.1.1. Hızlı Hücumun Uygulandığı Durumlar
Hızlı hücum şu durumlarda uygulanır:

a. Topun kapılması (pas arası),
b. Topun çelinmesi,
c. Kalecinin topu çok kısa sürede kontrol etmesi,
d. Rakibin herhangi bir teknik hatası sonrası (SEVİM, 1997, sf:192).

1.1.2. Hızlı Hücum Oyununda Dikkat Edilecek İlkeler
Hızlı hücum uygulanırken şu ilkelere dikkat etmeliyiz:

1. Telaşlı değil, hızlı ve organizeli hızlı hücum uygulamalıyız.
2. Hızlı hücumda oyuncuların yaratıcılığına yer ve önem vermeliyiz.
3. Kalecinin hızlı hücum başlatma çalışmalarına antrenmanlarda çok yer vermeliyiz.
4. 1. kademe hızlı hücuma koşan oyuncular öncelikle dış koridorları doldurmalıdır.
5. Hızlı hücuma koşan oyuncular birbiriyle bağlantıyı koparmamalıdır.
6. Hızlı hücumun her safhasında pas yolu açılmaya çalışılmalıdır.
7. Topun kazanıldığı hissedilmeden hızlı hücuma erken koşulmamalıdır.
8. Gereksiz yere top sürülmemelidir.
9. Hızlı ve emniyetli pas, rizikolu pastan daima iyidir.
10. Savunma sistemine ve kendi oyuncularımızın özelliklerine göre hızlı hücum anlayışı geliştirilmelidir (SE-

VİM, 1997, sf:193).

1.1.3. Hızlı Hücum Stratejisi
Başarılı bir hızlı hücum stratejisi aşağıdaki tablo gibi olmalıdır;   

Tablo 2. Hızlı Hücum Stratejisi (SEVİM, 2007)
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1.1.4. Hızlı Hücumda Başarıyı Etkileyen Faktörler 
Bir hızlı hücumda başarılı olma şansı şu faktörlere bağlıdır; 

1. Koşu hızı ve koşu yönleri,
2. Verilen pasların tam isabetle yerini bulması,
3. Topun her pozisyonda sağlam şekilde tutulabilmesi,
4. Topun pozisyonun gereklerine uygun olarak iyi kullanılması,
5. Toplu ya da topsuz olarak boş alanlardan yararlanmak ve kaleye doğru yönelirken daha büyük bir açı 

elde etmeye çalışma,
6. Topla yapılan tüm hareketlerin en yüksek sürat ve en kısa zaman dilimi içinde uygulanması,
7. Pozisyona uygun doğru ve etkili bir atış türünün seçilmesi (ÇELİKSOY ve SALMAN, 2017, sf: 82).

1.1.5 Hızlı Hücum Anlayışının Temel İlkeleri
Hızlı hücum 4 ana bölümden oluşur:

1. Topun kazanılması: Hızlı hücumun en önemli bölümüdür. Top zamanında kaleci tarafından oyuna sokul-
mazsa ya da kısa sürede kontrol edilmezse hızlı hücum için pas açmalıdır.

2. Pas yolu açılması: Örneğin, kaleci topu kontrol altına aldığında iki uygulama şansı vardır.
a) İlk koşan 1. kademedeki oyuncuya uzun tek pas,
b) İkinci kademedeki oyuncuya kısa pas. 

3. Topun ön sahaya taşınması ve sahaya yayılma: Mümkün olduğu kadar kısa sürede gol ortamı yarat-
maktır. Orta sahanın aşılması tek pasla ya da organize olarak gerçekleşir. 

4. Sonuçlandırma: Bu bölümde 1:0, 2:1, 3:2, 4:3 ya da eşit sayıda gol atma şansı aranır (SEVİM, 1997, sf:193).

1.2. Koridorlar – Bölgeler
Hızlı hücum uygularken saha 3 koridora ayrılır (Şekil 1). Hızlı hücuma ilk koşan grup birinci kademeyi oluşturur. 
Birinci kademeyi oluşturan oyuncular genellikle kanat veya ön savunma oyuncularıdır (Şekil 2 ve 3). İkinci 
kademeyi ise diğer oyuncular oluşturur (Şekil 4) (SEVİM, 1997, sf:193).

Şekil 1. Hızlı hücumda koridorlar (SEVİM, 1997, sf: 194)
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Bölgeler ve 6:0 Savunmadan Çıkış

Şekil 2. 6:0 Savunmadan hızlı hücuma çıkış (SEVİM, 1997, sf: 195)

Bölgeler ve 3:2:1 Savunmadan Çıkış

Şekil 3. 3:2.1 Savunmadan hızlı hücuma çıkış (SEVİM, 1997, sf: 195)



171

Hızlı Hücuma ÇıkışKaleci – Hızlı Hücum 

HE
NT

BO
L

Hızlı Hücumda Oyuncuların Koşu Yolları

Şekil 4. Savunmadan oyuncuların hızlı hücuma çıkış yolları (SEVİM, 2007)

1.3. Tek Pas Hızlı Hücum
Henüz organize olmamış savunmaya karşı, kalecinin veya bir saha oyuncusunun pasıyla uygulanan hücumdur. 
Kaleci veya bir saha oyuncusu tarafından hızlı hücum için koşan oyuncuya pas aktarılır ve kale sahasına yakın 
yerde kale atışı uygulanır (Şekil 5).

 Hızlı hücumda tek pas uygulaması genellikle kaleciler tarafından gerçekleştirilir. Kaleciler topa sahip oldukları 
andan itibaren rakip kaleye doğru koşmakta olan takım arkadaşlarını çok hızlı bir şekilde gözlemlemeli, anlık 
ve doğru bir karar vererek saliseler içerisinde belirlemelidir (ÇELIKSOY, 2017, sf: 82). 

Bir takımın oyuncuları, hızlı hücumu gerçekleştirebilmek için topun rakip takımın kontrolünden çıktıktan veya 
topun kendi takımın kontrolüne geçtikten sonra en kısa zamanda savunma durumundan hücum durumuna 
geçmelidirler. En etkili hücum çeşidi olan hızlı hücum gol atma olasılığı varsa mutlaka denenmelidir. Hızlı 
hücum golü, rakip saha oyuncular ve kaleci üzerinde olumsuz bir psikolojik etki-bozgun-yaratırken, gol atan 
takım üzerinde güven, hırs ve coşku oluşturur (SEVİM, 1997, sf: 173).
Tek pas hızlı hücumun başarısı aşağıdaki kriterler bağlıdır.

1. Koşu yolu-koşu hızı.
2. Güvenli ve uygun pasın yerini bulması.
3. Topun kontrolü veya uygun pozisyonda tutulması.
4. Topun kurallara uygun olarak kullanılması-sürülmesi ve kale atışı (SEVİM, 1997, sf:173). 
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Şekil 5. Kaleciden ve oyuncudan tek pas hızlı hücum çalışması (SEVİM, 2007)

1.4. Koordineli Hızlı Hücum
Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücumdur. Organize olmamış savunmaya karşı iki veya daha 
fazla hücum oyuncusu ile yapılan hızlı hücumdur. Bir iki paslaşmadan sonra kale atışı ile sonuçlandırılır (Şekil 
6), (SEVİM, 1997, sf: 174).

Çoğu kez, hücumda kanatlar rakibin kendi sahasına çekilmiş olacağından oynama olanağı bulamayabilir. Bu 
durumda kanatlar arkadan gelen (ikinci kademe) oyuncular tarafından desteklenir. Savunmanın aşılması için 
kısa paslaşmaya olanak verecek şekilde kanat oyuncularını desteklerler. Buna gelişmiş hızlı hücum denir. Bu 
tarz bir hızlı hücumun sonunda geniş saha oyuncularına kale atışı olanağı sağlanmış olunur. Ya da kale sahası 
çizgisine yakın bir oyuncuya aktarılan bir pasla onun uygun düşen bir atışı uygulamasına olanak verirler. Ko-
ordineli hızlı hücuma bütün oyuncular katılabilirler. (SEVİM, 1997, sf: 174).

Gelişmiş hızlı hücum çoğunlukla önceden tanımlanan hızlı hücum formasyonuna bağlı olarak gerçekleştirilir. 
Gelişmiş hızlı hücum organizasyonunun son aşaması hızla rakip alana geçmiş bulunan ve uzak atış becerileri 
yüksek olan oyun kurucuların takım hücumuna katkı sağlamaya çalışmasıyla gerçekleşir. Bu tip oyunculara ilk 
iki aşamada yer alan hücum oyuncuları tarafından koşu yollarına uygun pas verilmesi durumunda çok başarılı 
kale atışı yaptıkları sıklıkla görülebilir. Ya da bu oyuncuların savunma oyuncularını kendi üzerlerine doğru çe-
kerek topun oynanmakta olduğu alanın aksi yöndeki boş pozisyonda bulunan oyunculara hızlıca pas vermeleri 
sonrasında, takım arkadaşlarının oldukça uygun pozisyonda atış yapmasına olanak tanır (SEVİM, 1997, sf: 174).

Gelişmiş hızlı hücuma bütün oyuncular katılabilir. Bu istenen ve arzu edilen bir durumdur. Çünkü hücum oyun-
cuları yüzü rakip kaleye doğru dönük çok hızlı bir şekilde koşmakta iken aceleyle savunmaya dönmeye çalı-
şan savunma oyuncuları ister istemez yüzlerini hücum oyuncularına dönmek ve ondan bir an önce görerek 
engellemek zorundadırlar. Bu koşu şekli savunma oyuncuları için oldukça dezavantajlı bir durum sayılabilir. 
Bu nedenle çok iyi koşan ve sert şut atma becerisine sahip oyun kurucularında ikinci dalga içerisinde hızlı 
hücuma katılmaları takım taktiği açısından mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. Antrenörlerin hentbolda 
hızlı hücumun vazgeçilmez unsurunun “hızlı karar verme” olduğu bilinciyle hareket ederek, küçük yaşlardan 
itibaren hızlı hücumla ilgili uygun şartları antrenmanlarda oluşturarak tüm oyuncuların, yaratıcılık ve sezgiye 
dayalı oyun okuma becerilerini geliştirilmesi konusuna özel önem vermeleri gerekmektedir. (ÇELİKSOY, 2017, 
sf: 83).
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Şekil 6. Koordineli hızlı hücum çalışması (SEVİM, 2007)

YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Hentbolda hızlı hücumun geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, A takım düzeyinde, 18-32 yaş aralığında, 
14 erkek hentbolcu ile çalışılmıştır. Antrenmanlar spor salonunda gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılardan egzersizler öncesinde “Bilgilendirilmiş 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 ÇUKURÇAYIR, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede hentbolda hızlı hücumun geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.
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BULGULAR
A01–06 Hızlı Hücuma Hazırlık Çalışmaları

A 01

Amaç Hızlı hücum çalışmasına oyuncuların ve kalecinin hazırlanması.

Anahtar Noktalar Rakip sahaya hızlı bir biçimde güvenli paslaşarak topu geçirmek. Ka-
leciler topu oyuna en güvenli ve hızlı biçimde sokmalı.

Açıklama Takım iki kişi eş olacak şekilde her iki kale önünde ikiye ayrılır. Tek 
topla çalışılır. İki oyuncu savunmadan çıkarken kaleciden aldıkları top 
ile paslaşarak rakip sahaya geçerler. Burada karşı kaleye yaklaşınca 
kaleciye pas verirler ve çalışma bu şekilde devam eder.
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A 02

Amaç Hızlı hücum çalışmasına oyuncuların hazırlanması savunmaya dönüş 
alışkanlığının kazandırılması.

Anahtar Noktalar Rakip sahaya hızlı bir biçimde güvenli paslaşarak topu geçirmek. Sa-
vunmaya çok çabuk dönmek ve rakibi takip etmek.  Kaleciler topu 
oyuna en güvenli ve hızlı biçimde sokmalı.

Açıklama Takım iki kişi eş olacak şekilde her iki kale önünde ikiye ayrılır. Tek 
topla çalışılır. İki oyuncu savunmadan çıkarken kaleciden aldıkları top 
ile paslaşarak rakip sahaya geçerler. Burada karşı kaleye yaklaşınca 
savunma pozisyonunda bekleyen oyunculara pas verirler ve orta çiz-
giye kadar hücuma çıkan oyuncular takip edildikten sonra oyuncular 
orta çizgiden en hızlı biçimde geriye koşarlar. Çalışma bu şekilde de-
vam eder.
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A 03

Amaç Hızlı hücum çalışmasına oyuncuların ve kalecinin hazırlanması.

Anahtar noktalar Oyuncuların kazanılan topu eğer hızlı hücum yoksa kaleciden yakın 

mesafeden de alabilmelidir.   Oyuncular şayet ön tarafta kendi ta-

kımından kimse yoksa en doğru kararı verip topu sürerek sonuca 

gitmeye çalışmalıdırlar.

Açıklama Takım ikiye bölünerek sahanın köşelerine yerleştirilir. Dokuz metre 

çizgisinde işaretler konulur. Tek topla çalışılır. Oyuncular kaleciden 

orta sahaya yakın aldıkları topu sürerek rakip sahaya geçer, kaleye 

yaklaşınca kaleciye pas verirler. Kaleci aldığı topla köşede bekleyen 

oyuncuya aynı şekilde pası aktarır ve çalışma bu şekilde devam eder.
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Amaç Hızlı hücum çalışmasına oyuncuların ve kalecinin hazırlanması.

Anahtar noktalar Oyuncular rakibin kaybettiği top sonrası (özellikle kanat ve ön savun-

ma oyuncuları) yarı sahayı topsuz en hızlı biçimde geçmeli, geçtikten 

sonrada kaleciden gelecek pasa odaklanmalıdır.

Açıklama Takım ikiye bölünerek sahanın köşelerine yerleştirilir. Dokuz metre 

çizgisinde işaretler konulur. Tek topla çalışılır. Oyuncular hızlı hücu-

ma çıkar gibi rakip sahaya geçer, kaleciden aldıkları hızlı hücum pa-

sını top sürmeden kaleciye pas verirler. Kaleci aldığı topla köşede 

bekleyen oyuncuya aynı şekilde hızlı hücum pasını aktarır ve çalışma 

bu şekilde devam eder.
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A 05

Amaç Hızlı hücum çalışmasına oyuncuların ve kalecinin hazırlanması.

Anahtar noktalar Oyuncular hücuma çıkmaktaki istek ve çabukluğu savunmaya döner-

ken de göstermelidirler.

Açıklama Takım ikiye bölünerek sahanın köşelerine yerleştirilir. Dokuz metre 

çizgisinde işaretler konulur. Tek topla çalışılır. Oyuncular kaleciden 

orta sahaya yakın aldıkları topu sürerek rakip sahaya geçer, kaleciye 

pas verdikten sonra hızlı hücuma çıkan rakip oyuncuyu tam saha 

takip ederler. Çalışma bu şekilde her iki kalede devam eder.
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Amaç Hızlı hücum çalışmasına oyuncuların ve kalecinin hazırlanması.

Anahtar noktalar Oyuncular hücuma çıkmaktaki istek ve çabukluğu savunmaya döner-
ken de göstermelidirler

Açıklama Oyuncular hızlı hücuma çıkar gibi rakip sahaya geçer, kaleciden al-
dıkları hızlı hücum pasını top sürmeden kaleciye pas verdikten sonra 
hızlı hücuma çıkan rakip oyuncuyu tam saha takip ederler. Çalışma 
bu şekilde her iki kalede devam eder.
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B01–06 Tek Pas Hızlı Hücum Çalışmaları

B 01

Amaç Tek pas hızlı hücum çalışması

Anahtar noktalar Oyuncuların kazanılan topu eğer tek pas hızlı hücum yoksa kaleciden 
yakın mesafeden de alabilmelidir.   Oyuncular şayet ön tarafta kendi 
takımından kimse yoksa en doğru kararı verip topu sürerek sonuca 
gitmeye çalışmalıdırlar. Bitirme noktasında da en doğru atış biçimini 
seçmelidirler.

Açıklama Oyuncular köşelerde olacak şekilde ikiye ayrılır. Tek top. Oyuncu 
kaleciden orta çizgiyi geçmeden aldığı topu sürerek rakip 9 metre 
çizgisine kadar gider ve kale atışı yapar.  Kaleci hızlı hareket ederek 
aldığı topu aynı şekilde köşeden çıkan oyuncuya orta sahayı geçme-
den atar. Çalışma bu şekilde devam eder.
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Amaç Tek pas hızlı hücum çalışması

Anahtar noktalar Oyuncular rakibin kaybettiği top sonrası (özellikle kanat ve ön savun-
ma oyuncuları) yarı sahayı topsuz en hızlı biçimde geçmeli, geçtikten 
sonrada kaleciden gelecek pasa odaklanmalıdır. Bitirme noktasında 
da en doğru atış biçimini seçmelidirler.

Açıklama Oyuncular köşelerde olacak şekilde ikiye ayrılır. Tek top. Oyuncu ka-
leciden hızlı hücuma çıkarak aldığı topla kale atışı yapar.  Kaleci hızlı 
hareket ederek aldığı topu aynı şekilde köşeden çıkan oyuncuya orta 
sahayı geçmeden atar. Çalışma bu şekilde devam eder.



182

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

B 03

Amaç Tek pas hızlı hücum çalışması

Anahtar noktalar Oyuncular rakibin kaybettiği top sonrası (özellikle kanat ve ön savun-
ma oyuncuları) yarı sahayı topsuz en hızlı biçimde geçmeli, geçtikten 
sonrada kaleciden gelecek pasa odaklanmalıdır. Bitirme noktasında 
da en doğru atış biçimini seçmelidirler.

Açıklama Oyuncular sağ ve sol kanat savunması pozisyonlarında olacak şekilde 
ikiye ayrılır. Her oyuncuda tek top. Oyuncu kaleciden hızlı hücuma 
çıkarak aldığı topla kale atışı yapar.  İki kaleci aynı anda hızlı hücuma 
pas atar. Çalışma bu şekilde devam eder.
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Amaç Tek pas hızlı hücumda oyuncunun takip edilmesiyle hem kaleci için 
hem de oyuncular için maç atmosferi yakalamaya çalışmak.

Anahtar noktalar Kalecinin pas sırasında geriye koşan savunma oyuncusunu hesapla-
ması gerekir. Buna göre pasın şiddetini ve yüksekliğini ayarlamalıdır. 

Açıklama İki kişilik guruplar oluşturulur. Köşeye yerleşirler. İki kişi tek top. Bir 
oyuncu hücum diğeri savunma. Belli bir aralıkta duran oyunculardan 
öndeki hızlı hücuma çıkarken savunma tam saha takip ederek hızlı 
hücum pasını kesmeye çalışır. Hücum oyuncusu topu alırsa kale atışı 
yapar.
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B 05

Amaç Savunmadan top kaparak hızlı hücum çalışması.

Anahtar noktalar

Açıklama Oyuncular tek çalışacak şekilde savunma pozisyonunda yerleşir. İki 
hücum oyuncusu sürekli pas yapacak şekilde seçilir. Tek top. İki hü-
cum oyuncusu 9 metre çizgisi üzerinde 6 metre çizgisine paralel pas 
yapar. Savunma oyuncusu uygun anda pas arasına çıkıp kaptığı topla 
dripling yaparak karşı kaleye hızlı bir şekilde yönlenir ve atışını yapar.
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Amaç Kombine hızlı hücuma hazırlık ve kalecinin dönen toplarda çabuk bir 
biçimde hızlı hücumu düşünmesini sağlamak. 

Anahtar noktalar İkişerli guruplar oluşturulur. İki kişide tek top. Guruplar sırası geldikçe 
6 metre çizgisine yerleştirilir. 

Açıklama İki oyuncu kaleciden aldıkları topla paslaşarak rakip sahaya hızlı 
bir biçimde geçerler. Çapraz geçiş sonrası kale atışı yapılır. Atışı 
yapmayan oyuncu dönüp hızlı hücuma çıkar. Kaleci çabuk davranarak 
kaptığı topu hızlı hücuma pas olarak atar.
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C01–10 Kombine Hızlı Hücum Çalışmaları

C 01

Amaç
Kalecinin tek pası atamadığı zamanlarda en müsait oyuncuyla hız-
lı oyunu başlatmasını sağlamak ve rakip sahada hücumu kombine 
etmek.

Anahtar noktalar İkişerli guruplar. Oyuncular köşelere yerleşir. İki kişi tek top.

Açıklama İkişerli guruplar. Oyuncular köşelere yerleşir.  İki kişi tek top. Oyun-
culardan biri hızlı hücuma çıkar. Diğer oyuncu kanat bölgesinden 
yükselerek kaleciden aldığı topu koşan oyuncuya atar. Topu hücum 
bölgesinde alan oyuncu yükleme yaparak geriden gelen oyuncuya 
pası tekrar atar ve topu alan oyuncuda kale atışını gerçekleştirir. 
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Amaç
Kalecinin tek pası atamadığı zamanlarda en müsait oyuncuyla hız-
lı oyunu başlatmasını sağlamak ve rakip sahada hücumu kombine 
etmek.

Anahtar noktalar

Açıklama İkişerli guruplar. Oyuncular köşelere yerleşir. İki kişi tek top. Oyuncu-
lardan biri hızlı hücuma çıkar. Diğer oyuncu kanat bölgesinden yük-
selerek kaleciden aldığı topu koşan oyuncuya atar. Topu hücum böl-
gesinde alan oyuncu yükleme yaparak geriden gelen oyuncuya pası 
tekrar atar ve hızlı bir şekilde çapraz geçiş için hareketlenir. Çapraz 
geçiş sonrası topu alan oyuncu kale atışını gerçekleştirir.
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C 03

Amaç Kombine hızlı hücumda pas bağlantılarını güçlendirmek ve çeşitli 
varyasyonları uygulayarak hücum gücünü arttırmak. 

Anahtar noktalar

Açıklama Oyuncular sol veya sağ kanat, sol veya sağ oyun kurucu ve orta oyun 
kurucu dizilişiyle hücuma çıkar. Üç kişi tek top.  Kaleci sol veya sağ 
oyun kurucuya hızlı hücum pasını atar. Pası alan oyun kurucu topu 
kanat oyuncusuna geçirir kanat oyuncusu yüklemeyi başlatır. Orta-
dan gelen oyuncu kale atışını gerçekleştirir.
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Amaç Kombine hızlı hücumda pas bağlantılarını güçlendirmek ve çeşitli 
varyasyonları uygulayarak hücum gücünü arttırmak. 

Anahtar noktalar

Açıklama Oyuncular sol veya sağ kanat, sol veya sağ oyun kurucu ve orta oyun 
kurucu dizilişiyle hücuma çıkar. Üç kişi tek top. Kaleci sol veya sağ 
kanat oyuncusuna hızlı hücum pasını atar. Pası alan kanat oyuncusu 
topu geriden gelen orta oyun kurucuya atar. Orta oyun kurucu yük-
lemeyi başlatır. Kanat atışı ile çalışma sonlanır.
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C 05

Amaç Kombine hızlı hücumda pas bağlantılarını güçlendirmek ve çeşitli 
varyasyonları uygulayarak hücum gücünü arttırmak. 

Anahtar noktalar

Açıklama Oyuncular sol veya sağ kanat, sol veya sağ oyun kurucu ve orta oyun 
kurucu dizilişiyle hücuma çıkar. Üç kişi tek top. Kaleci sol veya sağ 
kanat oyuncusuna hızlı hücum pasını atar. Pası alan kanat oyuncusu 
topu geriden gelen orta oyun kurucuya atar. Orta oyun kurucu yükle-
meyi başlatır. Orta oyun kurucudan gelen yükleme pası sonrası kanat 
oyuncusu yükselerek orta oyun kurucudan pası alan oyun kurucuyla 
çapraz geçiş yapar. Kanat oyuncusunun oyun kurucu pozisyonundan 
yaptığı kale atışı ile çalışma sonlanır. 
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Amaç Savunmadan top kaparak hızlı hücum çalışması.

Anahtar noktalar

Açıklama Oyuncular ikişerli eş şekilde savunma pozisyonunda yerleşir. İki hü-
cum oyuncusu sürekli pas yapacak şekilde seçilir. Tek top. İki hücum 
oyuncusu 9 metre çizgisi üzerinde 6 metre çizgisine paralel pas ya-
par. Savunma oyuncuları karşılarındaki hücum oyuncusuna gerekli 
savunma davranışlarını göstererek çalışırlar. Antrenörün işaretiyle 
top savunma oyuncularına atılır ve paslaşarak hücuma çıkarlar. Uy-
gun oyuncu kale atışını yapar ve çalışma tamamlanır.
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C 07

Amaç Kombine hızlı hücumda pas bağlantılarını güçlendirmek ve çeşitli 
varyasyonları uygulayarak hücum gücünü arttırmak. 

Anahtar noktalar Savunmadan kapılan veya kalecinin sahip olduğu toptan sonra tek 
pas hızlı hücum yoksa en uygun oyuncuyla hücum başlamalıdır. Sa-
vunmaya dönen rakip oyuncular tam yerleşmeden ve dengesiz bir 
biçimde yakalanmalıdır. 

Açıklama Oyuncular sol, orta ve sağ oyun kurucu pozisyonlarında üçerli eş ola-
rak hızlı hücuma çıkar. Orta çizgi üzerine gelindiğinde büyük çapraz 
oynayarak hızlı bir biçimde kale atışı kullanırlar. 
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Amaç Kombine hızlı hücumda pas bağlantılarını güçlendirmek ve çeşitli 
varyasyonları uygulayarak hücum gücünü arttırmak. 

Anahtar noktalar Savunmadan kapılan veya kalecinin sahip olduğu toptan sonra tek 
pas hızlı hücum yoksa en uygun oyuncuyla hücum başlamalıdır. Sa-
vunmaya dönen rakip oyuncular tam yerleşmeden ve dengesiz bir 
biçimde yakalanmalıdır. 

Açıklama Oyuncular sol, orta ve sağ oyun kurucu pozisyonlarında üçerli eş ola-
rak hızlı hücuma çıkar. Orta çizgi üzerine gelindiğinde büyük çapraz 
oynanır, top oyun kurucuya geldiğinde tekrar yüklemeyi ters yöne 
yaparak topu hızlı bir biçimde pozisyon bulunması amacıyla arkadaş-
larına aktarır ve pozisyon kale atışı ile noktalanır.
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C 09

Amaç
Kombine hızlı hücumda pas bağlantılarını güçlendirmek ve çeşitli 
varyasyonları uygulayarak hücum gücünü arttırmak. Kalecilerin topu 
oyuna çabuk sokma alışkanlığını edinmelerini sağlamak.

Anahtar noktalar Savunmadan kapılan veya kalecinin sahip olduğu toptan sonra tek 
pas hızlı hücum yoksa en uygun oyuncuyla hücum başlamalıdır. Sa-
vunmaya dönen rakip oyuncular tam yerleşmeden ve dengesiz bir 
biçimde yakalanmalıdır. 

Açıklama Oyuncular sol, orta ve sağ oyun kurucu pozisyonlarında üçerli eş 
olarak hızlı hücuma çıkar. Orta çizgi üzerine gelindiğinde seçilen bir 
hücum varyasyonu uygulanır ve kale atışı yapılır. Kale atışı yapmayan 
diğer iki oyuncu diğer kaleye hücuma başlar. Kaleciden gelen topla 
hızla paslaşan oyuncular uygun pozisyonda kale atışı yapılır. En son 
aşamada atış yapmayan oyuncu tek pas hızlı hücuma çıkar kale atışı 
ile çalışma sonlanır.
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Amaç Kombine hızlı hücumda pas bağlantılarını güçlendirmek ve çeşitli 
varyasyonları uygulayarak hücum gücünü arttırmak. 

Anahtar noktalar Savunmadan kapılan toptan sonra tek pas hızlı hücum yoksa en uy-
gun oyuncuyla hücum başlamalıdır. Savunmaya dönen rakip oyuncu-
lar tam yerleşmeden ve dengesiz bir biçimde yakalanmalıdır. 

Açıklama Oyuncular sol, orta ve sağ oyun kurucu pozisyonlarında üçerli eş ola-
rak hızlı hücuma çıkar. Her oyuncuda top. Orta oyun kurucu topu 
rakip sahada bekleyen antrenöre atar. Orta oyun kurucu her iki ta-
rafa pas yaparak rakip sahaya geçerler.  Çapraz geçiş sonrası ilk 
kale atışı, orta oyun kurucunun düz dalmaya pası ile ikinci kale atışı 
son olarak da antrenörden aldığı topla orta oyun kurucu kale atışını 
yapar.
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D01–02 Koordineli Hızlı Hücum Çalışmaları Ve Koridorlar

D 01

Amaç Hızlı hücuma çıkışta oyuncuların kullanacakları koridorları ve bölge-
leri düzenlemek. 

Anahtar noktalar Savunmadan kapılan toptan sonra tek pas hızlı hücum yoksa en uy-
gun oyuncuyla hücum başlamalıdır. Savunmaya dönen rakip oyuncu-
lar tam yerleşmeden ve dengesiz bir biçimde yakalanmalıdır. Bunun 
için hücuma çıkan oyuncuların en uygun pozisyonu yakalamak adına 
kendi koridorlarında koşmaları gerekir.

Açıklama Oyuncular tercih edilen savunma dizilişine göre savunmada bulunur. 
Antrenörün işareti ile önceden belirlenen koşu yollarına göre hücu-
ma çıkarlar. Çalışma topsuz yapılır.
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Amaç
Hızlı hücuma çıkışta oyuncuların kullanacakları koridorları ve böl-
geleri düzenlemek.  Takım halinde organize hızlı hücum alışkanlığını 
kazandırmak.

Anahtar noktalar Mümkün olduğu kadar hızlı hareket ederken doğru ve güvenli pas 
tercihleri ve en uygun kale atışı.

Açıklama Oyuncular tercih edilen savunma dizilişine göre savunmada bulunur. 
Kaleci iki top bulundurur. Antrenörün işareti ile belirlenen koşu yolla-
rına göre önce kanat oyuncuları ve pivot tek pas hızlı hücuma çıkar. 
Atış sonrası hücumdaki pozisyonlarına yerleşip arkadan ikinci topu 
getiren oyun kurucuları beklerler. Uygun hücum organizasyonu son-
rası kale atışı ile çalışma noktalanır.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Hızlı hücum, hentbolun hücumdaki en etkin ve tehlikeli silahıdır. Yapılan araştırmalara göre atılan tüm gollerin 
yaklaşık üçte biri hızlı hücum sonrası olmaktadır. Bu nedenle hızlı hücum çalışmaları antrenmanlarımızın 
vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Amaç, tek pas ya da organizeli hızlı hücum yoluyla karşı takımı bir fazla ile 
yakalayarak gol olanağı yaratmaktır (SEVİM, 1997, sf:192).

Bu çalışmada, hentbolda hızlı hücum oyununu geliştirmek ve pekiştirmek için, tek pas hızlı hücum, oyuncuların 
hızlı hücuma çıkışı ve gelişmiş hızlı hücum taktiklerinin kuramsal olarak aktarılması ve uygulamalarının 
yapılması amaçlanmıştır. 

Hızlı hücumun rakibin hücumunun başarılı ya da başarısız bir şekilde sonlanmasıyla başladığı düşünülürse, 
oyuncuların ilk olarak topu oyuna vakit kaybetmeden sokması gerekecektir. Genellikle kaleye atılan toplardan 
sonra hızlı hücumun başlayacağı düşünüldüğünde, bu konuda en çok iş doğal olarak kalecilere düşmektedir. 
Bu nedenle antrenörlerin, kalecileri bu konuda hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyi çalıştırılmaları gerek-
mektedir. Aynı derecede rakibin hücumda topu kaleye atamadan yaptıkları teknik hatalarından sonra kazanı-
lan topların da saha oyuncuları tarafından en hızlı ve doğru biçimde kullanılması önemlidir. 

En etkili hücum çeşidi olan hızlı hücum gol atma olasılığı varsa mutlaka denenmelidir. Hızlı hücum golü, rakip 
saha oyuncuları ve kaleci üzerinde olumsuz bir psikolojik etki-bozgun-yaratırken, gol atan takım üzerinde 
güven, hırs ve coşku oluşturur (SEVİM, 1997, sf: 173).

Bu nedenle antrenmanlarda özellikle kalecilerin hızlı hücum başlatma konusunda becerilerinin ve alışkanlık-
larının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yoğunlukla yapılmalıdır. Saha oyuncularının da bu konuda yaratıcı-
lıklarını, doğru pas veya atış seçeneklerini en kısa zamanda seçebilmelerine yardımcı olacak egzersizler yine 
antrenmanlarda yer verilmesi gereken önemli çalışmalardır. 

Antrenmanlarda gelişmiş hızlı hücuma yönelik çalışmalara önem verilmelidir. Bu çalışmalar yapılırken, oyun-
cuların oluşacak her türlü beklenmedik duruma karşı doğru pası vermelerine, doğru koşuları yapmalarına en 
uygun atış veya uygun oyuncuya topu aktarma seçimlerine destek olacak her türlü uyarı verilmelidir.  

Antrenörlerin hentbolda hızlı hücumun vazgeçilmez unsurunun “hızlı karar verme” olduğu bilinciyle hareket 
ederek, küçük yaşlardan itibaren hızlı hücumla ilgili uygun şartları antrenmanlarda oluşturarak tüm oyun-
cuların, yaratıcılık ve sezgiye dayalı oyun okuma becerilerini geliştirilmesi konusuna özel önem vermeleri 
gerekmektedir. (ÇELİKSOY, 2017, sf: 83). 

Sonuç olarak; sporda her ne kadar sosyal yönleri önemli olsa da kaçınılmaz bir gerçek kazanmak olgusudur. 
Bu yüzden tüm çalışmalar hazırlıklar kazanmak üzerinedir. Hentbolda kazanmak için iyi savunma yapmaya ça-
lışmakla birlikte gol bulmalısınız. Yerleşik hücumda gol bulmaya çalışırken sizi rahatlatacak skor üstünlüğünü 
elde etmek içinde özellikle rakibi savunmaya yerleşmeden yakalama mantığı ile topu rakip kaleye en çabuk 
şekilde taşımaya çalışmak son derece akıllıca bir strateji olacaktır. Günümüz hentbolunda hızlı oyun ve bunun 
gol ile sonuçlanması kazanmak adına önemli bir katkı sağlamakla birlikte maç içinde rakibin motivasyonu 
üzerinde de önemli tahribat yapabilmektedir. Bu yüzden hentbolun her kategorisinde hızlı oyun ve hızlı hücum 
konusu ciddiye alınmalı ve bu konu üzerinde çalışmalar titizlikle yapılmalıdır. Kalecinin bu konuda önemli bir 
faktör olduğu gerçeği yadsınamaz, fakat özellikle rakibin kale atışı yapmadan kaybettiği toplarla da topa en 
yakın saha oyuncusu aracılığı ile de hızlı hücum başlamalıdır. 
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Hentbolda Hızlı Santra ve Uzatılmış Hücum Çalışmaları 

ÖZET 

Günümüz hentbolunda gelişmiş hızlı hücum ve hızlı santranın önemi gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. 
Savunma sistemlerinin sertleşmesi, antrenörlerin savunmaya verdikleri önemin artması basit gol bulma yön-
temlerinin ve çeşitliliklerinin de önemini bir kez daha önümüze sermektedir. Hentbolda hızlı hücum organi-
zasyonlarında tüm oyuncuların katılımı rakibin savunmaya yerleşmeden golü bulmaları gerekmektedir. Bu 
araştırmanın amacı hızlı hücum başlığı altında; uzatılmış hızlı hücum ile hızlı santra uygulamalarını kuram-
sal olarak aktardıktan sonra, basamaklamalı ve doğru egzersizlerle takımlara kurgulanmasını sağlamaktır. 
Araştırma grubu, 18-35 yaş grubu 16 elit erkek hentbolcudan oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculardan, 
antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay formu doldurtularak alınmıştır. Hentbolda uzatılmış hızlı hü-
cum ile hızlı santra uygulamalarını geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan 
sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik 
bir aksiyon araştırmasıdır. Farklı uygulamalarıyla uzatılmış hızlı hücum ile hızlı santra uygulamalarının gelişti-
rilmesine yönelik toplam 30 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; 
hücum oyuncularının topu kaybettiklerinde ya da gol attığı durumlarda, yerleşmeye çalışan savunmaya karşı 
uygulanabilecek olan uzatılmış hızlı hücum ile hızlı santra uygulamaları, modern hentbolun vazgeçilmez hü-
cum silahı haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Hızlı Santra, Uzatılmış Hızlı Hücum.

Fast Throw Off And Extended Fast Break in Team Handball

ABSTRACT

In today's handball, the importance of advanced fast attack and fast throw off is increasing day by day. The 
aggressiveness of the defense systems and the increase in the importance paid by coaches reveal once 
again the importance of methods of finding simple goals and their diversity. All players must participate in 
handball fast-breaking organizations before the opponent is defended. The aim of this study is to determine 
the fast attack in steps and with correct exercises after transferring the quick centrifugal applications with 
the prolonged rapid attack. The sample group consisted of 16 elite male handball players aged between 18-
35 years. The informed consent form was obtained from the players participating in the exercises before 
the training sessions. This study, which was conducted to improve fast throw off with extended fast break 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 30 exercises for the improvement of fast throw 
off and extended fast break with different applications were mentioned theoretically and presented visually. 
As a result, In the cases where the attackers lost the ball or score a goal, the fast throw off and extended fast 
break applications that could be applied against the defense trying to settle, have become the indispensable 
attack weapon of today’s handball.

Keywords: Team Handball, Fast Throw Off, Extended Fast Break.
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Hızlı santra ve gelişmiş hızlı hücum günümüz hentbolünde gole en hızlı ulaşma yollarından biridir. Hızlı santra 
ve sonrası yapılacak hücum organizasyonlarının amacı savunma takımlarını hazırlıksız yakalamaktadır. Çözü-
me ve hedefe en hızlı gidiş yollarından biri olan hızlı hücum seçeneği doğru ve etkili kullanmak için antren-
manlarda etkin bir şekilde çalışılmalıdır.

Hızlı santra ve sonrası uzatılmış hızlı hücum organizasyonları her takım için son derece yararlı bir çözüm 
yoludur. Özellikle hücumda bir takımın gol yollarında etkinliğinin azaldığı dönemlerde önceden çalışılmış, ha-
zırlanılmış hızlı santra ve uzatılmış hücum organizasyonlarını kullanmak oldukça akılcı bir uygulama olacaktır. 
Takımların kurguladığı bu sistem gerektiği zamanlarda uygulanmalı ve hücum organizasyonu sürekli olarak 
oyunun ve rakibin durumuna göre kurgulanmalıdır. 

Son yıllarda gelişmiş hızlı hücum olarak da adlandırabileceğimiz süreç, hızlı hücum ile belirlenen bölgeye çok 
çabuk atak ve kombine savunma taktiği arasında bir ara aşama olarak geliştirilmelidir. Hücum oyuncularının 
şut veya gol atamadıkları durumlarda savunmada bulunan oyuncuların hali hazırda geri döndüğü, ancak sert 
savunma taktiksel savunma dizilişlerini beceremediği durumlardaki bireysel ve birkaç oyuncu ya da takım 
halinde hücum organizasyonlarını kapsamaktadır.

1. Hentbolda Hücum
Hücum bir takımın topa sahip oldukları durumdaki oyun yapının düzenlenmesidir. 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. Yeteneklerine göre sporcular farklı pozisyonlarda görev alırlar.  
Farklı pozisyondaki oyuncuları bireysel becerilerini müsabaka içerisinde sıklıkla kullanır. Elit düzeydeki mü-
sabakalarda 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. Akış içerisinde aktif rol alan sporcuların sa-
vunmanın pozisyonuna bağlı olarak en az bir kale atışı şansı yakalamaları söz konusudur. Savunma, hücumun 
organizasyonuna karşı çözüm üretemez ise bu sistem tekrarlanabilir 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 konsant-
rasyonları yüksek olmak zorundadır. Eğer savunma hücum sistemini çözmüş ise uygulanabilirlik konusunda 
sistemin başarısı düşecektir. 

2. Hentbolda Hızlı Hücum
Antrenörler yaptırdıkları savunma sistemlerine göre hızlı çokış stratejileri belirlemişlerdir. Uzatılmış hızlı 
hücum ve hızlı santra hentbolun önemli bir parçası haline gelmiştir. 

Rakibin atak pozisyonunda yaptığı hatalar veya kalecilerin başarısı sonrasında topa sahip olduktan sonra 
kullanılan hızlı hücum stratejileri maç sonuçları üzerinde belirgin bir etki yaratmıştır.  Son yıllarda, “uzatılmış 
hızlı hücum, rakibin geriye döndüğü ve savunmaya yerleşme durumlarına göre yeni taktikler geliştirilmesine 
yol açmıştır. Bu nedenle hızlı çıkışın ardından etkili set oyununa dönmek için kullnılan taktiksel yaklaşımlar 
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önem kazanmıştır. Diğer bir deyişle, hem klasik hızlı hücum hem gelişmiş uzatılmış hücum hem de hızlı 
santra rakibin geriye dönüşlerinde yerleşme durumuna göre oluşturulan ve belirlenen atakların karakteristik 
birleşimidir. Kural değişikliği sonucunda, başlama atışı ile ulaşılan gol sayılarındaki artış bu alanda da yani 
taktiksel yaklaşımlar üretilmesine sebep olmuştur.Günümüz henbolunda yapılan analizler sonrası hızlı hücu-
mun önemini belirgin ortaya koymuştır

Hızlı hücum, hentbolun hücumdaki en etkin ve tehlikeli silahıdır. Yapılan araştırmalara göre atılan tüm gollerin 
yaklaşık üçte biri hızlı hücum sonrası olmaktadır. Bu nedenle hızlı hücum çalışmaları antrenmanlarımızın 
vazgeçilmez bir parçası olmalıdır (SEVİM, 1997, sf:192).

Hızlı hücum genel olarak ikiye ayrılır:
a. Tek Pas Hızlı Hücum: Kapılan bir top sonrası, kaleciden ya da eş oyuncudan alınan pas sonrası uygula-

nan hızlı hücum türüdür.
b. Kombine (gelişmiş) Hızlı Hücum: Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücumdur. 

Amaç, tek pas yada organizeli hızlı hücum yoluyla karşı takımı bir fazla ile yakalayarak gol olanağı yaratmak-
tır (SEVİM, 1997, sf:192).

Çalışmada incelenen tüm turnuvalar 2000 yılında değiştirilen kurallar altında oynanmıştır. Modern hentbolun 
temel unsuru olan hızlı hücum verimi açısından, Avrupalı takımlar kendi aralarında yarışmalarda hızlı hücum 
için daha az fırsata sahipken değişen kurallarla özellikle uzatılmış hızlı hücum ve hızlı santradan attıkları gol 
sayılarında belirgin bir artış söz konusu olmuştur. Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonalarında Avrupalı olmayan 
rakiplerine karşı hızlı hücum etkinliklerinde daha başarılı oldukları gözlenmiştir (JOHANSSON, 2004; POKRA-
JAC, 2010).

Calin (2010), Çin, 2009 Dünya Şampiyonası’nda ilk dört takımda hızlı hücum verimini incelemiş ve modern ka-
dın hentbolundaki hızlı hücumun son derece hassas olduğunu ve gollerin % 23’ünün hızlı hücumdan atıldığını 
belirtmiştir.

2009 Dünya Şampiyonalarından elde edilen kümülatif istatistiklere dayanarak, Alexandru (2009) skorlamada 
en etkili atış pozisyonunun hızlı hücum atışları olduğunu ardından da pozisyon atışlarının olduğunu saptamış-
tır. Pozisyon atışlarının % 15.63 oranında ikinci en verimli data olduğunu göstermiştir. 

Avrupa ekipleri erkeklerin hentbolunda diğer takımlar üzerinde üstünlüğe sahiptir (SEVİM ve BİLGE, 2007). Bu 
üstünlüğe katkıda bulunan teknik değişkenler, Avrupa takımlarının hızlı hücum, pivot pozisyonu ve oyun kuru-
cu pozisyon etkinliklerinin Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonalarında daha belirgin olduğunu göstermektedir.

Hentbolun teknik, stratejik ve fitness gelişimindeki yeni eğilimler, hentbol oyuncularının yeni teknik ve motor 
özelliklerini gerektirir. Hentbol, oyuncuların daha hızlı, daha dinamik, hem hücum hem de savunmada çok yön-
lü, teknik olarak nitelikli, her pozisyonda en azından kısa bir süre oynayabilen ve mükemmel bir oyun algısına 
sahip olmalarını gerektirir (POKRAJAC, 2007; TABORSKY, 2008).   

Bu tür kümülatif analizlerin gelecekte etkili olabilmesi için antrenörlere ve oyunculara geri bildirimde bu-
lunmaları gerekmektedir. Bu araştırmanın örnekler göz önünde bulundurulduğunda, ekipleri başarıya 
yönlendiren önemli istatistiksel farklılıklar, takımların hızlı hücum taktikleri ve set tercihlerinde atış tercihlerine 
dayanmaktadır. Antrenörler, sadece taktik eğitim programlarını değil, aynı zamanda, atak etkinliğini artırmak 
için böyle yoğun bir tempoya dayanabilecek oyuncuların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik gücünü de dikkate alan 

programları da planlamalıdır.      
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2.1. Hızlı Hücumun Amaçları
- Rakibin oyuncu değişimini engelleme
- Yerleşmemiş savunmaya hücum
- Oyun temposunu etkilemek
- Rakibe psikolojik/fizyolojik baskı uygulama
- Oyunun çekiciliğini yükseltme

Rakibin teknik hatası sonucunda topun savunma veya kaleci tarafından kazanılışı uzun pas ve bireysel olarak 

sonuçlandırma, hızlı hücumun ilk safhasıdır. 
- Uzun pas ve bireysel uygulama olmaz ise 1.kademeye geçiş ardından 2.kademeye kısa pas
- Bireysel olarak topun 1.kademeye taşınması Topun 2. kademeye taşınması 1. ve 2. kademenin iş birliği 

ve bitiriş. Hızlı hücumun ikinci safhasıdır.
- Pozisyon oyununa geçiş ve ardından set oyununa dönmek ve atağı bitirmek için yapılan taktikler ise 3. 

Safhadır.
- Değişen santra kuralları ise yeni bir terminoloji yaratmıştır: hızlı santra.

2.2. Hızlı Hücum Oyununun Temel İlkeleri

Şekil 01. Hızlı Hücum İlkeleri (SEVİM, 2007)
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2.3. Hızlı Hücumun Uygulandığı Durumlar
Hızlı hücum şu durumlarda uygulanır:

•	 Topun kapılması (pas arası),
•	 Topun çelinmesi,
•	 Kalecinin topu çok kısa sürede kontrol etmesi,
•	 Rakibin herhangi bir teknik hatası sonrası (SEVİM, 1997, sf:192).

2.4. Hızlı Hücum Oyununda Dikkat Edilecek İlkeler
Hızlı hücum uygulanırken şu ilkelere dikkat etmeliyiz:

•	 Telaşlı değil, hızlı ve organizeli hızlı hücum uygulamalıyız.
•	 Hızlı hücumda oyuncuların yaratıcılığına yer ve önem vermeliyiz.
•	 Kalecinin hızlı hücum başlatma çalışmalarına antrenmanlarda çok yer vermeliyiz.
•	 1. kademe hızlı hücuma koşan oyuncular öncelikle dış koridorları doldurmalıdır.
•	 Hızlı hücuma koşan oyuncular birbiriyle bağlantıyı koparmamalıdır.
•	 Hızlı hücumun her safhasında pas yolu açılmaya çalışılmalıdır.
•	 Topun kazanıldığı hissedilmeden hızlı hücuma erken koşulmamalıdır.
•	 Gereksiz yere top sürülmemelidir.
•	 Hızlı ve emniyetli pas, rizikolu pastan daima iyidir.
•	 Savunma sistemine ve kendi oyuncularımızın özelliklerine göre hızlı hücum anlayışı geliştirilmelidir (SE-

VİM, 1997, sf:193).

2.5. Hızlı Hücum Stratejisi

Şekil 02. Hızlı Hücum Stratejisi (SEVİM, 2007)
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   2.6. Hızlı Hücumda Başarıyı Etkileyen Faktörler 
•	 Koşu hızı ve koşu yönleri,
•	 Verilen pasların tam isabetle yerini bulması,
•	 Topun her pozisyonda sağlam şekilde tutulabilmesi,
•	 Topun pozisyonun gereklerine uygun olarak iyi kullanılması,
•	 Toplu ya da topsuz olarak boş alanlardan yararlanmak ve kaleye doğru yönelirken daha büyük bir açı 

elde etmeye çalışma,
•	 Topla yapılan tüm hareketlerin en yüksek sürat ve en kısa zaman dilimi içinde uygulanması,
•	 Pozisyona uygun doğru ve etkili bir atış türünün seçilmesi (ÇELİKSOY ve SALMAN, 2017, sf:82).

3. Hızlı Hücum Anlayışının Temel İlkeleri
•	 Topun Kazanılması: Hızlı hücumun en önemli bölümüdür. Top zamanında kaleci tarafından oyuna sokul-

mazsa ya da kısa sürede kontrol edilmezse hızlı hücum için pas vermelidir.
•	 Pas Yolu Açılması: Örneğin, kaleci topu kontrol altına aldığında iki uygulama şansı vardır:
 İlk koşan 1. kademedeki oyuncuya uzun tek pas veya ikinci kademedeki oyuncuya kısa pas. 
•	 Topun Ön Sahaya Taşınması ve Sahaya Yayılma: Mümkün olduğu kadar kısa sürede gol ortamı yarat-

maktır. Orta sahanın aşılması tek pasla ya da organize olarak gerçekleşir. 
•	 Sonuçlandırma: Bu bölümde 1:0, 2:1, 3:2, 4:3 ya da eşit sayıda gol atma şansı aranır (SEVİM, 1997, sf:193).

3.1. Hızlı Santra ve Uzatılmış Hızlı Hücumun Avantajları.
•	 Gol atabilmek için birçok çözüm fırsatı hücum sisteminin akışı içinde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
•	 Takım oyuncularının tamamı pozisyonun devamında gol atabilmek için en az bir fırsat yakalama olanağı 

bulabilirler,
•	 Takım oyuncularının tamamı hücum sisteminin uygulanması sırasında yüksek bir konsantrasyona ve iş 

birliğine sahip olurlar.
•	 Savunma oyuncuları hızlı hücum sistemine karşı etkili bir çözüm üretemezlerse aynı hızlı hücum oyun-

larını oyun içinde birçok defa kullanarak gol atma şansı yaratılır.
•	 Hızlı hücum sistemi sonrasında beklenen sonuç elde edilemez ise savunma üzerinde yarattığı şaşkınlık 

ve rahatsızlık sonucu ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine olanak sağlar.
•	 Paslaşma ve toplu ya da topsuz olarak yapılan kat hareketliliği sırasında yaratılan keskinlik sayesinde 

oyuncular nerede ve hangi pozisyondayken topa sahip olacakları ve topa sahip oldukları andan itibaren 
pozisyon içinde önlerine çıkması olası çözüm yollarının neler olabileceğini önceden bilirler,

•	 Hücum sistemi, sisteme aktif olarak katılan tüm hücum oyuncularına daha kolay gol atabilme imkânı 
sunar,

•	 Oyuncular antrenmanlarda hızlı santra çıkış ve organize hücum çalışmalarına yönelik yapılan antren-
manlar sayesinde sistemin gerektirdiği farklı yolları kullanmayı öğrenirler.

•	 Hızlı santra ve organize hücumla daha çabuk gol buluna bilinir,
•	 Takım motivasyonunu arttırır.
•	 Oyundan daha fazla zevk alınmasını sağlar (ÇELİKSOY 2017 sf.78)

3.2. Hızlı Santra ve Uzatılmış Hızlı Hücumun Dezavantajları
•	 Sistem içerisinde belirli görevleri olan oyuncuların aksaması tüm takımın hücum etkinliğini bitirir,
•	 Erken top kaybı takımın hazırlıksız yakalanması ile sonuçlana bilinir,
•	 Hızlı santranın ve uzatılmış hücumun etkili olmaması durumunda savunmanın topa sahip olma, topu 

kapma girişimlerinde belirgin bir artış görüle bilinir,
•	 Savunma oyuncularının hücum sistemini önceden bilmeleri ya da müsabaka içinde çok çabuk öğren-

meleri hücum etkinliğini bitirebilir,
•	 Başarısız uygulamalar takımın oyun motivasyonunu olumsuz etkileyebilir, ÇELİKSOY 2017 sf.79)
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YÖNTEM

Çalışmada öncelikle son yıllarda hızlı hücumun maç sonuşları üzerinde etkisini ortaya koyan araştırmalar 
taranmıştır. Sonrasında uzatılmış hızlı hücum syratejileri ile ilgili örneklere yer verilerek bu örnekler pilot 
takım ile gerçekleştirilen egzersizler ile kayıt altına alınmıştır. Hentbolda temel hızlı hucum, hızlı çıkış ve hızlı 
santra için uygulana egzersizlerde 18- 20 yaş grubu 16 sporcu ile çalışılmıştır.  Çalışmamızda geleneksel hızlı 
hücum ile günümüz hızlı hücumu arasındaki farkı ve hızlı hücumun belirginliğini ortaya koyan çılışmalara yer 
verilmiştir. Verilen egzersiz örnekleri, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; 
bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile çözümüne yöneliktir.

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 ÇUKURÇAYIR, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma Hızlı Santra ve Uzatılmış Hızlı Hücum için yapılmış bir 
aksiyon araştırmasıdır.
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BULGULAR
A. Uzatılmış Hızlı Hücum Çıkış Varyasyonları 01-09
A 01. Kaleciden Tek Pas Hızlı Hücum

Tek pas klasik hızlı hücum Oyuncular kaleciye pas verir ve kanat bölgelerinden hızlı hücuma çıkarlar. Hızlı 
hücuma çıkarken hızlı çıkılmalı orta sahadan sonra top tutulmalı, atış yaparken de kaleciden kaçarak isabetli 
atış yapmaya çalışılmalıdır.

 
Şekil 03. A 01. Kaleciden Tek Pas Hızlı Hücum

A 02. 6.0 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücuma Çıkış
6: 0 Savunmadan pozisyonlarının terk edilmesi, hızlı hücuma çıkış ve set oyununa yerleşme. Kanat ouıncuları 
ilk çıkış yapmalı, oyun kurucular kaleciden tok alacak şekilde pozisyon almalılar. Hücum oyuncuları rakip sa-
haya savunma yerleşmeden set hücumuna yerleşmelidir.

 
Şekil 04. A 02. 6.0 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücuma Çıkış
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A 03. Savunmadan Çıkış Ve Set Oyununa Geçiş
6: 0 Savunmadan pozisyonlarının terk edilmesi, uzatılmış hızlı hücuma çıkış ve set oyununa yerleşme. Savun-
ma yapan sporcular topun kaleye atıması ile birlikte hızlı bir şekilde koşu alanlarına yerleşip, rakip sahada set 
hücumunu başlatırlar. Kanat oyuncuları oyunu açarak oyun kurucularına boş alan yaratırlar.

 
Şekil 05. A 03. Savunmadan Çıkış ve Set Oyununa Geçiş

A 04. 3:2:1 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücuma Çıkış Çalışması
3:2:1 Savunmadan pozisyonlarının terk edilmesi, uzatılmış hızlı hücuma çıkış ve set oyununa yerleşme. Ön or-
tada savunma yapan oyuncu kaleye atılan şut ile birlikte ilk hareketi sağlar, kanatlar kendi bölgelerine hızlıca 
çıkış yaparlar. Oyun kurucular kendi bölgelerine açılır ve rakp sahaya set hücumuna geçilir.

 
Şekil 06. A 04. 3:2:1 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücuma Çıkış Çalışması
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A 05. Rakip Eksikken Uzatılmış Hızlı Çıkış ve Set Oyunu
Öndeki oyuncu sağa veya sola açılır, savunmadan aldığı pas ile hücumda eksik yakaladığı pozisyonda sonuca 
gider. Rakibin kaleye atışı sonrası, geride kalan hücum oyuncusundan önce hızlı bir şekilde rakip sahaya spor-
cular yerleşir ve set oyunu ile sonuca gitmeye çalışırlar.

 
Şekil 07. A 05. Rakip Eksikken Uzatılmış Hızlı Çıkış ve Set Oyunu

A 06. Yerleşik Savunmaya Karşı Uzatılmış Hızlı Hücüm Çalışması
Atış sonrası geriye dönüşte rakipten kurtulma ve alanı etkin kullanma. Rakip savunmaya yerleşmiş durumda 
hızlı hücuma çıkı yapılır. Hücum bölgesine yerleşen oyuncular çapraz geçişler ile yükleme sonucu boş pozis-
yon bulmaya çalışırlar. En uygun oyuncu kaleye atış yapar, pozisyon yoksa yerleşik hücuma geçilir.

 
Şekil 08. A 06. Yerleşik Savunmaya Karşı Uzatılmış Hızlı Hücüm Çalışması
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A 07. Hızlı Hücuma Çıkışta Koridarların Kullanılması
Savunmada kazanılan toptan sonra, oyun kurucu, kanat ve pivodun hızlı hücuma çıkarken koşu alanlarının 
belirlenmesi, ve hücuma yerleşip pozisyon alma çalışması. Önceden oyuncuların çıkış koridorları belirlenir ve 
toplu topsuz savunma sonrası hücuma çıkış çalışması yapılır.

 
Şekil 09. A 07. Hızlı Hücuma Çıkışta Koridarların Kullanılması

A 08. Hızlı Hücuma Çıkışta Kanat ve Oyun Kurucu Çıkışları
Kazanılan top sonrası kanat oyuncusunun tep pasa çıkışı ve ardından oyun kurucunun top almak için korido-
runa koşu çalışması. Atış ile beraber savunma yapan kanat oyuncuları hızlı hücuma ilk çıkış yapan oyuncular-
dır genelde. Oyun kurucular topu hücuma güvenli bir şekilde kendi koridorlarından paslarla rakip sahaya en 
hızlı bir şekilde getirmeye çelışırlar.

 
Şekil 10. A 08.  Hızlı Hücuma Çıkışta Kanat ve Oyun Kurucu Çıkışları



217

Hızlı Santra ve Uzatılmış HücumKaleci – Hızlı Hücum 

HE
NT

BO
L

A 09. 3: 3 Savunma, Çıkış ve Uzatılmış Hızlı Hücum Koridorlarına Geçiş
3:3 Savunma çalışmasından kanatın çıkışı, topu getirecek oyuncunun çıkış çalışması ve hücuma yerleşme 
çalışması. Hücum bölgesine yeleşilerek set oyununa geçilmesi. Savumadaki oyumcular kaleye şut sonrası 
sporcular kendi çıkış koridorlarını kullanarak en kısa zamanda rakip sahaya çıkış çalışması yaparlar.

 
Şekil 11. A 09. Savunma, Çıkış ve Uzatılmış Hızlı Hücum Koridorlarına Geçiş

A 10. 6:0 Savunmadan Gelişmiş Tek Pas Hızlı Hücum
6: 0 savunmadan hızlı hücuma çıkış. Tek pas sonrasında gelişmiş hızlı hücum. Savunma yapan oyuncular ko-
mut ile birlikte önde kalan oyuncu tek pasa çıkar. Hücum savunmada kalmış ise topa sahip olan oyuncu tek 
pasa çıkan oyuncuya en kısa zamanda isabetli pas atarak tek pas hızlı hücumu gerçekleştirir.

 
Şekil 12. A 10.  6:0 Savunmadan Gelişmiş Tek Pas Hızlı Hücum
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A 11. 6:0 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücum
6:0 Savunmadan hücum bölgesine en kısa zamanda geçilir, toplu oyuncu kaleciden aldığı top ile arkadaşları 
ile paslaşarak hücum bölgesine topu taşır ve hücum bölgesinde uzun çapraz ile ters tarafa yükleme sonucu 
pozisyon yaratmaya çalışır. Kanatlar kendi bölgelerinden ters tarafa kat ile pozisyon ararlar.

 
Şekil 13. A 11.  6:0 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücum

A 12. Uzatılmış Hücumda Çapraz ve Hücuma Yerleşme
3:3 Savunma ve hücum çalışmasından sonra kaleye atılan şut sonrası oyuncular oyun kurucu bölgelerine 
açılırlar, kaleciden aldıkları pas ile hücum bölgesinde çapraz geçiş yaparak kaleye şut atarlar.

 
Şekil 14. A 12.  Uzatılmış Hücumda Çapraz ve Hücuma Yerleşme
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B. Uzatılmış Hücum Çalışmaları 01-18
B 01. Isınma Oyunu

Isınmak için hazırlayıcı oyun. Kale sahası içerisinde oturan takım arkadaşına pas verme. Yarı sahada on pas 
oyunu oynanır, ilk on pası yapan gurup paslaşma sonrası rakip sahada savunmaya yakalanmadan kale çizgi-
sine topu bırakmaya çalışır. Topu kale çizgisine bırakan gurup oyunu kazanır.

Şekil 15. B 01. Isınma Oyunu

B 02. Isınma ve Top Tekniği Çalışması
Isınma. Top tekniği; 3 oyuncuda 1 top, tam saha örme, ikili çapraz, büyük çapraz vb. çalışmalar yapılır. Çalışma-
nın amacı hareketli pas tekniğini geliştirmek ve pas yaparak rakip sahaya topu en az hata ile geçirebilmektir. 
Paslaşmalar sonrası kaleye atış yapılır. Yapılan çalışmalar savunmasız yapılır. 

Şekil 16. B 02. Isınma ve Top Tekniği Çalışması
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B 03. Uzatılmış Hızlı Hücum Çalışması
Kanat oyuncularından bir sporcu pas verir ve diğer kanattaki oyuncu hızlı hücuma çıkar, orta sahada diğer 
kanattan çıkan oyuncu pası alır ve gelen oyuncuya pas atar. Pas alan oyuncu kale atışı ile pozisyonunu ta-
mamlar.

 
Şekil 17. B 03. Uzatılmış Hızlı Hücum Çalışması

B 04. 3:2 Savunmadan, Hücumda 2:2 Hücum Çalışması
3:2 Hücum, hücumun kaleye atış kullanmasından sonra savunma kaleciden top alır 2:2 hızlı hücum ve tekrar 
rolleri değişerek geriye 2:2 hızlı hücum ile dönülür. Üç oyuncu paslaşma ve hücum yapar, iki sporcu bu gurubu 
savunmaya çalışır, atış ile beraber pivot oyuncusu sabit kalır diğer oyuncular 2:2 rakip sahaya hücum çalış-
ması yaparlar.

  
Şekil 18. B 04. 3:2 Savunmadan, Hücumda 2:2 Hücum Çalışması
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B 05. İkili Dalma ve Düz Dalmalar
3: 2 ikili çapraz düz dalma, ikili çapraz düz dalma veya terse yükleme ve büyük çapraz. Üç sporcu rakip 
sahadaki iki savunma oyuncuna karşı hücum yaparlar, eksik savunmaya karşı çapraz sonrası düz dalma veya 
ters yükleme ile savunma oyuncularını geçmeye çalışarak boş pozisyon ararlar. Boş pozisyonu bulan sporcu 
düz dalarak atış yapar.

 
Şekil 19. B 05. İkili Dalma ve Düz Dalmalar

B 06. Çapraz ve Yükleme Çalışmaları
1. Varyasyon: Çapraz ve kat olmadan yükleme

Savunma çalışması (Kayma çalışmaları, öne geriye çıkma çalışmaları) sonrası komut ile beraber rakip sahaya 
hızlıca top ile paslaşarak geçilir, savunmaya karşı yükleme ile boş pozisyon aranır.

2. Varyasyon: Savunma 9-10 metrede büyük çapraz ve devamı, ikili çapraz ve devamı (aynı çalışma pilotlu) 
4:4 yapılır.

 
Şekil 20. B 06. Çapraz ve Yükleme Çalışmaları
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B 07. İkili  Uzatılmış Hücum Çalışması
Savunma sonrası kanat hızlı hücuma çıkar diğer oyunca açılır va kaleciden aldığı pası kanat oyuncusuna ak-
tarır. Kanat oyuncusu kendi bölgesinden sonuca gider. Aynı çalışma kanatdaki oyuncu koşu yayan oyuncuya 
pası aktarıp gelen oyun oyuncu sonuca giderek ikili hızlı hücum gerçekleştirilir.

Şekil 21. B 07. İkili  Uzatılmış Hücum Çalışması

B 08. Hızlı Çıkış Pas Çalışması
Hızlı çıkış için pas çalışması. Sahanın sol ve sağ tarafındaki hedef saha çizgisinde topla iki oyuncu durur, iki 
oyuncu sahanın ortasında durur (hızlı hücumda sol kanat ve sağ kanat ve iki oyuncu sol ve sağda durur) Top 
kaleciye verilir ve geri almak için pası veren oyuncu açılır. Daha sonra, topu çaprazdaki oyuncuya pas olarak 
atar ve kanat pozisyonuna koşar.

Şekil 22. B 08. Hızlı Çıkış Pas Çalışması
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B 09. 6:0 Savunmadan Hızlı Hücum Sonrası Uzatılmış Hızlı Hücum Çalışması
6:0 Savunma sonrası kanat oyuncusu bölgesine koşar, oyun kurucu orta sahadan içeriye koşu ile topu alır ve 
Kanada pas atar, devamında oyun kurucu bölgesine koşu yapar ve kanattan aldığı pas ile sonuca gider. 

Şekil 23. B 09. 6:0 Savunmadan Hızlı Hücum Sonrası Uzatılmış Hızlı Hücum Çalışması

B 10. Büyük Çapraz Çalışması
Üç oyuncu savunma pozisyonunda 6 metre çizgisinde yerleşirler. Sol dıştaki savunma oyuncusu topu kaleciye 
verir, daha sonra tüm oyuncular oyun alanına açılır. Kaleci topu orta oyun kurucu pozisyonuna verir ve büyük 
çapraz ile atak sonuçlanır.

Şekil 24. B 10. Büyük Çapraz Çalışması
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B 11. Hızlı Santra Çalışması
Gol sonrası kanat santraya koşar ve kaleciden aldığı pası diğer kanat oyuncusuna verir ve hücuma hızlı bir 
şekilde geçilir. Kanat oyuncusuna ters taraftaki oyuncuya pası aktarır. Kanat oyuncusu önü boş ise atış yapar 
değil ise ters tarafa yükleme yapar.

Şekil 25. B 11. Hızlı Santra Çalışması

B 12. Hızlı Santra Sonrası Uzatılmış Hızlı Hücuma Yerleşme
Egzersiz bir öncekine benzer, santradan ancak ilk geçiş esnasında sol oyun kurucu ve orta oyun kurucu pası 
kaleciden alırken yer değiştirirler ve 3:0 atağı bitirirler. Oyun kuruculardan en müsait olan oyuncu pozisyonu 
sonlandırmaya çalışır.

Şekil 26. B 12. Hızlı Santra Sonrası Uzatılmış Hızlı Hücuma Yerleşme
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B 13. 2:1 Uzatılmış Hızlı Hücum Çalışması
Daha önce olduğu gibi, üç oyuncu 6 metre çizgisinin önünde savunma pozisyonunda dururlar. 10-15 saniye 
savunma çalışması yaptıktan sonra çıkış yaparlar. İşaretle daha önceden belirlenmiş oyuncu savunma olarak 
geriye döner ve diğerleri atağı 2: 1 bitirirler.

 
Şekil 27. B 13. 2:1 Uzatılmış Hızlı Hücum Çalışması

B 14. 3:2 Uzatılmış Hızlı Hücum Çalışması
10-15 saniye savunma çalışması ve 3:2 uzatılmış hızlı hücum çalışması. Savunmaya üç oyuncu komut ile birlikte 
yarı sahada bekleyen savunma oyuncularına karşı hücum yapmaya çalışırlar. Eksik savunmaya karşı amaç 
top sürmeden paslaşarak rakibi geçmek ve pozisyon bulmaktır.

Şekil 28. B 14. 3:2 Uzatılmış Hızlı Hücum Çalışması
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B 15. 3:3 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücuma Çıkış
Bölünmüş alanda 3:3 savunma hücum ve hızlı hücuma çıkış. Hücum sonrasında atış ile birlikte, savunma 
oyuncuları kaleden aldıkları pas ile topu sürmeden rakibe karşı pas yaparak rakip sahaya geçmeye çalışırlar 
ve sonuca giderler.

Şekil 29. 3:3 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücuma Çıkış

B 16. Hücum Sonrası Baskılı Savunma
3:3 Savunma hücum sonrası atış veya komut ile beraber paslaşma yapılarak sert savunmaya karşı topu sür-
meden, çapraz geçişler ile rakip sahada pozisyon bulmaya çalışılır. Amaç savunmaya karşı hızlı paslaşma ve 
pas hatası yapmadan hücum yapabilmektir.

 
Şekil 30. B 16. Hücum Sonrası Baskılı Savunma
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B 17. 6:0 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücuma Çıkış ve Sonuca Gitme
6: 0 savunma çalışması ardından uzatılmış hızlı hücumlar iki bölüme ayrılabilir. Kaleci ilk topu oyun kurucuya 
atar, oyun kurucuda topu en uzaktaki oyuncuya (kanat veya pivot) atar ve pozisyonu gole çevirmeye çalışırlar. 
Hemen ardından kaleci 2. Topu oyun kurucuya atar ve o da kendisini takip eden oyun kurucuya pası atar ve 
gole çevirmeye çalışır.

Şekil 31. B 17. 6:0 Savunmadan Uzatılmış Hızlı Hücuma Çıkış ve Sonuca Gitme

B 18. 6:0 Savunmadan Uzatılmış Hücuma Yerleşme Çalışması
6:0 Savunmadan çıkış yapılır ve hücum bölgesine gelince uzun çapraz ile yer değiştirilip diğer taraftan gelen 
oyuncu sonuca gitmeye çalışır. Hücum bölgesinde paslaşma kanata kadar taşınır pozisyon var ise sonuçlanır, 
pozisyon yok ise ters tarafa yükleme yapılarak pozisyon aranır. En müsait pozisyondaki oyuncu sonuca gider.

Şekil 32. B 18. 6:0 Savunmadan Uzatılmış Hücuma Yerleşme Çalışması
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TARTIŞMA ve SONUÇ

Değişik tipteki hızlı hücumlar atak organizasyonlarının en önemli bileşenleridir. Hızlı hücumdaki kilit oyuncular 
oyunun kaderini belirleyen isimler olabilir. İyi teknik, taktik ve fiziksel hazırlanma maç için çok önemlidir. Hızlı 
hücumlar için patlayıcı güç, kuvvet ve çabukluk çok önemlidir.

Bu araştırmada, kaleci topa sahip olduğu andan veya yenilen bir golden sonra yapılması gereken örneklerle 
anlatılmıştır. Çalışmanın ana kısmında, topun oyuna hızlı sokulmasında önem ve hızlı hücum stratejilerinin 
öğretim ve öğretme ile ilgili bazı temel konular dikkate alınmıştır. Bu çalışma içinde kalecinin topa sahip oldu-
ğunda hücum atışından sonra hızlı çıkışın mümkün olduğunca hızlı ve etkili olması için kullanılacak taktiksel 
yaklaşımların önemi belirtilmiştir. 

Genel olarak hızlı hücumlar; tek pas, gelişmiş ve hızlı santra olarak üçe ayrılır. Sahanın karşı yarısından dön-
düğünde ve hızlı hücumları önlerken, oyuncular genellikle bireysel savunma ilkelerine sadık kalırlar. Daha 
sonra, hedefleri mümkün olduğu kadar çabuk bir bölge savunması oluşturmak ve bu tür savunma kurallarına 
uymaktır. Çoğunlukla geri dönüşlerde iki türden bir kombinasyon görülebilir. Belirli sayıda oyuncu hızlı bir 
şekilde bölge savunmasına geri dönerken, bir veya iki kişi hızlı hücumun gelişimini önlemek, yavaşlatmak ve 
daha da zorlaştırmak için bireysel savunmayı kullanır. 

Oyun içerisinde sistem, şartların ve mevcut sporcuların bireysel özelliklerine göre antrenörün tercihi ile şe-
killenir.  Fakat sistemin başarısı sporcuların pozisyonları gereği üstlendikleri görevleri yerine doğru getirmesi 
sonucu olur. Bu etkinliği sporcuların önceden antrenmanlara sıklıkla çalışmaları olası zamanlama ve koordi-
nasyon hatalarını en aza indirir. O görev için birden fazla oyuncunun alternatif olarak çalıştığı organizasyon-
larda kenardan gelen oyuncunun da oynanan oyuna hızlıca adapte olmasını sağlar.  

Modern hentbolun temel unsuru olan hücum verimliliği açısından hızlı oyun tüm iyi takımlar için ana kaygılar-
dan biri olup aynı zamanda gol atmanın etkili bir yolu haline gelmiştir. 

Sonuç olarak günümüzün hentbolunda hızlı hücumdan atılan goller maçların sonucunu belirlemeye başladı. 
Bu nedenle hızlı hücumun stratejileri geliştirilmesi için ya da bu araştırmanın bulguları göz önünde bulundu-
rulduğunda, ekipleri başarıya yönlendiren önemli istatistiksel farklılıklar, takımların hızlı hücum taktikleri ve 
set tercihlerinde atış tercihlerine dayanmaktadır. Antrenörler, sadece taktik eğitim programlarını değil, aynı 
zamanda, atakların etkinliğini arttırmak için böyle yoğun bir tempoya dayanabilecek oyuncuların fiziksel, fiz-
yolojik ve psikolojik gücünü de dikkate alan programları da planlamalıdır. Öte yandan, oyuncuların pozisyon-
larına ilişkin yetenekleri geliştirilmelidir. Ayrıca, antrenörler uzun vadeli planlamada bu başarı değişkenlerini 
göz önünde bulundurmalı ve geleceğin elit hentbol oyuncularını yetiştirirken günümüz hentbolunun gerekli-
liklerini oyuncularının eğitiminde uygulamalıdırlar.
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Hentbolda Top Kaybı Sonrası Geri Dönüş

ÖZET 

Giriş ve amaç: Hentbol hücum ve savunmanın üstünlük kurma mücadelesidir. Hentbolda hızlanan oyunla 
birlikte takımlar ve antrenörler rakiplerin hızını kesmeye, gol atmalarını engellemeye yönelik stratejiler ge-
liştirmektedirler. Hızlanan oyunda özellikle top kaybı belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Top 
kaybı oyununun başarısı aynı hızlı hücumda ortaya konan seyir zevkini seyirciye vermektedir. Bu çalışmanın 
amacı son yıllarda hızlanan hentbolda top kaybı oyunu stratejileri ve savunmaya dönüş çalışmalarının hentbol 
takımları ve antrenörleri ile paylaşılması ve uygulamaya yardımcı olmasıdır. Yöntem: Bu çalışmaya 20 işitme 
engelli milli hentbolcu katılmıştır. Çalışmaya katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş 
onay formu doldurtularak alınmıştır. Bulgular: Bu çalışmada 2015 Katar IHF lektör semineri, 2016 Dakka-Olsol 
eğitimi ve 2016 Sierra Leone 1. Kademe lektör kurslarında uygulanan seçilmiş 20 çalışma kullanılmıştır. Bu 
çalışma bir aksiyon (eylem) araştırmasıdır. Top kaybı sonrası, bireysel, grup ve takım halinde olabildiğince en 
yüksek hız ve zamanda geriye dönebilmeyi içeren geri dönüş stratejileri, son yıllarda modern hentbolun en 
önemli taktikleri arasına girmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın hentbolda top kaybı ile ilgili yararlı bir görsel 
ve yazılı kaynak olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Top kaybı, Geri Dönüş.

Retreat After Turnover in Team Handball

ABSTRACT

Introduction and Aim: Handball is attack and defense’s struggle for one-upmanship. In handball, as the game 
gains speed, teams and coaches develop strategies to slow down the opponent team and prevent them from 
scoring. In the game which speeds up, in particular turnover appears as a determining factor. The success 
of the turnover game gives the same pleasure of spectacle which is displayed in quick attacks. The purpose 
of this study is to share the turnover game strategies and return to attack exercises in handball which 
has gained speed in the recent years with handball teams and coaches and help them in the application 
of these strategies. Method: 20 national handball players with hearing disabilities participated in the study. 
The informed consent form was obtained from the players participating in the study before the training 
sessions. In this study, 20 studies which were selected from the 2015 Qatar IHF lecturer seminar, the 2016 
Dhaka-Oslo Training and the 2016 Sierra Leone 1st Stage lecturer courses were used. The study was an action 
study. Retreat strategies including retreats with maximum possible speed and time in individual, group, and 
team after the turnover are involved among the most important tactics of modern handball in recent years. 
Consequently, it can be asserted that this study is a beneficial visual and written source about turnover in 
handball.

Keywords: Team Handball, Turnover, Retreat.
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GİRİŞ
1. Top kaybı

Hentbolda hücum takımının bir hata sebebiyle (hücum faul, top kaptırma, kötü pas, adım hatası) kaybettiği 
topa verilen addır.

Farklı hentbol literatürü hentbol oyununu dört temel bölüme ayırmıştır:
- Organize olmamış savunmaya hücum
- Yerleşik savunmaya hücum
- Top kaybı
- Yerleşik savunma düzenidir (TAMAS, 2013).

Hentbol sürekli değişkenlik gösteren bir savunma ve hücum savaşıdır. Savunma ve hücum arasındaki müca-
dele hentbolda gelişmeyi tetikleyen bir etki yaratır. 

Top kaybı günümüz hentbolunda belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hentbolda en önemli seyir 
zevkini veren hızlı hücum gibi, top kaybından sonra başarılı bir geri dönüş sonrasında, topun tekrar kaza-
nılması da aynı seyir zevkini veren bir unsur meydana getirmektedir. Top kaybı oyununun temel ilkesi hızlı 
hücumlara nasıl tepki vereceği ve nasıl önleyebileceğidir. Takımın geri dönüşle ilgili herhangi bir stratejisinin 
olup olmadığı top kaybında karşımıza çıkan önemli bir etkendir. Takımın savunma alanına (6-9 m) takımın geri 
dönme çabası ne kadar hızlı olursa rakibin hızlı hücum etkisini o kadar çok azaltabilir.

Top kaybedildiği an top kaybı oyunu öncelikle bireysel, grup ve takım halinde olabildiği kadar hızlı ve organizeli 
bir şekilde savunmaya geri dönmeyi içerir. Rakibin hücum yaptığı yön ve koridorları korumak temel hedeftir. 
Özellikle savunmalarındaki açıkları kapatmak için geniş bir açıyla savunma alanlarına odaklanmalıdır. Top 
kaybından sonra geriye hızlı dönüş ilk girişim olarak hızlı hücumu karşılamak için birinci hamle olmalıdır.

Top kaybı taktiklerinin temel ilkelerini sıralayacak olursak:
- Hızlı hücum bireysel olarak yapılan baskı ile engellenmesi ve geciktirilmesi
- Hızlı savunmaya dönüş ve grup halinde alan(bölge) ve adam adama savunma 
- Savunma alanında organize olarak takım halinde savunma yapılması (MARCZİNKA, 1993).

Oyuncular top kaybına çok iyi hazırlanmalı, hücum oyununun döndüğünü erken görüp önceden düşünerek 
zamanında reaksiyon göstermelidir. Bu yüzden geri dönüş taktikleri ve organize olunması çok önemli bir 
stratejidir. Özellikle pasif oyundan sonra geri dönüş bir takımın savunma alanına gelmesi için yeterli zamanı 
verebilirken, aktif bir hücum sonrası kaybedilen top ile birlikte takımın savunma alanına dönmesi daha uzun 
bir zaman almakla birlikte daha çok top kaybı taktikleri ve organize olmayı gerektirmektedir (Fekete, 2008).

Aynı hızlı hücumda olduğu gibi top kaybı evreleri ve koridorları içermektedir. 
Geri dönüş sırasında oyuncuların temel amacı adam adama savunmanın önemini anlamış olmalarıdır. Bu 
evrede savunma oyuncusu durumunu kontrol etmeyi ve hücum eden oyuncu sayısının farkına varmayı öğ-
renmelidir. Önemli unsur bireysel geri dönüş ve savunmanın etkinliğidir. Geri dönüşte performans dikkat ve 
çok çalışmaya bağlıdır.

Savunma oyuncusu bireysel olarak;
- Hızlı dönmeli
- Pas yollarını kapamalı
- Toplu ya da topsuz hücum oyuncusu ile adam adama oynayabilmeli ve engelleyebilmeli
- Diğer savunma oyuncuları ile organizeli geri çekilebilmelidir (JANOS, 1999).
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Savunmaya ne kadar hızlı dönülürse, o oranda analiz yapmak, organize olmak ve diğer savunma oyuncularıyla 
koordineli hale gelmek kolaylaşır.

Son yıllarda hentbol oyununda özellikle hızlı hücum gollerinin artması bireysel ve takım top kaybı taktikleri 
geliştirilmesine ihtiyaç doğurmuştur.

Top kaybı taktiklerinin geliştirilmesi hızlanan hentbolun zorluklarını karşılayabilir bir unsurdur.

Genel bir bakış açısıyla top kaybı taktiklerini incelediğimizde;
- Hücum hattında kaybedilen topla birlikte savunmaya geri dönüş başlamıştır.
- Hücumun sonlandığı an savunmaya dönüş en hızlı bir şekilde düzenlenmelidir.
- Öncelikle aktif bir şekilde hızlı hücumun gelişmesi engellenmelidir. Hızlı hücumun hızının kesilmesi top 

kaybı oyununun etkin uygulanmasını sağlar.
- Hızlı hücumun ilk dalgasını engellemek için kanat ve pivot oyuncuları ile ilk savunmayı oluşturmak top 

kaybı’ ın etkisini arttırır.
- Hücum-savunmada değişen oyuncu top kaybı organizasyonunu olumsuz etkiler.
- Kapalı savunma yapan takımlara karşı (örn: 6-0) top kaybı daha etkin yapılır.
- Top kaybı başarı oranı %40, başarısızlık oranı %60 olarak üst düzey maçlarda karşımıza çıkmaktadır 

(TAMAS, 2013).

Özellikle maçların ilk yarısında top kaybı oranı 2. Devreye göre %5 daha fazla olduğu tespit edilmiştir (POLLANY, 
2012).

Müsabakalarda top kaybı oranı takımların savunma sistemleri ile direkt ilgilidir.

Modern hentbolda golden sonra hızlı oyun başlangıcı da top kaybı oyununu ve taktiklerini etkilemektedir.

Top kaybında sadece savunmada oynayan oyuncular varsa savunmaya geri dönen takımlar için bu durum de-
zavantaj oluşturmaktadır. Savunması güçlü oyuncuların geri dönüşlerde sahada olmamaları takımın organize 
olmasında zorluklara sebep olmaktadır.

Hücum oyuncularının en kısa ve en hızlı sürede geri dönmeleri top kaybı başarısındaki en önemli etkendir.

Uzak atış ve top kayıpları geri dönen oyuncu sayısını arttırmaktadır.

Özellikle çizgi oyuncuları (kanat ve pivot oyuncuları) top kaybında dezavantajlı oyunculardır.

Gol ile sonuçlanan oyuncularda top kaybı başarı oranı çok daha fazla gözlemlenmektedir (JÁNOS, 1999).

Top kaybında ne kadar kısa sürede geriye dönüldüğü ve ne kadar kısa sürede organize olunduğu büyük önem 
taşır. Geriye en hızlı sürede dönebilen oyuncu sayısı,  top kaybından sonra savunmayı olumlu yönde etkiler. 
Sonuçta 4-6 saniyelik süreler geri dönüş ve organize olmak için yeterli sürelerdir.

Aktif savunma anlayışı top kaybı başarı oranını ters yönde etkiler, özellikle ofansif savunma anlayışına sahip 
oyuncu ve takımlar karşısında top kaybı oranı ve başarı oranı düşüktür.

Genel olarak bakıldığında top kaybı oranında sporcuların bireysel geri dönüşleri spontane bir şekilde olmak-
tadır. Bu oran genel açıdan bakarsak ortalama dört oyuncu ile sınırlı kalmaktadır. 
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Top kaybı sonrası başarı için rakip takımın hızlı hücuma başladığı ilk dalgada yapılan müdahalenin gerekliliği 
söz konusudur.

Özellikle top kaybı çalışmaları; antrenmanlarda ciddi bir konsantrasyonla etkili bir savunma anlayışı kapsa-
mında taktiksel bir anlayış olarak ortaya konmalı, sporculara öğretilmeli ve çok tekrar edilmelidir (MARCZİN-
KA, 1993).

Hızlanan modern hentbolda, hücumda yapılan beklenmedik hatalar, top, pas ve atış kayıpları; top kaybında 
uygulanan taktikler, bireysel ve takım savunma taktik anlayışının önemli olduğu bir strateji olarak karşımıza 
çıkarmaktadır.

Top kaybı sonrası, oyuncuların birbirleri ile koordinasyonu taktiksel manada önemli ve başarılı olabilme açı-
sından kaçınılmazdır.

Top kaybından sonra başarılı olabilmek süre ile sınırlıdır, bu sürenin uzunluğu veya kısalığı başarıya olumlu 
veya olumsuz etki edebilir.

Top kaybı sonrasında uygulanan taktikler, hentboldaki oyun taktikleri içinde en zor olanıdır.

Top kaybı çalışmalarının çoğunlukla bireysel ve grup olarak uygulanması herhangi bir top kaybı sisteminin, 
stilinin ve hangi top kaybı sisteminin başarılı olup olmadığı sorusuna net cevap vermeyi zorlaştırmaktadır 
(János, 1999).

Top kaybının etkisi belki çok olmamakla birlikte, modern hentbolda oyuna etki oranında temel unsurlardan 
biri olduğu rahatlıkla söylenebilir.

1.1. Koridorlar
Hentbolda alan savunması yapan oyuncuların savundukları alanda topu kaptıkları anda hücuma çıkış koridor-
larında dikey bir çizgide iki kanat (sağ-sol), iki oyun kurucu (sağ-sol), bir orta oyuncu ve bir pivot bölgesi olmak 
üzere 6 koridordan oluşmaktadır.

Takım hücum taktiği gereğince sporculara özel görevler verilebilir, bu hücum görevlerinde bazı pozisyonlar-
da savunma yapan oyuncular topun kazanılması ile farklı koridorlardan hücum yapabilirler. Örneğin: kanat 
savunması yapan bir oyuncunun hücuma geçildiği ve hücuma çıkıldığı an orta oyun kurucu koridoruna geçip 
hücuma daha önceden çalışılmış bir şekilde dahil olması gibi.

Hentbolda hem hücum hem de savunma koridorlarında birer oyuncu oyunun savunma-hücum akışı ve düze-
nini bozmamak açısında bulunmalıdır.

Gerektiğinde hücuma çıkış ve savunmaya dönüş anında taktik anlayışlarından dolayı oyuncular (çapraz ge-
çişler, kayma adımları, yön değiştirmeler... vb.) bu koridorlarda yer değişiklikleri yapabilirler (ÇELİKSOY ve 
SALMAN, 2017).
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Şekil 1. Koridorlar

1.2. Bölgeler

Hentbol oyununda ön saha (hücum yapılan yarı saha) ve arka saha (savunma yapılan yarı saha) olmak üzere 
2 yarı saha vardır.

Ayrıca bu sahalarda hücum ve savunma dizilişlerine göre de bölgeler (pozisyonlar) vardır.

Hücum açısından bakıldığında 6 hücum bölgesi vardır. Bunlar: sağ-sol kanatlar, pivot, sağ-sol oyun kurucular 
ve orta oyun kurucu bölgeleridir.

Ayrıca hücum açısından hücum bölgeleri olarak 2 tanımlama da yapabiliriz.
- Uzak atış bölgesi (9 m ve üzeri)
- Yakın atış bölgesi (9 m içi, pivot ve kanatlar)

Aynı bölgeler savunma içinde geçerlidir; kanat, pivot ve oyun kurucu savunma bölgeleri ve yine hücumdaki gibi 
uzak atış ve yakın atış savunma bölgeleri vardır (SEVİM, 2006; ÇELİKSOY, 1996; TABORSKY ve CZERWİNSKİ, 1996).

Şekil 2. Hentbolda bölgeler (pozisyonlar)



241

Top Kaybı ve Savunmaya Geri DönüşKaleci – Hızlı Hücum 

HE
NT

BO
L

1.3. Geriye Çekilme
Top kaybı oluştuğu an yapılması gereken en önemli iş en yüksek hızda ve sürede bireysel ve takım halinde 
geri çekilmektir. Hücum hakkını kazanan takımın topa sahip olarak elde etmiş olduğu avantaj düşünülerek 2. 
Bölgedeki (oyun kurucular-uzak atış bölgesi) hücum oyuncuları ile topun oynandığı bölgenin aksi yönündeki 
kanat ve oyun kurucular bulundukları doğrultuda kendi sahalarına çekilmelidir. Bu çekilme sporcunun en 
yüksek hızı ile rakibin hareketlerinde kontrol edebilecek durumda olmalıdır.

Geri çekilme sırasında önemli hususlardan biri de öncelikle kendi savunma alanına dönmek olsa bile kale 
sahasının ortası ve sonrasında da kenar kısımların kapatılmasıdır.

Geriye çekilme sırasında oyuncular pozisyonları gereği savunma alanlarına doğru koşarlar. Fakat hücumda 
top kaybedildiği an rakip oyuncuların topun gidiş yönünü, hızlı hücuma koşan hücum oyuncularının koşu 
alanlarına dikkat ederek savunma pozisyonlarına koşmalıdırlar. Savunmanın geliştirilmesi ve kazanılması, her 
oyuncunun her bölgede savunma yapabilecek duruma gelmesi antrenmanlarla kazanılacak özelliklerdir.

Top kaybı olduğu an hızla geri çekilme durumunda rakibin pas yapmasını, top sürmesini, pas alanlarını kul-
lanmasını, savunma arasına dalmasını önlemek savunmanın temel unsurlarıdır (SEVİM, 2006; ÇELİKSOY, 1996; 
TABORSKY ve CZERWINSKI, 1996).

Şekil 3 . Geriye çekilme (Hücuma çıkış ve geri dönüş)

1.4. Geçici Alan Ve Adam Adama Savunma
Top kaybı oluştuğu an bireysel olarak sporcunu en yüksek hızla ve en kısa zamanda geriye dönmesi temel 
ilkedir.

Top kaybı anında geçici bölge ve adam savunması ile rakibin hücum gücünü ve hızını azaltmak ana hedeftir. 

Bölge savunması 2,3 ya da 4 oyuncu ile hücum eden rakibe direnç gösterme, hücumlarını yavaşlatma veya 
durdurmak bu sayede de diğer savunma oyuncularının geri çekilmesi amacıyla imkân sağlamak için uygula-
nır.

Hızlı hücum sırasında savunma oyuncularını sayısı hücum oyuncularından az ise önde geçici bölge ve adam 
savunması yapan oyuncu da geri gelerek kale sahası çizgisine yakın savunma pozisyonu almalıdır. Böylelikle 
savunmanın sıklığı ve derinliği de sağlanmış olur.
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Geçici bölge ve adam savunması yaparken oyuncular kendi savunma alanlarında olmayabilirler. Bu durumda 
bölge savunması devam ettirilmelidir.

Farklı bir bölgede savunma yapılıyor olsa bile her oyuncu tüm savunma bilgi ve becerisini, taktik anlayışını 
dikkatli, bilinçli ve cesaretli bir şekilde Uygulamalıdır (SEVİM, 2006; ÇELİKSOY, 1996; TABORSKY ve CZERWİNSKİ, 
1996).

Şekil 4. Geçici bölge ve adam adama savunma

1.5. Tek Pasın Kesilmesi
Top kaybı sırasında karşılaşılan en büyük sorun rakibin topa sahip olduğu an tek top ile hızlı hücum yapma-
sıdır. Hücum sırasında top kaybedildiğinde yakın atış bölgesinde hücum yapan oyuncular (pivot ve kanatlar) 
geriye uzak atış bölgesi (oyun kurucular) oyuncularına göre genelde daha zor dönerler. Bu sebeple topun ra-
kip oyuncuya geçtiği an bu oyuncular rakibin tek topa hücum başlatmasını yavaşlatabilir ya da önleyebilirler. 
Bu sırada diğer oyuncular en kısa yoldan hızla geriye dönmelidirler.

Ayrıca tek pasın kesilmesinde kalecilere önemli rol düşmektedir. Top kaybı yaşandığı an sahanın neresinde 
oluşa olsun kaleciler için savunma başlamıştır.

Kaleciler öncelikle oyunu iyi gözlemlemeli, rakibin direk olarak kaleye de topu atacağını hesaplayarak; gerek-
tiğinde hücum oyuncusuna atılan pası kesmek için kale sahasını terk edebilmeli ve kalesini hızlı hücum gol 
tehlikesinden korumalıdır. Kararlı ve çabuk çıkışlarla rakip takımın hızlı hücumlarını önleyebilmelidir.

Özellikle tek pas hızlı hücumu kesme görevi verilen oyuncu-oyuncular;
- En kısa sürede savunma durumun uyum sağlamalı
- Hızlı hücum tehlikesini fark etmeli ve bunu anlamalı
- En hızlı şekilde savunma pozisyonu almalı
- Savunma bölgesinde hazır olmalı, hareketli olmalı ve rakibi engellemelidir.
- Pas yollarını kapatarak topu kapmaya hazır olmalı
- Toplu oyuncu ile bağlantılı olmalı
- Rakibin hücum davranışlarını sürekli gözlemlemeli
- Hızlı hücuma top atacak kaleciyi engellemeli
- Sahanın kontrolünü sağlamalı ve savunma emniyetine dikkat etmelidir (SEVİM, 2006; ÇELİKSOY, 1996; 

TABORSKY ve CZERWINSKI, 1996).
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1.6. Koordineli Olarak Geri Çekilme Ve Savunma
Top kaybı meydana geldiği an, geçici bölge ve adam adama savunma aşamalarının sonunda savunma oyun-
cularının aynı zamanda uygun bir savunma sisteminde yerlerini alarak savunma için organize olmaya çalış-
malıdırlar.

Rakibin hızlı hücum gücü zayıfladığında, yerleşik hücum sistemine geçtiğinde de savunma organize edilebilir. 
Mümkün olduğunca yan yana oynayan oyuncular yer değişikliği yapmalıdırlar. Bu işlem yapılırken topun uzak 
tarafta olmasına dikkat edilmelidir.

Daha uzak bölgede olan ve yerlerine geçmesi ya da savunma-hücum değişen oyuncuların değişmesi bu aşa-
mada oyunun durduğu anda gerçekleştirilmelidir.

Topun kaybından itibaren hentbolda 3 savunma sistemi başarı ile uygulanabilmektedir;
- Bölge savunması
- Adam adama savunma
- Kombine savunma

Top kaybı oyununda geçici alan-adam savunması süreçlerini takip eden organize olma aşaması takımın bir 
sistem içerisinde savunma anlayışı ile devam eder.

Bu aşamada takımın dizilişleri, taktik ilkeleri ve kuralları devreye girer. Takımlar her savunma sistemini en 
iyi şekilde uygulayabilmelidir. Bunların seçimi rakibin hücum özellikleri ve hücum sistemlerine uygun olarak 
yapılır (SEVİM, 2006; ÇELİKSOY, 1996; TABORSKY ve CZERWINSKI, 1996).

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
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, 2016 
İşitme Engelliler Erkekler Dünya Şampiyonası 2. liği ve 2017 İşitme Engelliler Deaf Olimpik Şampiyonu ve 2018 
İşitme Engelliler Erkekler Dünya Şampiyonası 3. liği olma başarısı elde etmişlerdir. Çalışmaya katılan sporcu-
lardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay formu doldurtularak alınmıştır
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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

Aksiyon (Eylem) araştırması, bir grup veya kişi tarafından yürütülen çözüm yönelimli araştırmadır (BEVERLY, 
1993).

Aksiyon (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).

Bu araştırma verileri, işitme engelli hentbolcuların top kaybı ve geri dönüş çalışmalarının kamera kayıtlarının 

alınması ile elde edilmiştir. 
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BULGULAR

Çalışma 1. Şekil 5. 2 takım halinde bir yarı sahada 10 pas oyunu ve direk vurmaca oynanır.10 pas yapabilen 
takım hızlı hücuma çıkar ve karşı sahada ki kale direğini vurmaya çalışır diğer takımda geri çekilerek top 
kapmaya ve savunma yapmaya çalışır.

Şekil 5. 10 pas sonrası diğer kaleye hücum direğe isabet

Çalışma 2. Şekil 6. Sahanın çapraz köşelerinde karşılıklı olarak iki grup oluşturulur. 2 kişi pas yaparak karşı 

gruba doğru gider en son pasveren oyuncu pas verdiği gruptan diğer oyuncu ile paslaşarak geri dönerken 

diğer oyuncu karşı grubun arkasına geçer.

Şekil 6. İkili pas-geri dönüş
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Çalışma 3. Şekil 7. 2 kişi paslaşarak karşı sahaya gider pas verirler verdikleri grubun yanında geriye koşarak 

dönerler. Pasla karşı kaleye gidiş ve takip.

Şekil 7. Pasla karşı kaleye gidiş ve takip

Çalışma 4. Şekil 8. Tek topa hızlı hücum, kaleciye pasveren diğer hızlı hücuma giden oyuncuyu takip eder.

Şekil 8. Tek topa hızlı hücum ve takip
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Çalışma 5. Şekil 9. 2 şerli gruplar pas yaparak 3 kere saha boyunca gider gelirler bekleyen oyuncular ise sa-

vunma pozisyonundadırlar. 3. turda diğer gruba pas verilir.

Şekil 9. İkişerli pas gidiş-geliş

Çalışma 6. Şekil 10. 3 kişilik grup pas yaparak 3 kere saha boyunca gider gelirler bekleyen oyuncular savunma 

pozisyonundadırlar.

Şekil 10. Üçerli pas gidiş-geliş    
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Çalışma 7. Şekil 11. 3 kişi saha boyunca 3 tur pas yapar. 3. turda ortadaki oyuncu savunma olur 2:1 hücum 

savunma olarak tam saha olarak çalışılır.

           (A)          (B)

Şekil 11. Tam saha 2:1 hücum-savunma

Çalışma 8. Şekil 12. Bir oyun kurucu bir orta oyun kurucu pas yapar; B, A ya çapraz yapar A kale atışı yapar aynı 

anda sol kanatta savunma pozisyonunda duran C hızlı hücuma çıkar çapraz geçişi yapan B ve C’yi takip eder.

Şekil 12. Çapraz geçiş kale atışı ve takip
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Çalışma 9. Şekil 13. A B ye çapraz yapar savunmada ki C kanatta ki D ile hızlı hücuma çıkar A ve B onlara sa-

vunma yaparlar (2:2)

Şekil 13. Çapraz atış sonrası 2:2 savunma-hücum

Çalışma 10. Şekil 14. 3 savunma 3 hücum oyuncusu vardır A ya çapraz yapar A kale atışı yapar A, B, C savun-

maya dönerken D,E ve F hızlı hücuma çıkar (3:3)

Şekil 14. Çapraz atış sonrası 3:3 savunma-hücum
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Çalışma 11. Şekil 15. 4:3 hücum savunma yapılır A ya çapraz geçiş yapar A kale atışı yapar kanatta ki oyuncu C 

de hızlı hücuma dahil olur hücum yapan 4 oyuncuda savunmaya geri döner 4:4 savunma hücum yapılır.

Şekil 15. Çapraz atış sonrası 4:4 savunma-hücum

Çalışma 12. Şekil 16. 4 hücum 4 savunma vardır. Hücum sonrası kanat A ve oyun kurucu B hızlı hücuma çıkar-

ken kanat C ve oyun kurucu D onlara kendi savunma koridorlarında savunma yaparlar bu koridorda 2:2 hücum 

savunma oynanır.

(A)                                   (B)
Sağ kanat ağırlıklı (A)-Sol kanat ağırlıklı (B)

Şekil 16. Sağ-sol koridorlarda 2:2 hücum-savunma
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Çalışma 13. Şekil 17. 4:3 hücum yapılır. Sol kanat C içeri kat eder A ya çapraz geçiş yapar A kale atışı yapar 
diğer oyuncular savunmaya döner savunma oyuncuları hızlı hücuma çıkarlar ve 3:3 tam saha hücum savunma 

yapılır.

Şekil 17. 4:3 hücum sonrası 3:3 tam saha hücum-savunma

Çalışma 14. Şekil 18. 3:2 hücum yapılır C içeri kat eder B den pas alır ve kale atışı yapar ardından C ortaya koşar 

ve kalecinin attığı topu kesmeye çalışır. Topu alabilirse top sürerek kale atışı yapar. 

Şekil 18. 3:2 hücum sonrası tek topa hızlı hücumu kesme 
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Çalışma 15. Şekil 19.  4:2 hücum yapılır C içeri kat eder B den pas alır ve atış yapar ters kanatta ki D ile birlikte 

ortaya koşarak kalecinin attığı topu kesmeye çalışırlar topu kaparlarsa savunmada bekleyen A ile 2:1 hücum 

savunma oynayıp kale atışı yapmaya çalışırlar.

(A+B)

Şekil 19. 4:2 hücum sonrası tek topa hızlı hücum kesme

Çalışma 16. Şekil 20. Her iki yarı sahada 3:3 olacak şekilde 2 şer takım oluşturulur. Yarı sahada topa sahip olan 

takım topu paslaşarak kaptırmadan karşı sahada ki aynı renkte olan takıma verir onlarda diğer saha da 3:3 

hücum savunma oynayarak kale atışı yapmaya çalışırlar.

Şekil 20.  Her iki yarı sahada 3:3 hücum-savunma 



253

Top Kaybı ve Savunmaya Geri DönüşKaleci – Hızlı Hücum 

HE
NT

BO
L

Çalışma 17. Şekil 21. 4:4 oluşturulan 2 şer takımla aynı çalışma tekrarlanır.

Şekil 21.  Her iki yarı sahada 4:4 hücum-savunma

Çalışma 18. Şekil 22. 4:4 2 takım halinde tam saha hızlı maç yapılır. Her golden sonra oyun kaleciden alınan 

pasla başlar.

Şekil 22. 4:4 tam saha hızlı maç
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Çalışma 19. Şekil 23. 5:5 2 takım halinde tam saha hızlı maç yapılır. Her golden sonra oyun kaleciden alınan 

pasla başlar.

Şekil 23. 5:5 tam saha hızlı maç

Çalışma 20. 6:6 2 takım halinde hızlı tam saha maç yapılır. Her golden sonra oyun kaleciden alınan pasla 

başlar.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Top kaybı taktikleri temel ilkesi, hızlı hücumlara nasıl tepki verileceği ve nasıl engellenebileceği ile ilgilidir. 

Top kaybı, top kaybedildiği an, bireysel, grup ve takım halinde olabildiğince en yüksek hız ve zamanda geriye 

dönebilmeyi içerir (TAMAS, 2017).

Günümüz modern hentbolunda özellikle hızlı hücum ve golden sonraki hızlı başlangıç gollerinin artması, top 

kaybı stratejilerini geliştirme ihtiyacı doğurmuştur.

Top kaybı çalışmaları ve taktikleri, hentboldaki taktikler arasında en zor olanıdır. Top kaybı başarı oranı, üst 

düzey müsabakalarda genel olarak %40 olarak kaydedilmiştir (POLLANY, 2012). 

Top kaybında; sistem ve hangi top kaybı taktiklerinin başarılı olup olmadığı sorusuna net bir cevap verileme-

mektedir. Bu konuyu etkileyen unsurlar, rakip takımın hızlı hücum anlayışı, savunma ve hücumda değişiklik 

yapılıp yapılmadığı gibi farklı birkaç sebeple direk ilgilidir.

Son yıllarda değişen oyun kuralları hentbolu hızlandırmış, buna bağlı olarak da çeşitli oyun sistemleri gelişti-

rilmiştir.

Bununla birlikte, top kaybı taktikleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yeterli sayıda yazılı literatürün oluşmadığı 

gözlemlenmiştir. Top kaybı, genel manada bilinmekle birlikte takımların bireysel, grup ve takım savunma tak-

tikleri içinde bir bölüm olarak uzun yıllar nitelendirilmiştir.

Top kaybı, özellikle son 5-6 yıl içerisinde IHF- EHF kurs ve seminerlerinde genellikle görsel ve uygulamalı olarak 

derslerin içine konulan popüler çalışmalar halini almıştır (KOVACS, 2014; MARCZINKA, 2017).

Yapılan bu çalışmada da genel ilke ve yöntemlere bağlı kalınarak hazırlanan top kaybı oyun taktikleri, deafl-

ympic erkek milli takımımızla uygulamaya konulmuş, çalışmalar görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. 

Bu çalışmanın, modern hentbolda oyuna belirleyici etkisi olduğunu tespit edilen top kaybı ve geri dönüş ko-

nusunda antrenör, sporcu ve takımlara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
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